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SLOVO STAROSTY

Milí trojští a podhořští sousedé,

Tomáš Bryknar, starosta

někdy je člověk postaven před rozhodnutím mezi dvěma ne 
moc dobrými variantami. I toto byl úkol, který měli před sebou 
trojští zastupitelé na svém posledním jednání. Měli dát své 
vyjádření a stanovisko, případně podmínky ke změně územního 
plánu ve prospěch zbudování lanové dráhy, která by propojila 
Prahu 6 a Prahu 8 přes Trojskou kotlinu se zastávkou u Zoo.
S panem místostarostou, Tomášem Drdáckým, jsme se na jednáních s představiteli
města dlouhodobě snažili prosazovat jiné řešení na propojení MHD mezi těmito 
městskými částmi. Toto řešení vidíme v zokruhování metra. Propojení stanic 
metra Dejvická a Kobylisy přes nově vzniklé zastávky Zoo Praha a Bohnice nám 
vždy připadalo, co se týká MHD, nejvhodnější a po stránce ochrany krajiny Trojské 
kotliny naprosto zásadní. Bohužel toto řešení je v této době ekonomicky a technicky 
naprosto nereálné.

Dlouhodobě se také hovoří o tramvajovém propojení Dejvic a Bohnic vybudováním 
vysokovodního tramvajového mostu nad Vltavou přes Císařský ostrov a dále 
raženým tunelem pod usedlostí Sklenářka až do Bohnic. Tato varianta v poslední 
době získala podobu možnosti realizování pouze první etapy, vysokého mostu nad 
údolím řeky a vybudováním tramvajové smyčky v prostoru areálu ČZU v Podhoří. 
Most by měl nakonec sloužit nejen tramvajové a pěší dopravě, ale umožňoval by 
i vjezd vozům IZS a autobusům. Vznik velkého odstavného parkoviště v prostoru 
areálu ČZU v Podhoří by možná následoval.

S touto variantou zásadně nesouhlasím a podporuji plné zachování zahrady areálu 
ČZU Praha jako jeden z posledních symbolů způsobu hospodaření na březích Vltavy 
v Trojské kotlině.

Navrhovaná propojení Prahy 6 a Prahy 8 přes Troju ať již tramvají nebo lanovou 
dráhou výrazně neřeší tíživou dopravní situaci v Troji a nebudou tak ani přínosem
pro trojské občany.

Trojští zastupitelé na svém jednání nakonec odsouhlasili zahájení pořizování změny 
územního plánu veřejně prospěšné stavby Lanovka Podbaba – Bohnice. Stavba 
zdaleka nebude tak časově a finančně náročná jako vybudování tramvajového mostu 
a tunelu do Bohnic a do budoucna bude i případně rychle odstranitelná.

Za padesát, šedesát let se tak možná naši potomci dočkají
zastávky metra Zoo Praha.

Milí trojští a podhořští sousedé, přeji vám v této době
pevné zdraví a dobrou náladu.

trasa lanovky

Připomínky k posuzování vlivů kabinové lanovky
na životní prostředí v Troji

ZASTUPITELSTVO INFORMUJE

Dne 8. dubna 2020 zveřejnilo Hlavní město Praha, jako příslušný úřad 
dle § 22 písm. a) a § 23 odst. 10) písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o po-
suzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, informaci o obdržení záměru 
„STAVBA Č. 44595 LANOVKA PODBABA – TROJA – BOHNICE“.
Návrh záměru je zveřejněn v Informačním systému EIA
https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA1102

D o 10. května 2020 mohou všichni uplatnit 
své připomínky k záměru, který ovlivní 
budoucí Troju. Stavba bude mít fyzický,

pohledový a hlukový vliv na klidné partie přírod-
ního parku v prostoru od řeky v Bosně a Podhoří,
přes ikonické panorama s památnou Sklenářkou,
vyhlídku na Palírce, domy Na Farkách. Trasa je

dále navržena v ose ulice K Pazderkám v těsné blíz-
kosti rodinných a bytových domů. Troja bude ob-
jevována návštěvníky nejen z horizontu řeky a pě-
ších lávek, ale nově i z ptačí perspektivy. Navržená 
trasa lanovky je přiložena. Lanová dráha by měla 
nabídnout nové propojení Bohnic s Podbabou, 
nový atraktivní přístup k zoologické zahradě, snad 

úbytek parkujících aut v Troji, zároveň by pravdě-
podobně s předpokládaným poklesem návštěvní-
ků přinesla omezení počtu spojů linek autobusů 
do Troje (jak je předpokládáno v dopravní studii, 
která je součástí předloženého záměru). O příno-
sech a škodách, které tato stavba Troji přinese, 
bude mimo jiné jednat Komise pro rozvoj, krajinu 
a výstavbu v pondělí 4. května od sedmnácti hodin. 
Následně MČ Praha -Troja odešle své stanovisko 
k záměru, ve kterém můžeme požadovat zpraco-
vání tzv. Dokumentace EIA, čili důkladného po-
souzení všech vlivů a dopadů, které předkládaný 
záměr vyvolá. Občané mohou své připomínky k zá-
měru zasílat samostatně na MHMP, Odbor ochrany 
prostředí nejpozději do 10. května, případně zaslat 
k rukám pana starosty Ing. T. Bryknara nejpozději 
do 7. května. Vlastní návrh lanové dráhy by měl být 
následně předmětem otevřené soutěže.

Tomáš Drdácký
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pan Miroslav LEXMANN
tel. 723 568 239

pan Martin VYŠÍNSKY
tel. 728 822 861
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Velkoobjemové 
kontejnery
Od 14. 4. je opět možné přistavit velkoobjemové kontejne-
ry. Momentálně je první nejbližší termín pro přistavení BIO 
kontejnerů 10. 5. mezi 9 a 12 hodinou pouze v Podhoří, 
jako náhrada za 12. 4. Dále jsou kontejnery, jak bylo dle pů-
vodního plánu, 24. 5. na všech třech stanovištích. Náhrada 
za 11. 4.: ve dvoře ZŠ a pod Pod Salabkou bude 29. 5. mezi 
15 a 18 hodinou – viz tabulka níže. Kontejnery na velko-
objemový odpad zůstaly nezměněny.

BIOODPAD
Neděle 10. 5. od 9 do 12 hodin

n  V Podhoří proti čp. 280 (bývalá octárna)
náhrada za 12. 4.

Neděle 24. 5. od 13 do 16 hodin
n V Podhoří proti čp. 280 (bývalá octárna)
n Dvůr ZŠ + TGSČ Trojská 110/21

Pátek 29. 5. 15–18 h náhrada za 11. 4.
n Křižovatka Nad Kazankou × U Lisu
n Pod Salabkou x Trojská

NEBEZPEČNÉ ODPADY A JEDLÉ TUKY
Sobota 27. 6.
n V Podhoří (točna autobusů) 11.10–11.30 h
n Trojská x Pod Havránkou 11.40–12.00 h

Další svoz ve středu 30. 9.

Prominutí místního poplatku
N A ZÁKLADĚ ROZHODNUTÍ ODBORU DANÍ, POPLATKŮ A CEN Magistrátu hlavního města Pra-

hy se promíjí poplatky za užívání veřejného prostranství stanovené obecně závaznouí
vyhláškou č. 5/2011 Sb. hl. m. Prahy o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve 

znění pozdějších předpisů. Jedná se o ust. § 2 odst. 1 písmena:
c) za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje (včetně restauračních zahrádek slouží-
cích k občerstvení, a to i samostatně umístěných)
f) za umístění zařízení sloužících pro poskytování služeb
m) za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování služeb
za období od 14. 3. do 31. 12. 2020. Karel Novotný, vedoucí oddělení stavebního a životního prostředí

Kontakty
na Městskou
policii

Vážení občané, nabízíme vám možnost získání látko-
vých a jednorázových obličejových roušek. Zájemce 
napíše na email: info@mctroja.cz nebo sms na čís-
lo 724 156 144, případně zavolá na tel. 284 686 103, 
284 691 121 ve zprávě uvede jméno, adresu a počet po-
žadovaných roušek. Přednostně budou uspokojeny po-
třeby seniorů. n K dispozici je lihový dezinfekční pří-
pravek Anti -COVID do přinesené nádoby – v pondělí 
a ve středu 8–17 h, v ostatní pracovní dny 8–15 hodin.

Karel Novotný, vedoucí odděl í
stavebního a životního prostře

Trvají mimořádná opatření, 
omezení ordinace
(aktualizace 16. 4. 2020) Vzhledem k současné epidemiologické situaci postupujeme dle 
doporučení MZ, Sdružení praktických lékařů a pracujeme s následující opatření:
npříjem pacientů je pouze po předchozí telefonické domluvě: Ovenecká 233 375 405, 
Troja 233 541 746 (nasměrujeme vás na přesný čas tak, abyste se s nikým jiným v čekárně 
nepotkali) n v obou ordinacích jsme přítomny dle stávajících ordinačních hodin na te-
lefonu či mailu. /Troja, Sádky 5: po 15–16.30, út 8–10, čt 8–10.30 h/. Budeme se snažit s vámi 
touto cestou vyřešit maximum možného. Pokud se nedovoláte, napište nám, prosím: ordina-
ceovenecka@seznam.cz n do odvolání neprovádíme posudkovou činnost, vyšetření pro 
pracovně -lékařské služby a další odložitelné prohlídky n pravidelné prohlídky chronicky 
léčených pacientů s diabetem, kardiovaskulárním onemocněním a j. a preventivní prohlídky 
již opět v omezené míře provádíme, dle situace postupně jejich provádění rozšíříme. Sleduje-
te prosím i nadále naše webové stránky, www.mudrwiererova.cz, budeme je průběžně 
aktualizovat. Děkujeme za pochopení, přejeme pevné zdraví a hodně sil v této nelehké době.

MUDr. Martina Wiererová

TELEFON NA SLUŽEBNU PRAHA 7,
BUBENSKÁ Č. 1:

220 912 058
Obvodní ředitelství Praha 7,
Argentinská 17, tel. 222 025 970,
e -mail: operacni.p7@mppraha.cz
Ředitel Bc. Petr SVATOŇ, t. 222 025 968,
e -mail: reditel.p7@mppraha.cz

STRÁŽNÍCI
pro okrsek TROJA:

ŽIVOT V TROJI

a ZAHRADNÍ SLAVNOSTIZAH

11. 6. Obecní zahrada

Dolehla na vás aktuální situace spojená s koronavirem
a potřebujete si s někým promluvit?
V rámci psychologického poradenství nabízím podpůrné on -line rozhovory po před-
chozí domluvě přes telefon nebo Whatsapp po celou dobu krize.
Online, anonymně a bez závazků.
Mgr. Veronika Mosoriaková tel. 737 064 501, e -mail: veronika.mosoriakova@email.cz,
#delamcomuzu #spolecnetozvladneme

Bezplatně

ělení
e
ělení
edí

Sledujte aktuální informace

PŘEDPOKLÁDANÝ
TERMÍN PEKAŘSKÉ SOUTĚŽE
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ŽIVOT V TROJI

PRO CHYTRÉ HLAVIČKY

ÚŘAD MČ INFORMUJE

Sousedské 
permanentky

I letos bude trojská botanická zahrada 
vydávat tzv. Sousedské permanentky.
Sousedské permanentky si zájemci mohou vyzvednout den-
ně během otevírací doby na kterékoliv pokladně botanické
zahrady v průběhu celé sezóny, mimo pokladny skleníku
Fata Morgana v průběhu výstavy motýlů a orchidejí.
Vydávání sousedských permanentek pro vybrané občany je
ukončeno vždy hodinu před koncem otevírací doby. Vždy je
třeba prokázat trvalý pobyt v ulicích, které svým rozhodnutím
stanovila Rada hlavního města. Seznam ulic: https://www.
botanicka.cz/pro -navstevniky/zakladni -informace/
sousedske -permanentky

1) Racků je na obrázku třináct. 2) Bílou přilbu a triko má kajakář za brankou s číslem sedm.
3) Součet číslic branek je čtyřicet devět. 4) Most poblíž cvičného kanálu se jmenuje Trojský.

Cena této permanentky byla nově stanovena na a symbolic-
kých 100 Kč za osobu a rok (+ záloha za kartu činí 100 Kč).č
V případě poškození karty je možná výměna kus za kus.
V případě ztráty je třeba zakoupit kartu novou včetně složení 
zálohy. Sousedé zároveň získávají slevu 20 % na vstup-
né do skleníku Fata Morgana. Vybrané prostředky budou
použity na zkvalitnění návštěvnického vybavení a na zajištění 
nových rostlinných druhů do expozic.
Permanentka je nepřenosná! Zaměstnanci zahrady mají 
právo ověřit totožnost držitele karty /jiným průkazem než ob-
čanským průkazem/. Platnost permanentky je 365 dní 
od data vydání Z nařízení Magistrátu hl. m. Prahy lze sou-
sedskou permanentku nově využít pouze v otevírací době za-
hrady. Sousedskou permanentku není možné pořídit pro psy.
Pro ty je možné použít pouze klasické permanentky.

Pokladna severní vchod

Fata Morgana

Pokladna 
jižní vchod 
Nádvorní ul.

Pokladna na vinici vchod 
ze stanice autobusů 
MHD Kovárna

Na takto označených
pokladnách prodej 
permanentek

U loděnice bývá většinou dost živo. Když se na obrázek pořádně podíváš, odpovědět na 
několik otázek bude snadné: 1) Kolik je racků? 2) Který z vodáků má bílé triko i přilbu? 
3) Jaký je součet všech čísel na štítcích mezi brankami? 4) Jaký je název mostu v dálce?

Od pondělí 20. 4. 2020 jsou znovu otevřeny farmářské trhy. Pořadatelé musí 
dodržovat přísná pravidla, jako jsou dostatečné ro-dodržovat 

mezi stánky, každý výdejní pult musí mít zestupy 
upnou dezinfekci na ruce a není možné dostu
dávat jídlo a pití k přímé konzumaci. Jed-prod
e hlavně o podporu drobných zemědělců.ná se
d na trhy zavítáte nezapomeňte dodržovat Pokud

HYGIENICKÁ OPATŘENÍ. Při každé příležitosti si 
umývejte ruce i mezi prsty až k zápěstí. Správ-pečlivě u
měly ruce mýt alespoň třicet sekund. Dále je ně by se m
trzích používat gumové rukavice. Ovoce a ze-dobré na t
eosahávejte a nepřehrabujte holýma rukama. leninu ne
e necítíte dobře na trhy vůbec nechoďte. Když Pokud se
te domů z nákupu, zeleninu a ovoce pečli-se vrátít

yjte a vyvařte si roušku. Jednorázové roušky vě omy
avice vyhoďte.a ruka

Nezapomeňte, že ze všeho nejdůle-
žitější je dodržování správné hygieny!

Gabriela Mosoriaková,
referentka životního prostředí

Otevření farmářských trhů
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ZE ŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ

Mateřská škola Nad Kazankou Nad Kazankou 30/ 230 Praha -Troja

Zápis k předškolnímu vzdělávání
pro školní rok 2020/21
V souvislosti s mimořádnými opatřeními k ochraně obyvatel 
bude zápis do MŠ Nad Kazankou probíhat bez přítomnosti dětí 
a zákonných zástupců.

Zápis bude probíhat ve dnech 5.–15. 5. 2020
Podání žádosti
Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí 
k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické po-
době.
Přihlášku, Evidenční list (ke stažení na webových stránkám MŠ, vše řádně vyplněné a po-
depsané) a prostou kopii Rodného listu lze doručit těmito způsoby:

1. do datové schránky školy: thekvcu

2. emailem s uznávaným elektronickým podpisem: ms.troja@volny.cz (nelze poslat prostý email!)

3. poštou: Mateřská škola Nad Kazankou, Nad Kazankou 30/230 Praha -Troja, 171 00

4. vložením do schránky MŠ

5. osobně po předchozí dohodě: tel. č. 737 252 655 (ředitelka školy)

Doložení řádného očkování:
Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti 
podrobit se stanoveným pravidelným očkováním nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo 
se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní 
povinné předškolní vzdělávání.
V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře!
Pro doložení povinnosti zákonný zástupce:

1. prohlásí, že dítě je řádně očkované (vzor viz níže)

2. doloží kopii očkovacího průkazu
V případě, že dítě nebylo řádně očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zá-
stupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že dítě je 
proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci

Vzor čestného prohlášení k očkování:
Prohlašuji, že… (jméno a příjmení dítěte), nar… (XX. XX. XXXX), se podrobil(a) všem stanoveným 
pravidelným očkováním podle zákona o ochraně veřejného zdraví.

Příloha: kopie Očkovacího průkazu
Podpis zákonného zástupce

Po doručení všech potřebných dokumentů do mateřské školy bude zahájeno správní řízení a zákonní 
zástupci obdrží registrační číslo. Na webových stránkách bude poté vyvěšen seznam přijatých dětí dle 
těchto reg. čísel.
Mateřská škola zastoupena ředitelkou školy rozhodne o přijetí dle platných Kritérií pro přijetí.
Své dotazy můžete volat na tel. č. 737 252 655 nebo psát na email: ms.troja@volny.cz
Informace o zpracování osobních údajů: Mateřská škola zpracovává osobní údaje v souladu se zá-
konem č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů a v souladu ve smyslu zákona č.
110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „Zákon o zpracování osobních údajů“) a Nařízení EU 
č. 2016/679 (dále jen „GDPR“).

Výuka
na dálku

P O VYSKYTU prvních onemocnění s Covid-19 
jsme sice tušili, že nějaká opatření nasta-
nou, ale termín uzavření škol od 11. 3. nás 

zaskočil. Museli jsme rychle dohodnout formu, 
v jaké budeme v následujících dnech vyučovat. Zvo-
lili jsme produkt Google Classroom, kdy jsou vy-
tvořeny kurzy – každý vyučovaný předmět ve všech 
třídách představuje jeden kurz. Kromě toho jsme 
zvolili další možnost – setkávání prostřednictvím vi-
deokonference. Dá se realizovat více způsoby. Díky 
prostředí Google využívají někteří učitelé prostřed-
ku Google meet (tedy setkání). Předpokládá to však 
jisté technické vybavení – na straně učitele i u žáků. 
Chceme -li však být při výkladu více názorní, Google 
meet není dostačující. Vytvořili jsme proto v jedné 
z učeben školy malé vysílací studio s kvalitní kame-
rou a poslechovým zařízením. Zde probíhá po celý 
týden video -výuka matematiky, kdy vyučující věnuje 
vždy cca dvacet pět minut výkladu látky s využitím 
standardní tabule a následně vede on -line diskusi 
se všemi studenty, kteří se hodiny účastní z domova. 
Tento způsob je kvalitní, avšak nelze ho uplatňovat 
i v dalších předmětech. Vyžaduje vysoké technické 
nároky, ale také přítomnost učitele ve třídě. Tři vy-
učující využívají virtuální tabuli MIRO. Tam po kaž-
dé proběhlé hodině s využitím Google meet učitel 
probrané učivo shrne, mohou však psát i zúčastnění 
studenti. Jedná se o jakousi „nekonečnou“ tabuli. 
Snažíme se zpestřovat výuku, jak se dá.

Nezbývá nám nic jiného než tuhle obtížnou 
dobu překonat. Vnímáme citlivě každou reakci ze 
strany všech zúčastněných na právě probíhajícím 
vyučovacím procesu na dálku. Jsem přesvědčen, 
že to zvládneme a co neprobereme v distanční for-
mě výuky, doženeme následně ve formě prezenční. 
Maturanti se obávat nemusí, od 11. května bude 
dostatečná možnost dovysvětlit, co z on -line výuky 
úplně nepochopili.

Mgr. Radim Jendřejas, Trojské gymnázium

Zápis nových dětí do Ekoškolky Rozárky na školní rok 2020/21
proběhne letos bez osobní přítomnosti zákonných
zástupců a dětí.

D okumenty k zápisu nám, prosíme, zašlete emailem nebo poštou nejpozději do 16. května 2020. Po-
drobnosti najdete na našem webu v sekci Zápis. Pokud se potřebujete na cokoliv ohledně naší školky či
zápisů zeptat, neváhejte se nám ozvat.

Tě šíme se na nové dě ti a rodiče!
Ekoškolka Rozárka, Pod Havránkou 12/2, Praha-Troja, kontakt: Petra Charvátová, tel. 774 448 123,
www.ekoskolka-rozarka.cz

NA ŠKOLNÍ ROK
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ŽIVOT V TROJI

Z NABÍDKY BĚHEM NOUZOVÉHO STAVU

vyhodnocena! Přinášíme výběr zaslaných prací.

Ú KOLEM PŘEDŠKOLÁKŮ, ŠKOLÁKŮ A STUDENTŮ bylo pojednat, v době omezeného Ů
pohybu v rámci vyhlášeného nouzového stavu, tato tři témata: Jarní příroda ko-
lem nás, Co mám v Troji nejraději a Moje domácí škola. A to buď kresbou, 

malbou, fotograficky nebo coby comics anebo literárně …báseň, povídka atd. Po 
uzávěrce termínu pro dodání (15/4) se sešla porota a rozhodla, že vítězem se stává… 
osmiletý Mateo!
Gratulujeme, účastníci soutěže budou ohledně předání cen kontaktováni každý jednotlivě.

Mateo, 8 let, kategorie: Co mám v Troji nejraději – 1. místo

Matěj, 8 let

Emma, 10 let Fany, 10 let

Lukas, 2. třída ZŠ

Mareček, 1. třída ZŠ 

Áňa, 7 let

Sláva všem,
kdo přijali
naši výzvu.

Přívoz P2
Přeprava mezi Podbabou a Podhořím,
na rozdíl od mnoha ostatních prostřed-
ků hromadné dopravy v čase vyhlášené-
ho omezení pohybu, zaznamenala spíše
nárůst počtu cestujících (cyklistika po-
volena). Běžný provoz: dpp.cz

Velká jarní soutěž časopisu
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Stánek u vody – V Podhoří 142e (kousek za přívozem po levé straně 
směr Zámky) 12–20 hod., mají výborné pivo Svijany, z nealko např. ma-
linovku a dobroty na grilu

Kolovna ve Starém mlýně v Povltavské 5 funguje od 10 do 16 hod. půj-
čovna kol, zatím pouze na objednávku předem

Venkovní posilovny V Sádkách, u fotbalového hřiště, v Podhoří

Občerstvení U lávky – na dohled od stavby nové lávky, otevřeno ve 
všední dny 15–20, sobota a neděle 10–20 hod.

Altán a U Lišků v těsné blízkosti vstupu do Zoo byly zavřené

Koloniál Bufet (zvaný Na růžku) – u přívozu 11–19 hod. při pěkném 
počasí, Únětické pivo 10°, 11°, 12°, nealko

Trojský kůň – Vodácká ul. otevře až po uvolnění vládního nařízení – 
(nemá výdejní okénko)

Stánek na vodácké – u půjčovny lodí – otevřeno 14.30–20 hod.

Občerstvení Slalom (přímo u slalomové dráhy) Otevřeno ve všední 
dny 15–20, sobota a neděle 10–20 hod.

Restaurace v Sokolovně – od 26. 5. zahrádka 14–20 hod.

Platí při dodržení hygienických zásad v době pandemie.

Jahodník obecný

T AKŽE TŘEBA ZAČNĚME
vynikajícím JAHODNÍ-
KEM OBECNY	M, zva-

ným lesní jahoda. Je to trvalá 
5–20 centimetrů vysoká planá 
rostlinka, vyskytující se na oslu-
něných stanovištích v lesích, na 
pasekách a loukách. Ale mnoh-
de i u nás v Troji v zahradách.
Kvete a plodí od května po celé
léto“.

Z přírodní lékárny našich luhů a hájůy
Dobrý den, milí trojští i přespolní přátelé a známí, je tu jaro a vy máte opět 
možnost dozvědět se leccos zajímavého o léčivých účincích přírody kolem nás. 
Pokračujeme tak v naučném seriálu započatém před lety jako doprovodný 
text pravidelných přehledů trojských akcí. A i letos bude vaší průvodkyní zku-
šená odbornice a znalkyně přírodních tajemství paní Otakara Stavovčíková.
„Vždy jsem vítala, že při hledání informací se sama dozvím mnoho překvapivých věcí, k čemu všemu nám 
může nějaký strom, květina, bylinka atp. být užitečné. Když jsem přemýšlela o letošním tématu, napadly mne 
lesní plody, jako jsou lesní jahody, ostružiny, borůvky, maliny, brusinky, houby a mnoho dalších, které sice 
všichni notoricky známe, ale o tom, jaký mohou mít užitek a léčivé účinky už mnoho z nás neví.“
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Pro léčebné účely se sbírají mla-
dé listy nebo kořen a zralé plody. 
Nejvíce léčivých látek mají v sobě 
listy, které můžeme sbírat od dubna 
do konce září. Můžeme je používat 
čerstvé, usušit, zamrazit či naložit do 
alkoholu, vína či oleje.

Listy jahodníku mají silný močo-
pudný účinek, velmi dobře pomá-
hají při rozpadávání a vylučování 
močových kamínků, zlepšují meta-
bolismus kyseliny močové. Dále po-
silují cévní stěny a snižují tak jejich 

lámavost, uklidňují nervovou sou-
stavu, zpomalují rytmus srdce, sni-
žují krevní tlak, cukr i cholesterol, 
pomáhají při střevních problémech 
a celkově tonizují celý organismus. 
Zevně můžeme listy jahodníku pou-
žívat jako doplňkovou léčbu kožních 
neduhů. Jahodníkové listy mohou 
užívat i malé děti, těhotné a kojící 
ženy. Léčebně se ovšem využívají 
i malé jahůdky.

K domácímu užití je vhodný čaj
(listy přelít vřelou vodou a nechat 

deset minut louhovat), kapičky
(listy zalít lihem nebo pálenkou
a nechat čtrnáct dní při den-
ním protřepání louhovat), spolu
s listy ostružiníku a maliníku
vylouhováním v alkoholu lze
vyrobit skvělý a léčivý lesní li-
kér. Možná nám nějaký výrobek 
zachutná, a ještě i pomůže. Jsem
ráda, že jsem s vámi mohla takto
pobýt a věřím, že se brzy a v po-
hodě potkáme.

Otka Stavovčíková
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Sto let státní vlajky

N OVY STÁT ČESKOSLOVENSKOY , vyhláše-
ný 28. 10. 1918 (s Jugoslávií, Rakous-
kem, Polskem a Maďarskem – nástup-

nický státní útvar habsburské monarchie) repre-
zentovala zpočátku bíločervená zemská vlajka. Ta 
se ale podobala vlajce polské a rakouské. A tak 

před sto lety, 30. března 1920, schválil parlament 
novou podobu státní vlajky. Tomu předcházela 
celá řada jednání, estetických námitek i protes-
tů. n Na návrzích státní vlajky pracovalo od roku
1918 i několik vynikajících umělců, soustředě-
ných v Uměleckém sboru při Památníku odbo-
je (v zámku Troja) – například František Kupka 
nebo Vojtěch Preissig. Své návrhy dodal i Milan 
Rastislav Štefánik. Vznikla škála různých řešení, 
v nichž byla k tradiční červené a bílé doplněna 
barva modrá – součást zemských znaků Moravy, 
Slovenska a Podkarpatské Rusi. (Obdobná barev-

nost byla i na vlajkách významných spojenců – 
Francie, Velké Británie, USA a někdejšího Ruska). 
n Pozornost upoutal návrh zaměstnance archivu 
ministerstva vnitra Jaroslava Kursy, doplňující vo-
dorovné pruhy o vsazený modrý klín sahající do 
jedné třetiny vlajky. Klín byl poté prodloužen do 
poloviny. n Za autory státní vlajky Českosloven-
ska je označován kolektiv: Jaroslav Kursa, Anto-
nín Valšík (člen komise pro výběr nových státních 
symbolů, který dokázal zbylé její členy pro návrh 
nadchnout) a malíř František Kysela. Poměr stran 
vlajky je 2:3.

ZAJÍMAVOST

Otevření Památníku
odboje v Trojském
zámku (1920). Prezi-
dent T. G. M. se zdra-
ví s plukovníkem
R. Medkem, za ním
generál M. Pellé.
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P OVSTÁNÍ ZAČALO 5. KVĚTNA v šest hodin ráno výzvou českého rozhlasu, bylo akti-
vováno Vojenské velitelství Velké Prahy nazvané Bartoš. Čeští policisté, četníci a pro-
tektorátní vládní vojsko začali obsazovat strategické body v Praze.

Přidali se i ostatní občané, celkem bylo asi třicet 
tisíc ozbrojených českých povstalců. Vyrostlo na 
dva tisíce barikád. Jejich obránci měli k dispozi-
ci většinou pouze pušky, lehké kulomety, granáty 
a pancéřové pěsti, dále disponovali deseti obrně-
nými vlaky a několika obrněnými vozidly. 7. května 
se do bojů na straně povstalců zapojila ROA (Ruská 
osvobozenecká armáda generála Vlasova), která 
obsadila letiště v Ruzyni a její dva pluky se zapojily 
do bojů v centru Prahy a díky jejich pomoci přeži-
lo povstání nejsilnější německý útok 7. května. n
V čele povstání politicky stála Česká národní rada 
s předsedou prof. Albertem Pražákem, v předsed-
nictvu byli zástupci KSČ, ČSSD, ČSNS. ČSL a Hnutí 
zemědělců. Mezi ČNR a zástupci německé armády 
probíhá od začátku jednání a 8. května dochá-
zí k dohodě. V pozdních odpoledních hodinách 
byly zastaveny boje. Velitel Wehrmachtu v Praze, 
generál Rudolf Toussaint podepsal v 16:00 ka-
pitulaci a jeho vojsku byl umožněn volný odchod 
z Prahy. Německá posádka Prahy a část bojových 

skupin, které měly v předchozích dnech Prahu 
dobýt, a otevřít ji tak pro průjezd frontových jed-
notek Skupiny armád Mitte, kapitulovaly odpole-
dne 8. května 1945 do rukou České národní rady. 
Německé jednotky odcházely z města po silnici na 
Beroun a Plzeň od 23.00 8. května do 9.00 9. květ-
na 1945. U Bílého Beránka odevzdali Němci část 
své těžké výzbroje čs. armádě. 9. května 1945 po 
čtvrté hodině ranní přijela do Prahy Rudá armáda. 
První Leljušenkovy tanky vjely do Dejvic, kde se 
krátce střetly s německými obránci. Poté se roz-
dělily a ve dvou proudech pokračovaly na Pražský 
hrad. Rybalkovy tankové jednotky projely ze seve-
ru do Kobylis již po třetí hodině ranní, pokračovaly 
do Libně a čekaly několik hodin před Trojským 
a Libeňským mostem. V důsledku bojů zahynulo 
nejméně 2 898 Čechů. Z čehož bylo identifikováno 
hned po válce 1694 civilistů a 1204 bylo padlých 
na barikádách nebo zemřelo na následky zranění. 
Padlo také 308 Vlasovců a okolo 1000 Němců. Dále 
se uvádí, že v bojích v Praze a v nejbližším okolí 

Troja za povstání 1945 MILOTA SVOBODA
5. května 1945 se nějakým zvláštním způsobem rozšířila zpráva o přípravě pražského 
povstání, a i v Troji se v sokolovně sešel a ustavil jakýsi štáb.

Dostavili se tam tři bývalí důstojníci 
československé armády, kupodivu 
se objevilo asi deset pušek, i když 
některé z nich byly pořádně archa-
ické. Okamžitě se prohlédly vily, ve 
kterých sídlili nacističtí pohlaváři. 
Ti se zavčas z Troje vytratili, stráž-
ní oddíl SS, který je hlídal, rovněž 
odtáhl zřejmě někam do kasáren. 
Ve vilách žádné zbraně nebyly. Další 
místo, kde se předpokládalo získá-
ní zbraní, byla posádka wehrmach-
tu na Císařském ostrově. Tam tedy 
směřoval dav asi padesáti trojských 
občanů. Pokoušeli se s vojáky vy-
jednávat na téma – je konec války, 
předejte nám zbraně a běžte si po 
svých. Nechtěli tomu ale rozumět. Po 
chvíli se poblíž jedné z restaurací na 
ostrově objevil transportér esesma-
nů vyzbrojený navíc kulometem. Celý 
dav Trojáků se vydal rychle na ústup 

k přívozu a hurá na trojskou stra
Po nějakém čase transportér SS 
odjel a Trojáci se vrátili zase pří-
vozem na ostrov a opět se snažili 
přimět vojáky k předání zbraní.
Tentokrát Němci pušky vydali,
ale předtím z nich sundali závěry
a naházeli je do průplavu. Jede
z přítomných mladíků se potop
a asi deset závěrů se mu podařilo
vylovit. Utvořila se tedy asi deseti-
členná trojská armáda vyzbrojená 
puškami. 7. května 1945 se odebra-
la na Dlážděnku, odkud střílela na 
Němce u Trojského mostu. Ti však 
otočili na Kuchyňce velkorážný ku-
lomet a začali Dlážděnku ostřelovat. 
Navíc začali postupovat až k re-
stauraci Na vyhlídce. To už bylo na 
trojskou armádu příliš a volila or-
ganizovaný ústup. Nikdo tam zaplať 
bůh nezahynul, došlo tam ale k těž-

kému zranění. V té době už vrcholil 
boj o barikády na Trojském mostě. 
Němci vyhnali obyvatele domů Na 
Kuchyňce a hnali je před tanky. Nu-
tili je rozebírat barikády. Obránci 
barikády nemohli střílet proti vlast-
ním lidem, tak nakonec ustoupili, 
jedna skupina asi třiceti lidí, která 
hájila známou „němou barikádu“, 
pod vedením četaře prvorepubliko-
vé armády (občanským povoláním 
to byl strojvůdce), se vydala přes 
Troju zjistit, kde až končí německé 

jednotky. Četař se jmenoval Rudolf 
Vilda, nebyl to sice trojský rodák, ale 
s Trojou měl přece jen něco společ-
ného, nějaký čas v Troji bydlel a cvi-
čil v trojském Sokole. Po jednání 
s Českou národní radou byl Schör-
nerově armádě umožněn průjezd 
Prahou. 8. května projížděla němec-
ká armáda přes most prakticky celý 
den. Rusové je dostihli po 9. květnu 
někde u Slaného. Trojáci, kteří se 
stáhli z Dlážděnky, se odebrali če-
lit esesákům a gestapákům, kteří 
se z Dejvic údajně pokoušeli dostat 
k vozidlům Afrika Korps. Ale už bylo 
pro Němce pozdě. Rusové se objevili 
na Trojském mostě 9. května 1945. 
Byl jsem svědkem toho, jak generál 
Rybalko vítal na Trojském mostě ve-
litele frontu maršála Koněva.

Bohumil Kudera a a František Malý: Le-
gendy a morytáty z Troje a Podhoří, NQS 2011
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Bernard Law MONTGOMERY, Normandy to the Baltic. Hutchinson & Co., London – New York – Melbourne 
(Victoria) – Sydney – Cape Town [1946].

Pražské
V KVĚTNU 1945
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zahynulo 692 vojáků Rudé armády, z toho asi třicet 
v centru Prahy. n Pro porozumění situaci je důle-
žitá role obrovských německých armádních sku-
pin Mitte a Ostmark. Ty byly dislokovány na východ 
a jihovýchod od Prahy a měly přes milion ozbroje-
ných mužů s bojovými zkušenostmi z fronty, těžkou 
výzbrojí s 1377 tanků, dělostřelectvem, letectvem 
a zásobami munice na tři týdny bojů. Goebbelsova 
propaganda do poslední chvíle operovala s před-
stavou, že ihned po porážce Německa dojde ke 
střetu mezi dosavadními západními a východními 
Spojenci a že v protisovětském boji bude místo 
i pro nacisty. Této představě věřili nejen němeč-
tí vojáci, pro které byla poslední nadějí na zvrat 

prohrané války, ale věřil jí i Stalin. Sověti se proto 
snažili zajmout co nejvíce německých vojáků, kte-
ří z jejich perspektivy znamenali možnou posilu 
Západu v nadcházející konfrontaci. Dalším, nevy-
sloveným důvodem tohoto honu na lidi mohla být 
snaha zajistit co nejvíce otrockých pracovních sil 
pro válkou zničené sovětské hospodářství. Němečtí 
vojáci se snažili do poslední chvíle přejít do zajetí 
k Američanům, ale obavy amerického velení z kon-
fliktu s Rusy vedlo k vydání všech kapitulujících 
vojáků z východní fronty včetně Vlasovců do rukou 
Sovětů. Právě politická ožehavost těchto událostí 
vedla k tomu, že o průběhu závěru války v Čechách 
se až do dnešních dob spíše mlčelo, bylo to v zájmu 

jak západu, tak východu. Přitom polovina Moravy 
a větší část Čech zažily v prvních květnových dnech 
krvavou lázeň v rozsahu jako snad naposledy za 
třicetileté války. n Rudá armáda v Pražské operaci 
zajala 859 400 německých vojáků, z toho šedesát 
generálů, a ukořistila 1822 tanků a samohybných 
děl, 9464 děl a minometů, 1104 letounů a množství 
další výzbroje.

Ing. arch. Václav Valtr

Prameny: Tomáš Jakl: Bojiště a barikády 
Pražského povstání, edice Zmizelá Praha 2014

Tomáš Jakl: Vytěsněná apokalypsa – česká reflexe 
ústupu německé skupiny armád Střed, 2019

Pražské povstání, cs.wikipedia.org (19. 4. 2020)j , p y p j p , y j p , p g ( 9 )

Trojská lávka 
duben 2020

V MINULÉ ZPRÁVĚ jsem psal, že 1. 4. 
2020 má nastat na dva měsíce zábor 
rozsáhlejších manipulačních ploch 

pro montáž rozměrných prvků konstrukce. 
Ve dnech 21. 4. a 22. 4., se uskutečnila montáž 
ocelových částí pilířů. Následně bude prová-
děna montáž horizontálních segmentů lávky. 
Rozšíření záboru bude tedy realizováno až 
bezprostředně před návozem těchto prvků. 
Jedná se tak jen o, na stavbách obvyklý, ob-
časný posun termínu některé ze subdodávek.

Nicméně krásné oblé železobetonové 
pilíře již naznačují budoucí vysokou tech-
nickou a estetickou úroveň stavby a my se 
můžeme jen těšit na její další pokračování.

Ing. arch. Václav Valtr

ŽIVOT V TROJI

ÚŘAD MČ INFORMUJE

Z HISTORIE TROJSLÉ KOTLINY

Stavba lávky k 15. 4. 2020 postoupila do fáze, kdy 
jsou dokončeny základy a spodní železobetonové dří-
ky všech pilířů, a to jak v řečišti, tak na obou březích. 
Na ně budou následně namontovány různě dlouhé 
ocelové pylony, které již svou horní hranou narýsují 
vzepjatou křivku hlavního nosníku mostovky.

Na výše uvedené stavbě došlo ke zdržení cca čtyři 
týdny, a tudíž je změněn harmonogram výstavby. 
Tato prodleva má dopad do předpokládaných díl-
čích časových etap montáže, a tudíž i uzavření úse-
ků části ul. Povltavská a uzavření přístavišť.
1. uzavření přístavišť bude

v termínech 8.–11. 6. 
a 20.– 30. 6. 2020

2. uzavření úseku v ul. Povltav-
ská pro průjezd k objektům 
mezi ul. Pod Havránkou a Par-
koviště v dolní části Zoo bude 
v termínu 11.–20. 6. 2020

Uvedené termíny jsou přibližné, 
nepředpokládá se překročení 
a stále platí, že dodavatel stavby 
otevře průjezd i přístaviště, jak-
mile to bude možné. Délka celé 
stavby, tj. ukončení 11. 11. 2020 
se nemění.

Ing. Jana Fantová, Bomart spol. s r.o.
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Zámková dlažba
místo živice

V polovině května 2020 zahájí společnost INPROS 
výměnu živičných chodníků za chodníky ze zámko-
vé dlažby v ulici Nad Kazankou.

J EDNÁ SE o části chodníků mezi domy čp. 458 až 172, 72 (od-
straněný) až 173, 216 až 70 a 192 až 866. Stavba bude roz-
dělena na etapy, ale po celou dobu bude zajištěn přístup do 

domů a průjezd ulicí Nad Kazankou. Investorem stavby je Technická 
správa komunikací hlavního města Prahy. Dopravně inženýrské roz-
hodnutí bude k nahlédnutí na ÚMČ Praha -Troja v úřední dny nebo 
po telefonické dohodě na čísle 724 156 144.

Karel Novotný, vedoucí stavebního oddělení

Sklenářka 60. léta XX. století, bez lanovky a pavilonu goril
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Obnova 
trojské lávky
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OHLÉDNUTÍ ZA VÝSTAVOU

TROJSKÝ KALENDÁŘ

Ve Veletržním paláci uspořádala Národní galerie výstavu, jejíž průběh přerušilo vyhlášení 
nouzového stavu. Pro ty z nás, kteří jsme ji navštívit nestačili, je tu fotoreportáž.

Stanislav Sucharda
Tvůrčí proces
Významný český sochař z přelomu 19. a 20. století pocházel 
z umělecké rodiny a v raném období byl ovlivněn svým učite-
lem Josefem Václavem Myslbekem (plné objemy a hladkost 
povrchů). V následujícím uměleckém vývoji mu učarovalo dílo 
Augusta Rodina, zvláště jeho působivá fascinace vášní, ero-
tičnem, pohybem.

T ATO ROZSÁHLÁ VYSTAVA JE ČLENĚNA DO ZÁKLADNÍCH VYYY VOJOVYYY CH MILNÍKŮYY  Su-Ů
chardova života a tvorby jako například působení ve spolku Mánes a Sokol, dále 
připomíná jeho velký přínos v rozvoji českého medailérství, fascinaci osobou mistra 

Jana Husa, vitalitou slovanského pohanství (častý námět Libuše) a osudovou porážkou v bitvě 
na Bílé hoře. Neméně důležitá je jeho portrétní tvorba se secesně symbolizujícími křivkami, 
záměrnou nepravidelností soklů, impresionisticky zbrázděnými povrchy. Zajímavý je Suchar-
dův zájem o architektonickou skulpturu, reliéfy, náhrobky. K vrcholu jeho díla neodmyslitel-
ně patří Palackého pomník s nezvykle dynamickou kompozicí a asymetrickým rozložením. 
Sám pomník představuje apoteózu národního obrození. Uprostřed bronzového reje probou-
zejícího se českého národa sedí tiše kamenný Palacký ve věčném zamyšlení. Velmi známý 
je i Suchardův bělohorský monument, kde ústřední motiv Ležící okřídlený akt symbolizuje 
zmrzačený a umírající český národ. Na závěr nutno podotknout, že tento nekonvenční umělec 
má vyzdoben jednou z bělohorských variant i svůj hrob na Vyšehradě. Ladislava Popovská

Libuše věští, pálená hlína, luneta věštící slávu Prahy je součástí 
výzdoby interiéru schodištní haly pražského městského muzea

Zindlová, bronz, autorova
múza

Mistr Jan Hus kotvící v Písmu
svatém, patinovaná sádra,
realistické pojetí

vlevo: Heverochová, bronz,
vrcholné dílo portrétní im-
presionistické tvorby

Bílá hora, patinovaná sádra, monument
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S TÁVAJÍCÍ VY	STAVA FIGURÁLNÍ GRAFIKY čle-
nů SČUG Hollar, bohužel probíhá bez diváků.
Jakmile dostanou galerie zelenou, pojedeme

podle naplánované posloupnosti. Tedy začneme vý-
stavou skvělých barevných linorytů Zbyňka Hraby.
Po dvou měsících bude následovat výstava poetických
kreseb a litografií Pavla Sivka a tak dále. Pokud nebu-
de možné pořádat vernisáže, oznámíme zvolený po-
stup na pozvánkách. Doufáme, že karanténa nenaruší 
diváckou přízeň naší galerii a těšíme se na Vás.

Jan Kavan, kurátor Galerie u zřícené lávky

Jak známo, tak i na naši galerii U zříce-
né lávky se vztahuje nařízená uzávěra.

Karanténa u lávky
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TJ SOKOL TROJA INFORMUJE

TIP NA VÝLET

Oáza na šestce

V ážení, vydejme se do míst, kde díla, re-
produkovaná na protější straně vznikala. 
Pro práci na modelu pomníku Fr. Pa-

lackého v poloviční velikosti nechal S. Sucharda 
přistavět ke své vile v Bubenči atelier, opět podle 
návrhu prof. Jana Kotěry, spojený s vilou chodbou, 
v níž se nacházela knihovna. Dnešní Slavíčkova 
ulice 6/248.

MístodržitelskýMístodržitelský
letohrádek

Milady Horákové
Slavíčkova
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Na Zátorce

Zatím je naše činnost zastavena z důvo-a
du vyhlášení nouzového stavu (má trvat do
30. 4. 2020, ale uvažuje se i o jeho prodlou-
žení) a dalších nařízení vlády, která zakazují 
kulturní, společenské a sportovní akce, ale
i treninky a cvičení.

V Troji jsme museli zrušit plánované 
akce. V březnu byl zrušen karneval pro děti,
v dubnu autobusový zájezd do Duchcova a Je-
zeří a Pálení čarodějnic v Sokolovně, v květnu 
se nebude konat Trojský orienťák, který se po-
sune asi na září. Necvičíme, netrénujeme,
nehrají se soutěže v kopané atd. Výroční 
valná hromada jednoty se dosud nekonala 
a byla posunuta na neurčito.

I přes zastavení naší činnosti jsme v břez-
nu a dubnu 2020 zajišťovali provedení 
oprav na objektu Sokolovny i na přileh-
lém pozemku. Odstranili jsme závady z pe-
riodických revizních zpráv elektroinstalace, 
plynu, havárii na ústředním vytápění a pro-

vedli bezpečnostní řez na některých stromech
a poražení prohnilého topolu. Jana Crkvová 
připravila a rozeslala pro své cvičenky návody 
na cvičení na doma, za co jí patří dík.

Návrat dětí do škol 1. stupně se uvažu-
je od 25. 5. 2020 a ani naše TJ neplánuje
dřívější zahájení cvičení dětí. Dle infor-
mací z 24. 4. 2020 by vládní nařízení 
umožňovalo zahájit cvičení v tělocvičně
i venku za určitých podmínek (pouze osmk
cvičících, vzdálenost min. dva metry, zákaz po-
užívání šaten i WC, úklid a dezinfekce prosto-
ru i pomůcek po cvičení, dezinfekce cvičících
a nošení roušek apod.) a venku zase roušky,
vzdálenosti atd. již od pondělí 27. 4. 2020.
Vedení a cvičitelé odboru všestrannosti nyní 
diskutují možnosti obnovení cvičebních hodin.
Cvičily by pouze některé věkové kategorie a ně-
která cvičení.

Restaurace v Sokolovně by mohla ote-
vřít od 25. 5. 2020.

Zdravím všechny členy Trojského Sokola a ostatní 
Trojské občany. Všem Vám přeji pevné zdraví a doufám, že vás 
nepotká koronavirus.

Restaurace v Sokolovně plánovala své otevření začátkem dubna, bo-
hužel všeobecně známý stav s koronavirem její otevření zkomplikoval a od-

ložil na neurčito. Značná nejistota s termínem otevření způsobená vládním zásahem nás 
donutila uzpůsobit i v prvních měsících po otevření.

V začátku proto budeme nabízet hlavně českou kuchyni, postupně nabídku bu-
deme rozšiřovat. Točené pivo a nealko nápoje bude samozřejmostí. Kdy otevřeme, to
záleží na vládě ČR.

Zatím plánujeme, přesně dle plánu vlády ČR, otevřít 26. května prodej z okénka od 14 do
20 hodin – pro sedící návštěvníky na zahrádce a 8. 6. již celou restauraci, včetně vnitřních
prostorů, v létě každý den od 11 do 22 hodin. Pavel Sýkora

Závěrem Vás vyzývám ke sledování medií, našich webových stránek a nástěnky. Termí-
ny zahájení cvičení a treninků není možné nyní přesně stanovit. Závisí na dalším vývo-
ji nákazy koronavirem, ale i na rozhodnutí cvičitelů zahájit cvičení s omezeními a ur-
čitými riziky. O znovu zahájení našich činností Vás budeme neprodleně informovat.

Za TJ Sokol Troja – Petr Filip

Už brzy posezení
na zahrádce

ři mládežnické týmy. Star-
2005–8), starší přípravku
ladší přípravku (2012–14).
t dostatek hráčů na zápasy 
ch. Nabízíme tréninky v zim-
tělocvičně a dále venku na 

vě. Zájemci volejte Petra Fili-
13 254.

V současné době máme tř
ší žáky (rok narození 2y

(r. n. 2009–11) a nejml
PoP mozte nám zajisti

konané o víkendec
ním období v t

přírodní tráv
pa – 728 2

A co takhle zkusit kopanou…
TJ Sokol Troja hledá do oddílu kopané kluky i děvčata ročníků 
narození 2006–14 se zájmem o fotbal.
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www.botanicka.cz Venkovní expozice denně 9–19 h

Zoo pro vás
www.zoopraha.cz

Venkovní expozice jsou znovu přístupné, 
na návštěvníky čeká spousta květů a vůní!
Magistrát hlavního města Prahy po konzultaci s Ministerstvem zdravot-
nictví rozhodl o znovuotevření venkovních ploch areálu zahrady
(po jejím dočasném uzavření pro veřejnost na základě rozhodnutí Bez-
pečnostní rady hl. m. P. ze dne 13. 3. 2020) s platností od 20. dubna 2020.
Veškeré vnitřní expozice včetně skleníku Fata Morgana zůstávají i na-
dále až do odvolání uzavřené.

Botanická zahrada je otevřena v tomto režimu:
1. Do zahrady můžete vstoupit pouze hlavními vstupy s poklad-

nou (z ulice K Pazderkám, Nádvorní a u zastávky MHD Kovár-
na). Samoobslužné vstupy jsou až do odvolání mimo provoz.

2. Pro platbu vstupného je vhodné používat bezkontaktní metodu.
3. Prodejní stánky a občerstvení včetně bistra Botanická na talíři 

y j pa Vinotéky sv. Klára jsou do odvolání mimo provoz.a Vinotéky sv. Klára jsou do odvolání mimo provoz.

V době zpracování této strany byl v harmonogramu vydaném Ministerstvem průmyslu a obchodu ve
spolupráci s Ministerstvem zdtavotnictví ČR uveden termín znovuotevření zoo 25. květen 2020.

Již druhé mládě slonice Tamary je samička,
narodila se v době uzavření zoo, ale budete si 
jí moci už brzy prohlédnout.

K nejatraktivnějším přírůstkům sezony se zařadil 
tapír čabrakový – teprve druhé odchované mládě
svého druhu v zoo Praha, jmenuje se Morse.

Dalším dlouho očekávaným mládětem je
hřebeček koně Převalského, kterého porodila
klisna Hara jako své již sedmé hříbě.

ZPRÁVY ZE ZOO 30. 3. 2020

S amička slona indického, která se v pátek 27. března 2020 narodila v Zoo Praha, váží 92 ki-
logramů a měří 86 centimetrů. Od matky Tamary již pravidelně pije mléko. Za předpokladu 
teplého počasí ji chovatelé již za několik dní plánují vypustit do venkovního výběhu.

Již o víkendu se režim v Údolí slonů začal po pátečním Tamařině porodu postupně stabilizovat. 
Během několika dní plánují chovatelé sloní skupinu spojit a za dobrého počasí by se malá samička 
mohla poprvé podívat i ven. To, že se jedná o samičku, je po chovatele dobrá zpráva. Protože sloni 
žijí v mateřských liniích, bude moci ve stádě v Zoo Praha zůstat.
Malá samička je druhým mládětem slonice Tamary, kterou Zoo Praha získala společně se sa-
micí Janitou v roce 2012 ze Srí Lanky. Prvorozeným mládětem Tamary je čtyřletý sameček 
Rudi. Pražská sloní skupina nyní čítá osm jedinců o třech samcích a pěti samicích. Obývají 
Údolí slonů otevřené na jaře 2013. Zoo Praha očekává narození ještě druhého mláděte, březí 
je i samice Janita.

Petra Sivová, tiskový referent Zoo

JAKÉ NOVINKY PO ZNOVUOTEVŘENÍ?

N OVINKOU je hlavně Darwinův kráter, 
který jsme měli otevírat 28. března. 
Jeho prominentními obyvateli jsou 

čtyři ďábli medvědovití – tasmánští čerti, ale 
pozoruhodných zástupců tasmánské a austral-
ské fauny je v něm samozřejmě mnohem víc, od 
jedovatých smrtonošů, přes tabony až po kloka-
ny. A vše doplňuje rostlinná složka, včetně stro-
mových kapradin. Jak jsem zmínil, od uzavření 
zoo se narodilo či vylíhlo také mnoho mláďat 
včetně zmíněné sloní samičky. Celkem je jich 
už na devadesát jedinců zhruba třiceti druhů.

Miroslav Bobek, ředitel Zoo, 10. 4. 2020

Periodický tisk územního samosprávného celku
Vydáno dne 4. 5. 2020 v Praze pod evidenčním číslem MK ČR E12401. Uzávěrka příštího číslaa: 
15. 5. 2020. Vydavatel měsíčníku: Městská část Praha-Troja, Trojská 230/96, 171 00 Prahaa-
-Troja, tel./fax: 284 691 121, e-mail: info@mctroja.cz, www.mctroja.cz, IČO: 45246858. Re-
dakční rada: aTomáš Drdácký, Irena Marková, Petr Filip, Václav Valtr, Renata Zajícová, Ladislavaa 
Popovská, Martina Samsonova-Umlaufová. Zlom: Michal Špatz, Maketa: Grafos, Tisk: tSprinnt 
Servis. Příspěvky nemusí vyjadřovat názor redakce a mohou být kráceny. Názory pište na: a: 
redakce@mctroja.czredakce@mctroja.czredakce@mctroja.cz

4. Návštěvníci nesmějí vytvářet skupiny více než dvou osob (po-
kud nejde o rodinu či osoby žijící v jedné domácnosti).

5. Návštěvníci musejí mít během pohybu v zahradě zakrytá ústa 
a nos a musí udržovat rozestupy minimálně dva metry.

6. Všechny vnitřní expozice a celý areál Západ (okolí skleníku Fata 
Morgana) jsou pro veřejnost i nadále do odvolání uzavřeny.

Na co se naši návštěvníci 
mohou v květnu těšit?

N A ROZHRANÍ DUBNA 
a května začíná již roz-
kvétat sbírka pivoněk –

největší svého druhu v České re-
publice. V současnosti soustře-
ďuje přes pět set položek druhů
a kultivarů, čímž se řadí k nej-

lepším evropským sbírkám. 
Její součástí jsou: rozsáhlá 
skupina kultivarů oblíbených 
královen květin – dřevitých 
pivoněk (Paeonia suffruti-
cosa), kultivary pivoňky Le-
moineovy a meziskupinové 
hybridy. Dřevité pivoňky jsou 
v Číně velmi ceněné, jsou tam 
pokládány za národní květi-
nu a symbol jara. V Evropě 
se první dřevité pivoňky ob-
jevily až koncem 18. století. 
Dodnes se těší velké oblibě. 
V trojské botanické zahra-
dě je možné vidět rozsáhlou 
sbírku pivoněk na Pivoňkové 
louce v severní části zahrady. 
V plném květu bývá na začát-
ku května, záleží ale na prů-
běhu počasí v dané sezoně.

Z tiskové zprávy Bz, 21. dubna 2020
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