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Milí trojští sousedé, 

CO NOVÉHO U SOUSEDŮ

ZASTUPITELSTVO INFORMUJE

CO SE DĚJE NA ŘECE

SLOVO STAROSTY

jaro vlétlo do trojské kotliny v plné

jj
síle a my si již konečně můžeme po
dlouhé zimě plně užívat teplých
a slunných dnů v Troji.

Velice rád bych vás proto pozval
24. května do Obecní zahrady u ma-
teřské školy na již tradiční jarní slav-
nost Trojská buchta. Tento den není
jen dnem pekařů, cukrářů a vinařů
v Troji, ale i dnem setkání trojských
a podhořských sousedů a všech přá-
tel Troje. Opět se mimo jiné můžete
těšit i na výborné víno z Trojského
sklepa a již tradiční hudební dopro-
vod ve stylu country pod vedením
naší milé kolegyně paní Renaty Za-
jícové.

Jarní měsíce bývají v Troji opravdu
nabité, a proto mi ještě dovolte po-
zvat vás na druhý ročník Trojského
trojboje, který se uskuteční v neděli
3. června v areálu SaBaT Praha. Je to
sportovní klání dětských i dospělých
týmů oddílu kopané Sokola Troja,
Odboru sokolské všestrannosti So-
kola Troja a SaBaTu Praha. Soutě-
žit se bude v malé kopané, odbíjené
nebo ringu a v softballe (slowpitch).
Sportovně společenskou akcí s nej-
delší historií v Troji je bezesporu
Trojský den. Letos se společně mů-
žeme těšit již na 17. ročník, tentokrát 
pod heslem „Sportujeme jako před sto 
lety“. V areálu loděnice HG Sportu si“
v sobotu 9. června všichni budeme
moci vyzkoušet disciplíny a sporty 
z období založení naší republiky.
Trojský den bude tentokrát mimo
jiné zaměřen i na zdraví, životní styl
a zdravou výživu.

Milí trojští a podhořští sousedé
těším se na setkání s vámi.

Tomáš BryknarTomáš Brykn

Na Babu
Prohlídka zajímavé architektury obyt-
né funkcionalistické kolonie na Babě
z let 1928–1933 (navíc s výhledem do 
Trojské kotliny od torza romantické 
zříceniny) je od dubna pohodlnější.
Ve zkušebním provozu jezdí nová lin-
ka autobusu číslo 216 na trase Sídliště
Baba – Matějská – U Matěje – Špitál-
ka – Dyrinka – Hanspaulka – Sušická – 
Bořislavka a Na Pískách. V provozu 
je pouze ve všední den. Jde o kratší 
verzi vozů, takzvaný midibus.
Výlet klidným Šáreckým údolím 
můžeme odstartovat od přívozu P2
z Podhoří. Podejdeme železniční 
viadukt a za restaurací Břetislavka 
pokračujeme doleva klikatící se silnič-
kou, proti proudu Šáreckého potoka.
Některou z lesních cest vystoupáme 
strání mezi stromy vlevo (například 
červeně značená turistická trasa nás
dovede na návrší k již zmíněné vý-
stavní kolonii) – Ulice Na Babě, Na 
Ostrohu. V minulém století zde bylo 
postaveno ve třech rovnoběžných
ulicích (podle regulačního návrhu
arch. Pavla Janáka) třicet tři dvou
až tří podlažních rodinných domů
s kostrou ze železobetonu. Jejich 
zařízení navrhli tehdejší významní 
architekti.
Z kopce nad údolím řeky je daleký 
rozhled. Na metro A, stanice Boři-
slavka se můžeme svézt j iž zmíněným 
spojem 216 anebo ze zastávky U Ma-
těje autobusem č. 131 (i o víkendu) na 
stanici metra A Hradčanská.
Bus 216 jezdí většinou v hodinových 
intervalech.

Záchytné parkoviště u výjezdu z tunelu Blanka, zřízené z iniciativy představitelů MČ Praha-Troja, se těší 
velké oblibě návštěvníků trojských zahrad.

Úsekové měření rychlosti
Umístění úsekového měření rychlosti v serpentinách ulice K Bohnicím se nám za-
tím nepodařilo zajistit. Věříme, že ke zvýšení bezpečnosti v této části Troje, přispěje 
toto dopravní opatření, které, snad donutí neukázněné řidiče zpomalit.

Doprava z parkoviště k zoo v ceně

11. Starobohnické posvícení
aneb Bohnice slaví 860 let od posvěcení kostela

sv. Petra a Pavla

v neděli 20. 5.
12–19 hod. 

� Přívoz z Císařského ostrova
do Troje nedostatečně nahrazuje
Trojskou lávku a je obousměrně 
velmi vytížený.
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ÚŘAD MČ INFORMUJE

TROJSKÝ KALENDÁŘ

I letos, zpravidla v měsíčních intervalech, vychází program trojských 
sportovních, kulturních a společenských akcí. Na obvyklém kapes-
ním formátu skládačky s mapkou tak máte příležitost představit 
veřejností, co zajímavého chystáte. Stačí poslat v předstihu datum, 
název akce, místo a čas konání, včetně pořadatele na info@mctroja.cza .
Programy vždy na příslušný měsíc budou zdarma k dispozici např. na 
Úřadě MČ, v obchodě Na Kovárně, v pokladně zámku, v DSS a v Ga-
lerii u lávky.

UPOZORNĚNÍ 
oddělení evidence 
obyvatel a ohlašovny
Vážení občané, v souvislosti s vedením evidence oby-
vatel v ohlašovně trvalého pobytu zdejšího úřadu vás 
opět upozorňuji na povinnost rodičů nově naroze-
ných dětí přihlásit své děti k trvalému pobytu v mís-
tě bydliště, tj. v tomto případě ÚMČ Praha -Troja. 
K tomuto úkonu postačí rodný list dítěte a na místě 
vyplněný přihlašovací lístek. Rovněž žádám příbuzné 
v případě úmrtí v rodině ohlásit tuto skutečnost také 
v ohlašovně ÚMČ Praha -Troja. Předejde se tím nepří-
jemným nedorozuměním, která mohou nastat časovou 
prodlevou při putování informací mezi úřady.

R. Zajícová, evidence obyvatel ÚMČ Praha -Troja

VÝZVA vítání občánků
Vážení rodiče, letos na podzim se opět bude konat 
„Vítání občánků“ – dětí, narozených od 21. 9. 2016 
do 31. 7. 2018. Žádáme rodiče, aby v případě zájmu 
zúčastnit se této akce, nahlásili své děti emailem 
info@mctroja.cz nebo osobně. Uveďte jméno a pří-
jmení dítěte, datum narození, bydliště, jména rodičů 
a kontakt. Tyto informace je třeba zaslat do 31. 7. 2018. 
Formulář bude k dispozici na www.mctroja.cz. Žá-
dost můžete poslat s těmito údaji i bez formuláře.

R. Zajícová, evidence obyvatel

19. ROČNÍK PEKAŘSKÉ SOUTĚŽE

SE BUDE KONAT VE ČTVRTEK
24. 5. 2018 OD 17 HODIN

NA OBECNÍ ZAHRADĚ
Soutěžní výrobky můžete nosit
na úřad  do 16:30 hod. 

Kategorie: n sladké pečené n sladké nepečené
n slané pečené n slané nepečené
n kynutá buchta klasik n vína domácí výroby 
n destiláty a likéry, min. množství 0,7 l

POZOR !!! VSTUPNÉ !!!

Kdo nebude péct do soutěže, přinese pro ostatní 
občers tvení: jakékoliv množství potravin, např. 
pomazánku, pekařské a cukrářské výrobky, sýry,
uzeniny, víno… 

OD 19 HODIN ŽIVÁ HUDBA
Pěkné počasí je objednané!

LÉTO
NA LOUCE

U ŘEKYSOBOTA
9. 6. 2018
TROJSKÝ DEN
Podrobně v příštím čísle

Velkoobjemové
KONTEJNERY
MOBILNÍ SBĚRNÝ DVŮR
dočasně umístěný kontejner, do kterého je 
možné odkládat několik druhů odpadu. Bě-
hem provozní doby kontejnerů je možné, ve 
spolupráci s pověřeným pracovníkem, od-
ložit dřevěný odpad a stavební suť (namísto 
kovů), odpad ze  zeleně, objemný odpad, elek-
trozařízení a nebezpečný odpad.

Neděle 27. 5. 9–15 h
n Sádky – u stání na separovaný odpad

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Sobota 30. 6.

n  V Podhoří (točna autobusu)
11.10–11.30 h

n  Křižovatka ulic Trojská –
Pod Havránkou 11.40–12 h

TR

S
9
T
P

Permanentky
I letos (až do 30. června) vydá-

vá Botanická zahrada hl. m. 

Prahy tzv. sousedské perma-

nentky. Cena sousedské per-

manentky činí 1 Kč, vratná záloha na 

plastovou kartu = 100 Kč. Celková cena 

tedy bude 101 Kč. Vydávání sousedských 

permanentek probíhá na pokladně Se-

ver (tj. ze směru od Bohnic, u parkoviš-

tě – ulice K Pazderkám), pouze ve všední 

dny během otevírací doby zahrady 

(v dubnu 9–18, květen a červen 9–20 h). 

Sousedské permanentky neplatí ve 

dnech, kdy je vstup do Botanické zahra-

dy zpoplatněn mimořádným vstupným – 

tj. v roce 2018 např. na akci Vinobraní 

(informace naleznete u jednotlivých 

akcí). Permanentky jsou nepřenosné, 

a vydávány jsou na jméno po předložení 

občanského průkazu! Vydávány jsou po-

dle bydliště ve stejném rozsahu jako 

v loňském roce.

Smutné 
oznámení

V březnu 2018 zemřela v nedožitých 83 letech
paní Julie Pličková z Trojské ulice. Podle sta-
rých záznamů žila paní Julie v Troji téměř še-
desát let. Po vzniku MČ Praha -Troja pracovala 
nějaký čas i na úřadě. R. Zajícová, evidence obyvatel

2018



4

223 KVĚTEN 2018

NAPSALI JSTE NÁM

Veselý průvod stoupá ulicí Pod Havránkou k prameni potoka Haltýře. 
Tam víly s vodníky naberou vodu, s níž oživí následně fontány Trojského zámku.

ÚŘAD MČ INFORMUJE

ŽIVOT V TROJI

Ú
klid započal již 6. dubna, kdy s úklidem v Troji pomohla ZŠ Trojská. 
Zúčastnilo se cca sto dětí, které pomohly uklidit prostory kolem 
protipovodňového valu a ul. Na Kazance. Veřejný úklid pokračoval 

hned následující den, kdy občané nejen z Troje, ale také z nedalekých Ho-
lešovic přišli uklidit břeh Vltavy od Trojského mostu až směrem do Podho-
ří. Část Podhoří kolem vyhlídky na Farkách byla rovněž uklizena. Díky po-
moci studentů Trojského gymnázia se podařilo vyčistit úsek v ulici U Lisu 
a u přírodní památky Havránka. Kolem sto dvaceti studentů nasbíralo na 
tomto úseku šedesát pytlů odpadků. Nejvíce je Troja znečištěna plastem 

Prastaré zvyky
K období nástupu jara se váže mnoho
prastarých zvyklostí. Jednou z nich je i ot-
vírání studánek, které se letos uskutečnilo
23. 4. 2018 za velké účasti malých vodníč-
ků a víl z MŠ Nad Kazankou a MŠ Rozár-
ka. V závěru akce nechyběla pohádka.

Brigáda se letos mimořádně povedla!
a papírem. Mladý pár z Holešovic sesbíral řadu 
injekčních stříkaček podél vody a zavolal Měst-
skou policii hl. m. Prahy. Dobrovolníci a studenti 
během brigády sesbírali cca 1800 kg a poté za od-
měnu pro ně bylo připraveno opékání špekáčků. 
Odvezeny byly tři kontejnery na objemný odpad. 
Tyto nám poskytlo Povodí Vltavy, s.  p. a Botanic-
ká zahrada hl. m. Prahy, za což jim děkujeme. 
Rovněž děkujeme všem dobrovolníkům, studen-
tům a žákům, kteří nám pomáhají udržet Troju 
čistou. Doufáme, že se minimálně v takovém po-
čtu sejdeme i příští rok!

Ing. Havránková, referentka životního prostředí

OPEN HOUSE 19.–20. 5.
val Open House Praha otevírá 19. 5. a 20. 5. zdar-
ro veřejnost více jak šedesát jinak běžně nepřístup-t
budov a prostor. Info www.openhousepraha.cz.
vy v Praze 7: Expo 58 (so 10–18 h), Místodržitel-

etohrádek (so, ne 10–16 h), Zátkova sodovkárna 
0–18 h), nádraží Praha -Bubny (so, ne 10–18 h),
roji: vinařství Salabka (ne 10–16 h). Z blízkého
olí: Libeňský zámeček (so, ne 10–18 h), hotel In-
rnational (so, ne 10–18 h), palác Metro Národní
(so, ne 10–18 h), Kramářova vila (so, ne 9–17 h)

mnoho dalších.

Sběr odpadů probíhal nejen od bývalého mlýna k mostu, ale i v okolí přívozu P2

Starosta MČ Ing. Tomáš Bryknar ve strži nad bývalou octárnou

OTVÍRÁNÍ
STUDÁNEK
sraz všech víl a vodníků v pondělí

v 9.30 hodin
na křižovatce ulic Trojská

a Pod Havránkou

23. 4. 2018

MČ PRAHA-TROJA VE SPOLUPRÁCI
s Galerií hl. m. Prahy a MŠ Nad Kazankou

VÁS SRDEČNĚ ZVOU NA TRADIČNÍ

HRNEČKY S SEBOU
Na závěr pohádka 
na nádvoří
Trojského zámku

OPOP
Festiv
ma pr
nýchnn  b
Budov
ský le
(so 10

v Tr
oko
ter
tř. 
a m

Fo
to

 ©
 Z

. H
av

rá
nk

ov
á

Fo
to

 ©
 G

ra
fo

s

O letošní povelikonoční setkání dětí v Obecní zahradě byl opět zájem. Děkuji 
Petrovi Pernému za bezvadnou přípravu a všem zúčastněným za tichou vzpo-
mínku na Tazeem, která zvyk „Easter Egg Hunt“ do Troje před časem přinesla.

T. Drdácký
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Představení Metropolitního plánu 
Harmonogram 

Prezentace a diskuze v CAMPu
23. 5. od 19:00
13. 6.  od 19:00
28. 6. od 19:00

Pokračování série večerních přednášek pro veřejnost, které se pravidelně konaly od podzimu 2017. Zástupci zpracovatelského týmu představují aktuální stav prací na plánu, vysvětlují dosavadní vývoj příprav 
a seznamují s hlavními tezemi plánu. Součástí je i vysvětlení metodiky plánu a návod, jak plán číst.

Výstava Metropolitní plán v CAMPu 
27. 4. – 31. 7.

Výstava v prostorách CAMPu komplexně představí návrh Metropolitního plánu. Vystaven bude hlavní výkres i vybraná schémata. Cílem expozice bude především seznámit veřejnost s obsahem plánu a přehledně vysvětlit jeho metodiku. Od zahájení výstavy do 1. června budou v prostorách CAMPu dva dny v týdnu přítomni i zástupci zpracovatelského týmu, stejně jako zástupci pořizovatele (ÚZR MHMP). Veřejnost i zástupci městských částí tak budou mít možnost do CAMPu přijít a diskutovat konkrétní i obecná témata s odborníky.  Od 1. června do  pak budou odborníci připraveni konzultovat každý všední den.

Školení Metropolitního plánu pro městské části 
9. 5.  od 14:00
22. 5. od 09:00
28. 5. od 18:00

Pro zastupitele městských částí a zaměstnance úřadů městských částí uspořádá IPR Praha několik školení, které jim umožní porozumět metodice návrhu plánu a zorientovat se v detailnějších záležitostech, týkajících se jednotlivých regulativů.

5

2. 5. Anděl 23. 5. Uhříněves 13. 6. metro Strašnická

3. 5. Anděl 24. 5. Uhříněves 14. 6. metro Strašnická

7. 5. metro Petřiny 28. 5. Jiřího z Poděbrad 18. 6. Strossmayerovo náměstí

8. 5. metro Petřiny 29. 5. Jiřího z Poděbrad 19. 6. Strossmayerovo náměstí

9. 5. IKEA Zličín 30. 5. Arkády Pankrác 20. 6. metro Černý most

10. 5. IKEA Zličín 31. 5. Arkády Pankrác 21. 6. metro Černý most

14. 5. Palmovka před KB 4. 6. metro Nové Butovice 25. 6. Kobylisy - ČUZK

15. 5. Palmovka před KB 5. 6. metro Nové Butovice 26. 6. Kobylisy - ČUZK

16. 5. Billa Prosek 6. 6. Sofijské náměstí 27. . Vítězné náměstí

17. 5. Billa Prosek 7. 6. Sofijské náměstí 28. . Vítězné náměstí

21. 5. metro Kačerov 11. 6. OC Chodov
Časový harmonogram*
pondělí a středa: 12:00 – 20:00

úterý a čtvrtek: 10:00 – 18:00

22. 5. metro Kačerov 12. 6. OC Chodov

* změna programu vyhrazena, aktuální program naleznete vždy na webových stránkách IPR Praha

Informační kontejner IPR Praha

2. 5. – 28. 6.

V průběhu května a června bude IPR Praha podnikat informační tour po nejrůznějších pražských loka-

litách. Kontejner navštíví celkem sedmnáct míst od Anděla přes Palmovku až po Uhříněves. Na každém 

stanoviště se zdrží dva dny, během nichž budou pracovníci IPR Praha připraveni odpovídat na otázky 

místních obyvatel – a to ať už se budou týkat Metropolitního plánu, nebo jiných projektů chystaných 

v dané oblasti. Zahájení informační tour bude 2. května na křižovatce Anděl.

Společné jednání

27. 6.

ÚZR MHMP uspořádá veřejnou část společného jednání ve středu 27. června

CAMP
Centrum architektury 

a městského plánování

Vyšehradská 51, Praha 2

Areál Emauzs. kláštera

Út–ne: 9–21 h

Vstup zdarma

jZ jednání komise pro výstavbu a dopravu DNE 4. 4. 2018

K jednotlivým bodům jednání:
1. Novostavba RD Nádvorní
Komise opět projednala návrh RD, který je opro-
ti odsouhlasené studii vyšší o cca 0,80 m. Další 
připomínka se týkala řešení 3. NP v podobě imi-
tace betonu. Stavebník předložil vizualizaci dře-
věného obkladu 3. NP. V průběhu jednání bylo 
dohodnuto, že stavebník provede snížení atik 
o 30 cm a v posledním podlaží provede změnu 
kvality tepelné izolace. Na základě doporuče-
ných úprav dojde ke snížení výšky domu o cca 
0,40 m. Dohodnutá maximální výška domu 
bude na kótě 229,00 m. n. m.
2. Vila Trojská parc. č. 323
Komise požaduje doložit výpočet zastavěné plo-
chy podle ČSN a Pražských stavebních předpi-
sů (PSP), které stanovují, že zastavěná plocha 
je svislý průmět všech stavebních podzemních 
i nadzemních konstrukcí včetně předsazeného 
patra. V předložené dokumentaci tento výpočet 
chybí. Oproti studii je navržený dům o 1 metr 
vyšší. Z dokumentace není zřejmé řešení omítek 
obvodových zdí.
3/ Přístavba RD Podhoří
Komise nepřijala usnesení, požaduje doplnit 
pohled od západu s vyznačením výšek terénu 
a stavebních objektů a specifikací použitých ma-
teriálů.
4/ KAUFLAND Troja
Ing. Drdácký seznámil členy s odeslaným vyjá-
dřením ke zjišťovacímu řízení EIA. MČ Praha-
-Troja požaduje záměr posuzovat v procesu EIA, 
nesouhlasí s výstavbou obchodního centra proti 
budoucímu hlavnímu vstupu do Botanické za-
hrady.
5/ Studie Pod Havránkou
Předložená hmotová architektonická studie zá-
měru Viladům Troja přesahuje možnou míru 
využití daného pozemku. Studie nesplňuje le-
gislativní požadavky dané stavebním zákonem – 

pnení v souladu s vydanou úí l d d územně plánovací do-ou ú
kumentací, s charakterem území a požadavkem k í h kt
na ochranu architektonických a urbanistických 
hodnot území. Rozpor s platnými územně plá-
novacími podklady a dokumentací spatřujeme 
zejména v nerespektování struktury a výškové 
hladiny charakteristické zástavby v místě obvyk-
lé. V ulici Pod Havránkou jsou v současné době 
výhradně rodinné domy a vícegenerační vily, 
tedy bez výjimky stavby pro individuální byd-
lení (viz. Pražské stavební předpisy). Viladomy 
a bytové domy se v této části Troje (obytné zóně 
Pod Havránkou) vůbec nevyskytují a tudíž ne-
jsou pro lokalitu charakteristické. Přestože je 
vlastní architektura objektu, který je navržen 
na místě historické vily č. p. 75 obecně kvalitní, 
předložený záměr je svým konceptem a rozsa-
hem v daném místě nerealizovatelný. V širším 
kontextu místa a vzhledem k jeho pohledové 
exponovanosti bude mít negativní vliv na kra-
jinný ráz oblasti, na místně charakteristické po-
hledy z parkové cesty Havránka a také ulice Pod 
Havránkou. Negativně se bude uplatňovat v ty-
pických trojských vedutách a panoramatických 
pohledech z přírodní památky Havránka, vinice 
sv. Kláry a dalších.
6/ Bytový dům BESS
Komise bere na vědomí navržené změny vnitř-
ních prostorů a okenních otvorů.

Upozorňujeme stavební úřad i stavebníka, 
že tato varianta je akceptována s podmínkou, 
že další modifikace projektu nejsou přípustné. 
Dle názoru MČ Praha-Troja je již nyní zastavěná 
plocha a objem objektu nad maximem možného 
a jakékoliv jejich další navyšování je v rozporu 
s charakterem, hodnotami a limity zástavby Pří-
rodního parku Drahaň – Troja a tudíž nepří-
pustné.
7/ Rezidenční vila Na Salabce
Projednávaný návrh domu neodpovídá soudo-

ý pbým požadavkům na rezidenční vilovou archi-
tekturu a je v rozporu s urbanistickými a ar-
chitektonickými hodnotami Troje a konkrétně 
Přírodního parku Drahaň – Troja! Komise poža-
duje doložit soulad výšky domu s výškovou regu-
lací podle Pražských stavebních předpisů. Třetí 
podlaží by mělo být řešenou formou ustupující-
ho podlaží. Rovná dlouhá fasáda neodpovídá 
charakteru stávající zástavby. Řešení fasád poža-
dujeme doplnit zákresy do fotografií s památko-
vou usedlostí Salabka z ulic K Bohnicím, Jiřího 
Jandy, z parku pod Salabkou. Plochá východní 
fasáda dlouhá 24 metrů neodpovídá charakte-
ru stávající vilové zástavby. Dispozice ani fasády 
domu nejsou kompatibilní s rezidenční architek-
turou předmětné lokality Salabka, která je sou-
částí historického jádra obce – viz platný územní 
plán hl. m. Prahy a z něho plynoucí limity. Dle 
Územně analytických podkladů hlavního města 
Prahy, výkresu Hodnoty území jsou předmětné 
pozemky součástí pohledového horizontu I historic-
kého jádra – oblasti viditelné z Pražské památko-a
vé rezervace.
8/ ZOO voliéra ptáků a pavilón Sečuán
Komise bere dokumentaci pavilónu na vědomí 
s tím, že se jedná o zástavbu v povodňové zóně.
9/ Garáž Villa Troja, Pod Salabkou
Návrh na provedení dalších parkovacích míst na 
pozemku parc. č. 65/8 k. ú. Troja u rodinného 
domu. Čl. 50 odst. 12 písm. a) vyhlášky č. 26/199 
Sb. hl. m. Prahy stanoví, že plocha zastavěná 
nadzemními stavbami na pozemku rodinného 
domu nesmí přesáhnout u dvojdomů 30 % plo-
chy pozemku rodinného domu. Podíl zastavěné 
plochy na pozemku parc. č. 65/8 k. ú. Troja je 
větší než 30 %. Komise konstatuje, že míra za-
stavěnosti tohoto pozemku je vyčerpána. Dům 
má čtyři parkovací místa na vlastním pozemku.

zapsal Karel Novotný, tajemník komise, kráceno 
T. Drdácký, předseda komise

ZASTUPITELSTVO INFORMUJE
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Generel územního 
rozvoje BZ 2017–2027
Zásadní dokument pro rozvoj a koncepci BZ. Schválená 
verze radou hl. m. Prahy z roku 2011 prošla aktualizací. 
Došlo k upřesnění směru vývoje stávajících expozic (sucho-
milná společenstva ČR, mokřady…) byly zakotveny myšlen-
ky nových expozic i staveb (americký kaňon, pouště světa, 
vstupní objekt Sever…), aktualizovaly se cestní sítě.

Ing. Eduard Chvosta, náměstek pro rozvoj a koncepci BZ

Představení projednávaného návrhu generelu 
trojské veřejnosti
V současné době je návrh aktualizace plánu rozvoje Bota-
nické zahrady v Troji projednávaný na odborech Magistrá-
tu hlavního města, s Institutem plánování a rozvoje Prahy 
a dalšími dotčenými organizacemi.

Městská část Praha -Troja si, stejně jako v případě Generelu 
Zoologické zahrady, vyhrazuje právo na veřejné projedná-
ní a připomínkování tohoto zásadního strategického a plá-ohoto zásadního strategického a plá-
novacího podkladu, ktterý má na kvalitu života nejen v bez-rý má na kvalitu života nejen v bez
prostředním okolí reziideenční čtvrti velký vliv. Aktualizace 
Generelu bude zájemccůmm k nahlédnutí na úřadě městské 
části a do 15. května bbuudou moci trojští občané podávat 
své podněty a připomíínkky. Následně budou Generel i pod-
něty občanů projednáányy v Komisi pro výstavbu a dopravu 
MČ a do konce květnaa odešleme za Troju stanovisko kom-
petentnímu radnímu a vvedení Botanické zahrady Praha.
Děkujeme vedení BZ za vvstřícné veřejné představení Gene-
relu. Tomáš Drdácký, zástupce starosty

Ing. arch. V. Danda představuje Generel Botanické zahrady
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ŽIVOT V TROJI

květenEkoškolka Rozárka 
a Ekocentrum Podhoubí

C
o se děje v Ekoškolce Rozárce? Těšíme se z jarního počasí, sázíme na zahradě 
rostlinky a zkoumáme přírodu. Navštívili jsme obchod Bezobalu, o kterém 
jsme si povídali v programu Ekoškola. Zjistili jsme, jak funguje a co všechno si 

tam můžeme koupit třeba do skleničky nebo látkového sáčku. Rádi bychom i v naší 
školce omezili obaly a plánujeme s dětmi výrobu sad pro bezobalový nákup. Přivíta-
li jsme s rodiči a sousedy jaro, vyjeli s rodiči na výlet do Chuchelské háje. Naopak 
bez rodičů jsme byli na kolech na školce v přírodě v okolí Třeboně.

Letní provoz ve školce
Promýšlíte, kde budou vaše děti o prázdninách? Rozárka funguje v letním provo-
zu (s výjimkou prvního a posledního týdne prázdnin). Přijímáme i děti ve věku 
3–6 let, které školku v průběhu roku nenavštěvují, a to do naplnění kapacity. Děti 
prozkoumají, jak pečovat o prostředí ve svém okolí i doma. Samy vymyslí, jak še-
třit vodou i obaly, a zdravé jídlo najdou nejen na talíři, ale i v tématech progra-
mu. Stráví hodně času venku a nebude chybět ani prostor pro volnou hru. Adre-
sa: Ekoškolka Rozárka, Pod Havránkou 12/2, Praha -Troja, kontakt: Eva Sůrová, 
eva surova@podhoubi czeva.surova@podhoubi.cz, tel: 777 123 690, v íce informací: , tel: 777 1233777 123 www.podhoubi.cz

Chcete se o nás dozvědět víc?
Hledáte pro své děti ve věku 2–6 let bezpečné
místo, kde budou spokojené a šťastné? Domluvte
si termín a přijďte se k nám do školky podívat.
Také nás můžete potkat na Rodinném dni Pra-
hy 7 v neděli 20. 5. od 13 do 19 hod., na stánku
Ekoškolky Rozárky vás bude čekat program pro
děti i relaxační místo pro rodiče. Těšíme se na 
vásvás.

Den otevřených 
dveří v Lesním 
klubu Havránek

Lesní klub Havránek se 
zázemím v blízkosti ulice 
Pod Havránkou vás zve 
na DEN OTEVŘENÝCH 
DVEŘÍ, který se bude ko-
nat v úterý 22. 5. 2018 
OD 9.30 DO 12 HODIN. 

Přijďte si s námi užít dopoledne! Společ-P
ně posvačíme, vy si můžete prohlédnout n
zázemí, na cokoliv se zeptat a kdo bude z
chtít, může s námi následně vyrazit na c
menší výlet! m n Od září přijímáme nové 
děti, které mohou klub navštěvovat d
2 až 5 dnů v týdnu. Lesní klub je pl-2
nohodnotnou alternativou ke klasické-n
mu předškolnímu vzdělávání, kde děti m
tráví většinu dne v přírodě – princi-t
pem lesních mateřských škol je p „venku 
za každého počasí“z . Nedílnou součástí 
náplně školního roku jsou i návště-n
vy divadel, muzeí atp. Více informací vv
na n www.klubhavranek.cz, fb: LESNÍ 
KLUB Havránek.

V ÚTERÝ

22. 5. 2018
9.30–12 h

Za SODEXEM nepláču
Po letošních Velikonocích nastala v Čechově škole velká změna. Ve školní jí--
delně se objevila nová firma, která zvítězila ve výběrovém řízení na provo--
zování této služby poté, co předchozí stravovatel Sodexo dal nejdřív našemuu 
úřadu MČ Praha -Troja a následně nám – školám – výpověď. Nebyl to bleskk 
z čistého nebe, Sodexo nás pouze předběhlo a celou věc urychlilo. Možná too 
na první pohled působí zbrkle a nepromyšleně, ale věřte, že jsme se na tentoo 
krok společně s představiteli MČ Praha -Troja a vedením ZŠ Trojská připravo--
vali již od předchozího kalendářního roku. V prvních dnech výdaje to určitěě 
nebylo ideální, ale jak by mohlo? To, co jiní provozovatelé připravují několikk 
týdnů, musel náš nový zvládnout za několik dnů a ještě k tomu během veliko--
nočních svátků. Firma CHARLY AMUSEMENT si s tímhle nelehkým úkolemm 
poradila, stejně jako s řadou dalších věcí. Velmi rychle zajistila možnost při--
hlašování elektronickou formou. Jsem rád, že jsme k tomu mohli poskytnoutt 
součinnost. Žáci již nebudou muset používat staré kovové čipy, nýbrž mohouu 
využít svých karet či jiných předmětů pro vstup do budovy. Zajímavě vypadáá 
i nabídka obědů a věřím, že s novým školním rokem, kdy se do kuchyně v Če--
chově škole vrátí kuchař, se ještě zlepší. Přijdou alternativní pokrmy a dalšíí 
zpestření jídelníčku. V odpoledních hodinách, kdy v budově probíhá řada ak--
tivit až do večera (nástavbové studium, semináře, přednášky a kroužky), budee 
otevřen prodej občerstvení pro všechny účastníky těchto aktivit. Doplňkovýý 
prodej bude realizován i dopoledne, studenti gymnázia tak již nebudou odbí--
hat do obchodu Na Kovárně (porušují totiž školní řád a to nelze do nekonečnaa 
tolerovat). Předpokládám, že je jen otázkou krátkého času, kdy se ke stravo--
vání přihlásí studenti, kteří od bývalého stravovatele odešli anebo se radějii 
vůbec ke stravování nepřihlásili.

Z výčtu ještě jedna důležitá věc – Trojskému gymnáziu i Euroškole konečněě 
odpadne velice složité vybírání příspěvků od studentů na tzv. režijní náklady.. 
Po celých sedmnáct let nás totiž Sodexo vodilo za nos a tvrdilo, že od žáků smíí 
vybírat pouze příspěvek na potraviny a dotaci, kterou tomuto soukromémuu 
školskému zařízení poskytuje stát podle zákona č. 306/1999 Sb., lze využítt 
pouze na mzdy svých zaměstnanců. Jelikož i Trojské gymnázium dostává po-e na mzdy svých zaměstnanců. Jelikož i Trojské gymnázium dostává po-
dle téhož samého zákona státní dotace, snažil jsem se manažerům Sodexahož samého zákona státní dotace, snažil jsem se manažerům Sodexa 
vysvětlit, že nemají pravdu, bohužel marně. Vybírání finančních prostředkůtlit, že nemají pravdu, bohužel marně. Vybírání finančních prostředků 
na režie pro Sodexo zaměstnávalo každý měsíc na mnoho hodin účetní Troj-žie pro Sodexo zaměstnávalo každý měsíc na mnoho hodin účetní Tro -
ského gymnázia, asistentku ředitele a v neposlední řadě i třídní učitele, kteřígymnázia, asistentku ředitele a v neposlední řadě i třídní učitele, kteří 
se problematikou nesmyslného výběru museli zabývat. Když mi jednatel novéoblematikou nesmyslného výběru museli zabývat. Když mi jednatel nové 
společnosti sdělil, že se tím vůbec nemusím zabývat a že si vše ošetří sami,čnosti sdělil, že se tím vůbec nemusím zabývat a že si vše ošetří sam , 
spadl mi velký kámen ze srdce. Po Sodexu zůstala jen pachuť nedobře připra-mi velký kámen ze srdce. Po Sodexu zůstala jen pachuť nedobře připra-
vovaných ryb a některé přeplatky, které našim studentům milerádi vrátíme.ých ryb a některé přeplatky, které našim studentům milerádi vrátíme. 
Uděláme to naposled s vědomím, že dál nebude nutno zatěžovat naše admini-áme to naposled s vědomím, že dál nebude nutno zatěžovat naše admin -
strativní pracovníky a učitele. Za Sodexem opravdu nepláču a zřejmě nejs mvní pracovníky a učitele. Za Sodexem opravdu nepláču a zřejmě nejsemm 
sám.

Mgr. Radim Jendřejas zia, ředitel Trojského gymnáz a
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TROJSKÝ KALENDÁŘ

 S. Kavanová Tváří v tvář Face to Face

P
rezentovat v malém prostoru tvorbu, jíž by bylo možné definovat, co autora po 
dlouhá léta práce zajímá a co ovládá, je nelehké rozhodnout. Prací Stanislavy 
Kavanové se jako svazující nit táhnou portréty, a proto nazvala výstavu Tváří 

v tvář. Ujistila tím uměnímilovnou veřejnost, že se bude týkat portrétů přátel a osob-řř
ností z vědeckého, politického či uměleckého života. Jiným, hloubavějším tím mohla 
zadat další důvod k přemýšlení. Vždyť výraz tváří v tvář používáme i za jiných okolnos-ř
tí; překvapivých, když staneme náhle proti někomu, tajemnějších, pokud si chceme 
promluvit o něčem, co není určeno ostatním. Líbezná čeština se nevyhýbá nejrůzněj-
ším požadavkům. A právě na tu jinakost navazuje druhá část výstavy, kterou jsou 
volně pojaté hlavy. Demonstrují sílu prostoru a prostorovosti, což tvoří základ jejich 
monumentality, která nemizí, ani když ubývá výraz i mimika a přibývá abstrakce.

Je důležité dodat, že je Stanislava Kavanová vždy při práci svázána jistou odpo-
vědností, aby nás ujistila, že se nejedná o tváře zachycené kamerou, ale viděné člo-
věkem, který se snaží ze všech sil o dar vidění. Co je neseno senzibilitou, odpovídá 
více stavům ducha než optickému vzhledu. Milena Klasová

Vernisáž 10. května v 17 hod., výstavu zahájí PhDr. Milena Klasová. Galerie u lávky, Povltav-
ská 42, pá: 13–17 h, so a ne: 10–18 h, do 24. června, vstup zdarma

Nová úprava u Kaple 
sv. Václava v Podhoří
V uplynulých dnech, přesněji ve čtvrtek 12. 4. 2018, byly do 
prostoru terasy před kaplí instalovány pískovcové prvky, kte-
ré umožní vzácným návštěvníkům tohoto prostoru se posadit 
a v klidu rozjímat s výhledem na protější Podbabské skály. 
Prvků je šest a mají rozměr vepsaný do kubusu o hraně 50 cm. 
Jsou z pískovce z Podhorního Újezdu dle návrhu ing. arch. 
Václava Valtra. Jejich vrchní plocha je zdobena starými křes-
ťanskými symboly – křížem, rybou a božím okem. Vyrobili je 
ve firmě Kámen Ostroměř a pracovníci firmy též provedli i in-
stalaci na místě. Problémem byla doprava nahoru ke kapli, tu
pomohla zajistit Zahradní architektura Tábor, se kterou jsme 
již spolupracovali při stavbě parčíku na Salabce. Dovezení na
místo umožnil přes svůj pozemek u vily Tomanka pan docent 
Prokop Toman, protože veřejně přístupnou cestou pro pěší by 
nešlo až 270 kg těžké kameny dopravit. Celou akci financovala
Nadace Quido Schwanka – Troja, město v zeleni, se souhlasem 
správce objektu MČ Praha -Troja, p. starosty ing. T. Bryknara 
a místostarosty ing. arch. T. Drdáckého. Nyní ještě zbývá opět 
po letech opravit oprýskanou omítku soklu kaple a místo bude 
pěknou vizitkou Troje. Ing. arch. Václav Valtr

Vizualizace záměru

Další publikace o historii Troje 
a jejích obyvatel se připravuje

T
roja od nepaměti byla vždy spojena s řekou. Vltava lidi živila, její 
voda zavlažovala a hnojila jejich pole, dodávala ryby, poháněla dva 
mlýny na pravém a levém břehu a při velkých povodních se s ní stával 

běsnící živel, který bral a někdy i zabíjel. Vltava též sloužila jako dopravní 
cesta a bylo nutné jí překonávat z jednoho břehu na druhý pomocí loděk 
a přívozů a mostů.

Dne 18. dubna 2018 se konala 
schůzka Klubu trojské histo-
rie. Sešlo se osmnáct histori-

ků. Debata se vedla k nejnovější vyda-
né publikaci s názvem: Osobnosti 

Troje. Pražská Troja, inspirace malí-
řů, grafi ků a básníků. Zaniklá osada 
Bosna. Veřejnost si může zakoupit 
publikaci v Prodejně potravin Na Ko-
várně, v Nadaci Quido Schwanka,

hned vedle prodejny potravin a na 
MÚ Praha -Troja. Příští schůzka Klu-
bu trojské historie bude 16. května 
2018 od 17 hodin v Domě spokojené-
ho stáří. FM

Další publikace se bude zabývat 
ohromným projektem, který se reali-
zoval za Rakouska -Uherska v letech 
1899 až 1902 a to: Trojským jezem, 
průplavním kanálem, vodní, vorovou 
a rybí propustí a zdymadlem v Podho-
ří, Podbabě. n Pracuje se též na ka-
pitole o přívozech se zaměřením na 
Trojský přívoz a lidi kolem přívozu. 
Pro ilustraci uvádím výňatek z textu: 
Rameno Císařského mlýna

Na tomto rameni bylo umístěno něko-
lik velkých průmyslových závodů, které se 
z něho zásobovaly vodou a odváděly do 
něho své odpadní vody. Největší z nich byla 
továrna na papír a celulosu v Císařském 
mlýně. Užívala vodní sílu i na pohánění 
turbin. V roce 1833 uvedli do provozu bra-
tři Šalovcové první papírenský stroj u nás. 
Z obyčejné ruční papírny na okraji Prahy se 

stala firma „Bratří Šalovcové,
první c. k. rakouská mecha-
nická továrna na papír“ a na 
území Čech, Moravy, Slezska 
a možná celé habsburské mo-
narchie započala éra strojní 
výroby papíru. V roce 1847 
se v Předním Ovenci (Buben-
či) usídlil Prosper Piette du 
Rivage, papírenský odborník,
ale i filosof a bonvián a pro-
najal si papírnu na deset let.
Zde zahájil první výrobu ci-
garetového papíru v Čechách.
Kromě toho založil i továrnu 
na tapety v Podbabě. Ulice 
u Císařského mlýna se od roku 
1901 do roku 1947 jmenovala 
Piettova. Potom Papírenská.

František Malý
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Baseball buď milujete, nebo neznáte jeho pravidla…

Evropanům navyklým sledovat devadesátimi-
nutové zápasy, při kterých se konstantní rych-
lostí pohybují hráči, přijde dynamika base-
ballu nepochopitelná. Často slýcháváme, že

y j j yj

se při baseballu „nic neděje“. Nic nemůže být 
vzdálenějšího pravdě. Baseball má dynamiku
natažené tětivy, kdy energie celého týmu se 
rázem vybije v orgii akce. Baseball má tah ra-
ketového motoru, během několika sekund se
uvolní ohromná energie – hráči v obraně se 
snaží zachytit letící míč a zabránit útočníkům 
v dosažení bodu. A pak nastane klid, tětiva 
vydala svou energii, raketový motor spotře-
boval palivo. Rychlou akci pak vystřídají chví-
le koncentrace, taktického dohadování, pří-
pravy na další erupci týmové energie. A tak 
pořád dokola… n Pro diváky má takový ryt-
mus ohromnou výhodu. Baseballový zápas je
společenskou událostí, stadion je místem se-
tkání s kamarády a povídání si v přestávkách 
zápasu je neoddělitelnou součástí baseballo-
vého zápasu. Bystrá mysl má dostatek času
promyslet věci, urovnat myšlenky, formulovat 
závěry. n Od roku 1910 je v USA tradicí, že 
baseballovou sezonu zahajuje úřadující pre-
zident slavnostním nadhozem. Historici by 
se jistě vysmáli vpravo naznačené příčinné
souvislosti, ale my, kteří baseball milujeme, 
víme své. Chytré myšlenky nejlépe uzrávají 
při baseballovém zápasu…

Duben 1917 a první 
nadhoz sezony z ru-
kou Woodrow Wilso-
na. V té době vstupují 
USA aktivně do války.
Odtud přes Wilsono-
vu ideu sebeurčení 
národů vede přímá
linka k samostatnému
Československu. Díky,
pane prezidente,
dobrá trefa…

Prezident Harry 
S. Truman a slavnostní 
zahájení baseballové
sezony na hřišti týmu
Washington Senators
v roce 1948., kdy 
se naplno rozbíhá
Trumanem iniciovaný 
plán obnovy válkou
zničené Evropy, zná-
mý jako Marshallův 
plán.

V roce 1956 zahajoval 
baseballovou sezonu
prezident Dwight 
Eisenhower na hřišti 
slavných Yankees.
Jeho nápad Ameriky 
s hustou sítí silnic 
a dálnic se rozběhl 
krátce poté. Plán
Interstate Highways,
protkal USA do jediné
dopravní sítě do dese-
ti let. Neuvěřitelné…

John F. Kennedy 
zahajoval baseballovou 
sezonu v dubnu roku
1961 na hřišti washing-
tonských Senátorů. 
Následně v květnu 
ohlásil cíl projektu
Apollo – pilotovaný let 
k Měsíci, přistání a bez-
pečný návrat na Zem. 
Malý hod míčkem pro
člověka a dalekosáhlé 
důsledky pro lidstvo…

Dvojím způsobem
výjimečný Jimmy 
Carter byl jediným
prezidentem od roku
1910, který nezaha-
joval baseballovou
sezonu (fotografie je
z roku 1983, dva roky 
poté, co opustil úřad)
a zároveň…za jeho
mandátu nevedly USA
žádnou válku.

Špičkový softball 
a baseball
 EXTRALIGA ŽEN – SOFTBALL
1. 5. SaBaT vs. Žraloci Ledenice 

od 13:00 a od 15:00 hodin
13. 5. SaBaT vs. Storms Řepy od 15:00 

a od 17:00 hodin.

OPENING DAY 2018
Trojští baseballisté úspěšný vstoupili do sezony, ve které obhajují titul mistra 1. ligy.
Slavnostního prvního nadhozu sezony se ujal starosta městské části Praha -Troja pan 
Ing. Tomáš BRYKNAR a jeho trefa předznamenala dobrý výkon domácích, kteří se utka-R
li s baseballisty z Chocně. n V prvním zápase zvítězil tým domácích 12:1 po sedmi ode-
hraných směnách, první homerun v sezoně zaznamenal hráč domácího týmu Jan Škvařil, 
jehož dalekonosný prudký odpal do středního pole doletěl tak daleko, že stihl oběhnout 
všechny mety a s přehledem skóroval. n Druhý zápas trojští baseballisté zcela ovládli 
a ukončili ho vítězstvím 16:1 již po páté směně. Výborný výkon na pálce předvedl střední 
polař domácích Matouš Procházka, který všechny své starty na pálce proměnil v tvrdé 
odpaly, kterými stáhl pět bodů a sám dva další body přidal. n Skvělý výkon předvedli 
všichni nadhazovači domácích, dohromady si za oba zápas připsali jednadvacet strike-
outů, dovolili pouze pět odpalů a umožnili hostům dva doběhy. Štěpán Hasal

Přijďte povzbudit první týmy soft-
ballu a baseballu do trojského are-
álu SaBaTu , i v květnu se zde ode-
hrají důležité zápasy. Na všechny 
domácí zápasy je volný vstup.

 1. LIGA MUŽŮ – BASEBALL
26. 5. SaBaT vs. Klasik Frýdek -Místek 

od 13:00 a od 16:00 hodin.

O víkendu 12.–13. 5. hostí areál SaBaT tradiční turnaj desetiletých hráčů – Stříbrný Super-
pohár. K vidění bude sedm mládežnických týmů včetně domácího SaBaTu. Štěpán Hasal

Den Evropy 2018
9. KVĚTNA   OD 13 H
NA STŘELECKÉM OSTROVĚ

Jako každý rok začátkem května je pro 
návštěvníky připraven bohatý program 
plný zábavy, hudby, debat, zajímavých 
hostů, dobrého jídla a na závěr Open-
Air festival s hvězdným obsazením. 
Více na Facebooku: https://ec.europa.
eu/czech -republic/events_cs
Den Evropy symbolicky připomíná 9. květen
1950, kdy francouzský ministr zahraničních
věcí Robert Schuman poprvé veřejně předsta-
vil myšlenku mírové spolupráce v Evropě. Dne 
1. května 2004 se pak Česká republika spolu
s dalšími devíti zeměmi stala členem Evropské 
unie. Letos tedy od vstupu ČR do „evropského
klubu“ uplynulo již dvanáct let.

Český pohár a Mistrovství ČR 
ve vodním slalomu 12.–13. 5.
9.45–16.30 h po oba dny Univerzitní sportovní klub Praha

Mistrovství Evropy ve vodním slalomuy
1. června 9.30–17 h Kvalifikace všech kategorií
2. června C2 muži, C1 ženy, K1 muži
09.20 Semifinále 13.05 Finále 16.05 Družstva
3. června K1 ženy, C1 muži
10.05 Semifinále 13.05 Finále 15.20 Družstva
Univerzitní sportovní klub Praha, Český svaz kanoistů, Evropská 
kanoistická federace

1.–3. 6.

Štěpán Hasal (kráceno)

24. mezinárodní knižní veletrh
a literární festival

SVĚT KNIHY 
Praha 2018
10.– 3. května1
VÝSTAVIŠTĚ PRAHA

ost:Čestný hos  Izrael Témata: Komiks, 
Převratné 20. století
čt–so:čt so  9.30–19 h, ne: 9.30–16 h
Vstupné: čtvrtek–sobota: 120 Kč, snížené (děti 
a mládež 6–18 let, studenti, držitelé průkazu ZTP 
a důchodci) 60 Kč, neděle: 60 Kč jednotné zlevně-
né vstupné bez nároku na další slevy, permanent-
ní průkaz (vstupenka na 4 dny): 250 Kč, zdarma:
děti do 6 let, 1–2 děti (do 15 let) v doprovodu 2
platících dospělých osob, držitelé průkazů ZTP/P 
s jedním doprovodem, školní skupiny (ZŠ, SŠ)
30 Kč jednodenní vstupné na žáka, dospělý do-
provod 60 Kč (v pokladně je nutné odevzdat ško-
lou potvrzený počet žáků: název školy, kontakt,
počet žáků číslem, razítko školy)
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STOLNÍ TENIS
Seriál turnajů ve dvouhrách pokračoval 
v neděli 8. 4. 2018 za účasti patnácti hráčů, 
včetně tří nových.

Prohra se nevyhnula žádnému hráči.
S lepším vzájemným zápasem zvítězil Mi-
loš POZNÍČEK, druhé místo uhrál Václav 
BURIÁNEK a na třetím místě skončil vete-K
rán František KVĚTOŇ. Nejlepší ze Soko-
la Troja Petr HOUF prohrál čtyřikrát.

TJ SOKOL TROJA INFORMUJE

úřední hodiny starosty, pokladna, návštěvní den – každý čtvrtek 17–19 h.
vchod do Sokolovny z Trojské ulice a zvonit u vchodových dveří do Sokolovny.

Přijďte si s námi zacvičit a zasportovat! Nabízíme sportovní a kulturníPři
vyžití pro všechny věkové kategorie. Přijďte se podívat.

Kancelář: Trojská 171a, Praha-Troja (Sokolovna)

TJ Sokol Troja zve na cvičení

„Kdo se bojí, nesmí do lesa!
Jen Ty a mapa. Buď přesnější 
než GPS. Zvol si vlastní cestu!“
je mottem pěti závodů v orientač-i
ním běhu, které se budou konat 
každé středeční odpoledne od 
16. května do 13. června v praž-v
ských lesoparcích.

Třetím závodem Žaket Pražského
poháru žactva ze série Dny s mapou
v pražských lesoparcích (pořádají-
cí orgán Pražský svaz orientačních
sportů) za podpory Magistrátu hl.
města Prahy, MČ Praha -Troja, nakla-
datelství Žaket a Galerie hl. města 
Prahy je

TROJSKÝ 
orienťák 2018
Proběhne ve středu 30. května 2018
odpoledne na trojském nábřeží (pro
zájemce je připravena také trénin-
ková trať v trojských kopcích). Pre-
zentace je v kempu Sokol Troja od 
15.00 hodin. Startuje se do 18.00 ho-
din. Občané MČ Praha -Troja a čle-
nové TJ Sokol Troja startují zdarma.

Naučný autobusový zájezd do Děčína, Benešova nad Ploučnicí a k „Varhanům“ se uskutečnil 21. 4. 2018 za
účasti třiceti dvou osob. Projížděli jsme krásnou jarní rozkvetlou krajinou za jasného teplého počasí, získali 
jsme mnoho poznatků při prohlídkách zámků a nezbývá než poděkovat organizátorům zájezdu Vendule
a Pavlu Filipovým za výbornou přípravu a organizaci zájezdu. n Termíny našich dalších akcí najdete na
webových stránkách www.tj -sokoltroja.cz v rubrice „Aktuality“ nebo na nástěnkách TJ na oplocení Soko-z
lovny nebo na vývěsce MČ Praha -Troja. Petr Filip

Loňského závodu se zúčastnilo rekordních
608 závodníků. Během závodu je možné zís-
kat informace o již rok pracujícím dětském
kroužku OB, který vede trenérka OB Lucie
Berglová (lucie.berglova@gmail.com).
Na přípravě a organizaci závodu se podílejí 
členové oddílu orientačního běhu TJ SOKOL
Troja. Přijďte i vy vyzkoušet pěkný sport!

Za oddíl OB TJ Sokol Troja Milan Paukert

V neděli 22. 4. za krásného letního počasí, 
se Seriál turnajů ve dvouhrách přehoupl do 
druhé poloviny. Přišlo dvanáct hráčů a úro-
veň byla docela dobrá. Hráli jsme v jediné 
skupině systémem každý s každým na dva 
vítězné sety.

S jednou porážkou zvítězil Václav BU-
RIÁNEK, František KVĚTOŇ prohrál
dvakrát a s třemi porážkami byli tři hrá-
či, z nichž s nejlepšími vzájemnými zápasy 
skončil celkově třetí Petr HRACH. Nejlep-
ší ze Sokola Troja Petr HOUF prohrál čty-
řikrát a obsadil šesté místo.

Srdečně zveme na čtyřhry, které se 
budou konat v neděli 20. 5. od 9.00 h.

Rudolf Hampel, vedoucí stol. tenisu

H. Chmelařová – V. Puklický

Vítěz

P. Houf – V. Buriánek

P. Houf – J. Radnicová

Loňského závodu se zúčastnilo rekordních
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ZOO připravila
www.zoopraha.cz

Otevřeno denně, v květnu 9–18 h

Hudební vycházky – každou neděli ve 13 h
Gočárovy domy (v zámku od 15 hodin)

Večerní prohlídky s průvodcem každý pátek 
a sobotu od 19 h. Nutné se předem objednat.

 5. 5. Zoo je věda Opět představíme výzkumy, a
které v zoo provádějí její pracovníci, stu-
denti i profesoři univerzit.

12. 5. Den ptačího tahu Vycházka po zoo spoje-
ná s pozorováním ptáků a jejich určová-
ním podle hlasů. Seznámíte se s kvakoši, 
volavkami a slípkami.

13. 5. Oslava Dne rodin a Dne matek Celý denk
věnujeme rodinám. Mohou si vyzkoušet 
svoje znalosti a šikovnost v soutěžích zalo-
žených na spolupráci celé rodiny.

19. 5. Mezinárodní den Biodiverzity Co je y
to biodiverzita, kde je největší a proč? 
Jaká je biodiverzita v zoo?

22. 5. Setkání strážců pralesa Další ročník sou-a
těže pro mateřské a základní školy zamě-
řený na sběr mobilních telefonů a tabletů 
vyvrcholí setkáním soutěžících. Den plný 
her na zábavy.

26. 5. Oslava narozenin malých gepardů a lach-
tana Popřejeme našim africkým mláďa-a
tům k první narozeninám a předáme jim 
dárky.

BZ pro vás
www.botanicka.cz

Otvírací doba v květnu:
Skleník Fata Morgana út–ne 9–18 h

Venkovní expozice denně 9–20 h

6. 5.–23. 9. Hudební procházky Kla-
sická hudba pod širým nebem, 
v zeleni mezi pestrobarevnými
květy každou neděli od 17 h
v Ornamentální zahradě.

do 20. 5. Motýli a rostliny
Skleník Fata Morgana

12.–20. 5. Bonsaje Venkovní expozice,
Japonská zahrada, výstavní sál 
denně 9–20 h, během dvou 
víkendů bohatý program

25.–27. 5. Muškátová burza Ornamen-
tální zahrada denně 9–18 h
Burzu pořádají členové Českého
zahrádkářského svazu Pelargo-
nií. Burza bude v pátek a sobotu 
doplněna prodejem přebytků 
ze sbírek BZ. Chybět nebude
ani odborné poradenství. V so-
botu od 14 do 18 h předvede
v Ornamentální zahradě floris-
ta Ing. Michal Klapka ukázku
aranžování doplněnou povídá-
ním o rostlinách.

25. 5. Noc kostelů Kaple sv. Kláry, vini-
ce sv. Kláry 18–22 h

27. 5–12. 8. Workshop Zahrada vůní
Termíny kurzů: 27. 5., 10. 6., 
15. 7., 12. 8., rezervace nutná na: 
petra@rafaella.cz

29. 5.–10. 6. Africké fialky a je-
jich příbuzní Fata Morgana 
úterý–neděle 9–18 h

Pražskou Hostivaří
Vážení čtenáři, milí turisté, tentokrát pojedeme na výlet 
tramvají! Zvolíme č. 26 a dojedeme do zastávky Na Groši, 
vrátíme se pár metrů zpět a přejdeme na druhou stranu.

Hned vlevo v parčíku je socha 
ministerského předsedy Anto-
nína Švehly (y 1873 – 12. 12. 1933
Praha-Hostivař ) – politika, který ř
se stal oblíbeným předsedou tří 

československých vlád, předse-h
dou agrární strany a hostivař-y
ským statkářem. Pokračujeme 
ul. Pražská a napojíme se na na-

učnou stezku. Po 1/2 km půjde-
me doprava po červené značce 
kolem staré zástavby a po scho-
dech až ke kostelu Stětí sv. Jana 
Křtitele původně ze 13. století 

a k dřevěné zvonici z 16. stol. Po-
kračujeme po červené až k Toul-
cově dvoru, dnes Ekologické 
středisko. Pěkně opravený roz-

lehlý statek ze 14. stol. i se starým
špýcharem (původně tvrz) dnes
patří HMP, provozovatelem je
Zájmové sdružení Toulcův dvůr.
Součástí je také ekozahrada,
lesní školka, sad a hospodářský d
dvůr s českými plemeny hospo-
dářských zvířat (přeštické čer-
nostrakaté prase, plemeno hu-
culských koní), s ovcemi, kozami,
husami, slepicemi, králíky. V are-
álu je i mateřská škola, knihovna,
obchod s biopotravinami atd. Poi
prohlídce se vrátíme na naučnou
stezku a půjdeme zpět ul. Kuba-
tovou a na jejím konci doprava 
po ul. Doupovská a K jezeru, až
uvidíme Hostivařský hřbitov.
Zajímavý je pomník A. Švehly od
J. Plečnika nebo pieta od F. Bíl-
ka. Pokračujeme ul. K jezeru a po
cyklostezce první odbočkou dole-
va vstoupíme do lesa. Na rozcestí
k přehradě si „odskočíme“ dole-

va na kopec ke Keltskému hradiš-
ti, stejnou cestou se vrátíme dolů 
a půjdeme vlevo podél Hostivař-
ské přehrady až k obřímu molu. 
Odtud buď můžeme pokračovat 
dál po červené až k rozcestí Pet-
rovice, domů zpět busem ze zast. 
Newtonova na Háje a pak met-
rem anebo kousek za molem pů-
jdeme cestou vlevo vzhůru. V mo-
mentě, kdy se napojíme na asfalt,
budeme se držet rovně po okraji
lesoparku. Asi po 1 km projde-
me skrz novou zástavbu doprava 
a přijdeme na Hornoměcholup-
skou přímo k novému pivovaru 
Hostivar č. 1 a zde se můžeme
občerstvit. Odtud máme víc 
možností zpáteční cesty – např.
busem na Háje a pak metrem,
my jsme zvolili 1,5 km na nádraží
Praha -Hostivař. Vlaky jedou na 
hlavní nádraží každou půlhodi-
nu.   Renata Zajícová

Jarní trasa
oborou Hvězda je odpočinko-
vá. Tamní naučná stezka pro-
vede lesním porostem i loukou, 
kolem rybníka, mokřadů a skal. 
Jednotlivé panely seznamují 
s přírodou, historií i myslivostí.
www.prazskestezky.cz

JJ í

LETOHRÁDEK HVĚZDA
nabízí výstavy:
FERDINAND II. TYROLSKÝ 
A LETOHRÁDEK HVĚZDA
Život arcivévody (1529–1595) 
a renesanční perla střední Ev-
ropy – jím navržená stavba leto-
hrádku. Denně mimo pondělí 
(duben–říjen) 10–18 h
NAŠE FRANCIE
Francouzská poezie v českých 
překladech a ilustracích 20. stol.
11. 5. – 31. 10. 2018
Ba uch, Bouda, Brunner, Čapek, 
Gross, Hoffmeister, Istler, Jiřin-
cová, John, Kobliha, Komárek, 
Konůpek, Kotík, Kubín, Lhoták, 
Muzika, Reynek, Sklenář, Svo-
linský, Šerých, Šíma, Šimotová, 
Štyrský, Teige, Tichý, Toyen, 
Trnka, Zrzavý, Zykmund…
Výstava je součástí projektu 
Společné století.
www.spolecnestoleti.cz

Liboc

OBORA HVĚZDA
(naučná stezka)

PETŘINY
TRAM 2

VYPICHBUS 164, 168, 174, 180,
184, 191, 380


