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Náročný rok se chýlí Náročný rok se chýlí
ke svému konci 
a to je vhodná 
příležitost nadělit
si, anebo třeba 
jako vánoční dárek 
někomu blízkému
– hodnotnou knihu. 
Na pultě obchodu Na
Kovárně jich najdete 
deset různých. 
Otevřeno denně,
aktuálně 6–21 h.
Více na str. 6–7



2

254 PROSINEC 2020

ZASTUPITELSTVO INFORMUJE

SLOVO STAROSTY

Tomáš Bryknar, starosta

Milí trojští
a podhořští sousedé,
letošní Advent v Troji bude jiný, stejně 
jako byl jiný i celý letošní rok. Před 
pěti lety jsme slavnostně rozsvěceli 
vánoční strom v nově zrekonstruova-
né obecní zahradě u mateřské školy. 
Letos bohužel strom rozsvítíme bez 
společného zpívání koled, ochutná-
vek cukroví a i bez skleničky horkého 
punče. Bohužel se asi neuvidíme ani 
při vánoční besídce v trojské škole 
ani při tradičním vánočním koncertu 
v Trojském zámku.

To vše mne velice mrzí a je mi to 
líto, ale nejvíc je mi smutno z toho, že 
nás v minulých dnech navždy opusti-
li někteří milí trojští sousedé. Všich-
ni prožili v Troji a v Podhoří velkou 
část svých životů a byli neodmyslitelně 
spjati s veřejným a společenským ži-
votem v Troji. Všechny jsem je osob-
ně znal a nesmírně jsem si jich vážil. 
Nikdy nezapomenu na milé chvíle při 
nedělní mši v kapli sv. Kláry, na stav-
bu mého prvního tábora na samotě 
U Bočků, na vždy srdečná a milá setká-
ní při tříkrálové procházce, na školní 
jídelnu, na Trojský bál, na sklenku 
piva v Podhoří Na růžku a v neposled-
ní řadě na sousedské povídání při 
Trojském vinobraní.

Byli to Trojáci celým svým srdcem 
i duší.

Na závěr bych chtěl tímto všem pří-
buzným a pozůstalým projevit svoji 
upřímnou soustrast.

Milí trojští a podhořští sousedé, 
buďte na sebe opatrní, buďte v této 
složité době k sobě ohleduplní a las-
kaví. Užijte si Advent v kruhu rodiny. 
A hlavně, buďte všichni zdrávi.

Z jednání Komise pro rozvoj, 
krajinu a výstavbu dne 9. 11. 2020

/ 1 Úpravy RD 119 a 125 ul. Trojská
Komise požaduje v rámci dodatečného povolení stavby doložit řešení stavebních úprav stávajícího chod-K

íku včetně souhlasu s vjezdem na komunikaci a dodržení bezbariérovosti a bezpečnosti z hlediska n
OSSPO. Komise požaduje po dobu výstavby zajistit úklid a trvalou průchodnost chodníku. Případné O
ábory chodníku včas projednat včetně návrhu obchozích tras. Komise konstatuje, že dokumentace je zá

nekompletní. Požadujeme doplnit koordinační situaci. Komise požaduje, aby ÚMČ Praha -Troja podal n
podnět na Odbor dopravy ÚMČ Praha 7 ke zřízení nápravy a odstranění vjezdových vrat zasahujících do 
chodníku.

K řízení o dodatečném povolení stavby komise uvádí: Komise po projednání konstatuje, že 
zásadně nesouhlasí se zvoleným postupem projednávání předmětné stavby. Důsledkem již vydaného 
územního souhlasu bez projednání s MČ Praha -Troja je nepřípustné snížení podílu zeleně na pozemcích 
obou domů. Komise požaduje kompenzovat úbytek zeleně na terénu adekvátním navýšením zeleně na 
konstrukcích – popínavou zelení a zelenými střechami s extenzivní zelení.
2/ Doplnění obtoku HČS II. etapa
Komise nemá k předložené dokumentaci námitky.
Po zkušenosti s prováděním hlučných stavebních prací stavby Nová vodní linka ÚČOV v nočních hodi-
nách komise požaduje v rámci podmínek stavebního povolení omezit provádění hlučnějších stavebních 
prací pouze v pracovních dnech v době mezi 7.00–20.00 h.
3/ Novostavba RD parc. č. 501 k. ú. Troja
Komise po projednání s navrženým řešením domu souhlasí. Navržená celková zastavěná plocha a hrubá 
podlažní plocha objektu je maximálně přípustná.
4/ Bytové domy JRD – Pod Hrachovkou
Pro posouzení navržených výšek a objemů objektů komise požaduje doplnit zákresy navrhovaných domů 
do 3D modelu terénu bez zeleně. Záměr je realizován v ploše OV–D a nahrazuje sportovní areál, kte-
rý plnil důležitou veřejnou funkci. Komise považuje za nutné vzhledem k uvažovanému počtu nových 
obyvatel – cca osmdesát osob doplnit do objektu s přístupem z ulice K Bohnicím prostor s veřejnou 
funkcí – např obchod, službu.

Komise konstatuje, že celková HPP předloženého návrhu je (vůči původnímu návrhu z listopa-
du 2019) zmenšena zhruba o 65 m2, což odpovídá pouze zmenšení ustupujících podlaží a nereflektuje 
úsporu ploch zrušeného schodiště a nezohledňuje požadavek komise z 7. 11. 2019.

5/ Vstupní areál Botanické zahrady hl. m. Prahy
Po projednání komise doporučuje:

n prokázat reálnost zakrytí parkoviště rostlinným krytem,
n zkvalitnit prostorové parametry průchodu spodním podlažím.

Pro posouzení navržených výšek a objemů objektů komise požaduje doplnit:
n zákresy navrhovaných domů do 3D modelu terénu bez zeleně (z vyhlídky Libule, Pusté vinice, 
Trojské lávky, Císařského ostrova)
n doplnit řez z ulice Pod Havránkou.

Zapsal tajemník komise p. Karel Novotný, kráceno Ing. arch. Tomáš Drdácký

Sa

sv.
KláraKlá

sv. Václav 
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NAPSALI JSTE

ŽIVOT V TROJI

Policie České republiky 
informuje
V období od května 2020 do současnosti došlo ve služebním 
obvodě Místního oddělení Policie Výstaviště k opakovaným 
krádežím nezajištěných jízdních kol, kdy tato byla odcizena 
ze zahrad, předzahrádek či z vnitřních společných prostor 
obytných domů, nacházejících se také ve vaší městské části 
v Praze -Troji.

V YZY�VÁME VÁS TEDY K VYŠŠÍ MÍŘE POZORNOSTIYY či ostražitosti při nakládání s va-
ším majetkem. V případě uvedených krádeží se jednalo zpravidla o krádeže kol vol-
ně stojících na pozemku na viditelném místě, popřípadě ve společných prostorech 

domů, na schodištích či v přístupných prostorách domovních suterénů. Žádáme vás o to, 
abyste neulehčovali „práci“ případným nenechavcům tím, že svá kola zanecháte neuzamče-
ná, popřípadě nepřipoutaná k nějakým pevným předmětům. Rovněž abyste dbali na řádné 
uzavírání a uzamykání svých domovů, garáží či bytových domů, v nichž bydlíte. V případě 
krádeží kol se poměrně často nejedná o organizované skupiny, které postupují plánovitě, 
častěji jde o jednorázové akce (využití příležitosti) pachatelem při jeho snaze získat násled-
ným prodejem kradených věcí finanční částku potřebnou k zakoupení alkoholu, drog nebo 
také základních potravin. Děkujeme vám za pochopení.

Dárkové poukazy na řízené 
degustace prodej do 18. 12. 2020
Degustace osmi vzorků vína z vinice sv. Kláry
Platí pro jednu osobu, cena 380 Kč, platba 
buď předem na účet nebo v okénku hotově 
i kartou (Trojská 148/186). Poukaz bude
k vyzvednutí v okénku nebo vám ho zašleme
poštou. Platí na veřejné klasické degustace 
v průběhu celého roku 2021, nutná je před-
chozí rezervaci místa. Degustace se konají 
zpravidla ve všední dny od 19 hodin.
Každý měsíc, kdy bude vinotéka přístupná, 
zveřejníme minimálně jeden termín.

Prodej vína do 31. 12. 2020
okénko Trojská 148/186
Víno s sebou opět v prodeji, a to v novém okén-
ku, úterý až pátek, 15–19 h
Okénko najdete poblíž uzavřené zahrady viz
mapka vlevo. Platba hotově i kartou na místě.
Chcete přijít jindy nebo pro velké zásoby? Dejte
nám vědět na vinoteka@botanicka.cz.

Detailnější nabídku najdete
na stranách 6–7 tohoto vydání.

„Současná doba je pro mnohé z nás složitá a nás velmi mrzí, že návštěvníci zahra-
du nemohou navštěvovat. Chtěli jsme ale, aby si trochu té pozitivní energie z bo-
tanické zahrady mohli přece jen odnést, a to jak v podobě vína z naší vinice, tak 
i například v podobě knih a dalších předmětů z naší nabídky, kterými mohou na 
Vánoce potěšit své blízke nebo i sami sebe a zároveň tak mohou zahradu v této 
složité době podpořit,“ Bohumil Černý, ředitel Botanické zahrady hl. m. Prahy.

Podpořte botanickou zahradu

npor. Ing. Bc. Tomáš Licek, 
vedoucí oddělení Policie ČR

MO Výstaviště

PREVEDIG medical – Poznaňská 461/34, Praha 8 –
Bohnice
Osoby se žádankou i samoplátce po–pá 7.30–10.30 h,
tel. 270 003 130

PREVEDIG medical – Šutka (Troja) – Čimická 848/41, 
Praha 8
Osoby se žádankou i samoplátce po–pá 8–16 h, 
tel. 270 005 882
Cena nezjištěna

AeskuLab k.s., Mazurská 484/2, Praha 8 – Troja
Osoby se žádankou i samoplátce po–pá 8–15 h, 
tel. 800 737 383, rezervace
Výsledky do 48 h na vaši emailovou adresu, samoplátci:
1756 Kč včetně DPH

Nemocnice Bulovka, Budínova 67/2 Praha 8 – Libeň
budova č. 7 jižní část – Klinika infekčních parazitárních 
a tropických nemocí
Osoby se žádankou i samoplátce, po–ne 8–18 h, 
739 515 083, rezervace
Samoplátci: cena testu 1756 Kč

GHC GENETICS Praha 7, Výstaviště Holešovice
Osoby se žádankou i samoplátce, po–ne 8–18 h, 
tel. 420 739 500, rezervace
Cena nezjištěna
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Fata 
Morgana

148/186
výdejní
okénko
Vinotéky
sv. KláryTr

oj
sk

á

zrušeno

ZPÍVÁNÍ/HRANÍ
POD ROZSVÍCENÝM STROMEM



4

254 PROSINEC 2020

ÚŘAD MČ INFORMUJE

ŽIVOT V TROJI

Podzim – padá 
listí. Hrabat, 
či nehrabat?
Jednou z věcí charakterizujících 
podzim je opad listí. Nejprve na 
stromech, a pak i na zemi tvoří 
pestré, barvy měnící mozaiky. 
K diskuzi je pak klasický problém 
„kam (co) s ním“.

J ASNÉ JE, ŽE JE TŘEBA LISTÍ UKLÍZET
na cestách a chodnících, kde v kom-
binaci s vlhkostí může tvořit nebez-

pečné klouzačky. Také pěstitelé pečlivě 
ošetřovaných anglických trávníků by zřejmě 
těžce nesli pohled na ně pod vrstvou listí. 
Ale co taková běžná, extenzivně udržova-
ná zahrada? Může jí být ponechané listí ku 
prospěchu? Myslím, že ano. Přihrnutím ke 
kořenům může posloužit jako ochrana i při-
hnojení trvalek a keřů, ve větším množství 
a třeba v kombinaci s větvičkami i jiným pří-
rodním materiálem jako úkryt i zimoviště 
různých živočichů od hmyzu, přes obojživel-
níky a plazy až k ježkům, a v přiměřeném 
množství může pomoci i tomu trávníku: 
nejprve jako ochrana (mráz, zimní slun-
ce, vlhkostní poměry), poté i jako přírodní 
hnojivo, kdy přirozeným rozkladem uvolní 
do půdy živiny (tlení lze podpořit rozměl-
něním sekačkou na trávu). Je samozřejmě 
na každém, jak k této otázce přistoupí. Ne 
všechno listí se také hodí k výše uvedenému 
využití – například listí z ořešáku se špatně 
rozkládá, a to i v kompostu, listy dubu obsa-
hují více tříslovin, ale pokud se do kompostu 
namíchají s dalším rostlinným materiálem, 
i z nich získáte kvalitní hnojivo (možná jen 
za delší dobu). A obecně platí, že přírodě 
blízké postupy bývají obvykle správné.

Ing. Milan Novotný,
Odbor životního prostředí ÚMČ Praha -Troja

Podzimní netradiční brigáda
Děkujeme všem přibližně třiceti účastníkům improvizované brigády rodinných týmů. Díky vám je 
velký kus trojských veřejných prostranství i zeleně opět bez odpadků a nečistot! Na jaře se těšíme 
na viděnou. Kateřina Pokorná a Tomáš Drdácký
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Poděkování účastníkům podzimního úklidu (brigády) v sobotu 7. 11. 2020: do kon-
tejneru bylo dle sdělení svozové firmy Ipodec celkem nasbíráno 1,26 tuny odpadu.

Milan Novotný
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Moruška je typický severský 
druh, roste na celé severní po-
lokouli na rašeliništích nebo ve 
světlých lesích, vždy ve vlhku 
a na kyselém podloží. U nás 
roste také, ale jen na několi-
ka rašeliništích na hřebenu 
Krkonoš, a sice dokonce jako 
pozůstatek z doby ledové! Je 
zákonem chráněna v kategorii 
druhů silně ohrožených. V se-
verských zemích, kde se místy 
hojně vyskytuje, představují její 
plody příjemně nakyslé chuti 
cenný zdroj vitamínu C, vyrá-
bějí se z nich kompoty, mar-
melády i alkoholické nápoje 
včetně piva. Zajímavostí je, že 
např. v Norsku si je pro vlastní 
konzumaci může nasbírat kaž-

Paní Marie Horáčková zemřela po krátké nemoci v neděli 
25. října 2020 ve věku 96 let. V současné době – nejstarší 
občanka Troje.

Znala Troju možná lépe než 
zde narozený Troják. Pocházela 
z Jižních Čech, ale největší část 
svého života prožila v Troji, do 
které ji přivedl manžel Václav. 
Se svými dvěma syny a rodinou, 
jak se stavebně, technicky mě-
nil region Troje, měnila své by-
dliště od východu až na západ.

Byla milou, veselou a svými 
dobrými radami a zkušenostmi 
přispívala k příjemné atmosféře 
návštěv sousedek, které se u ní 
scházely nejen při oslavách ži-
votních jubileí.

Milá paní Horáčková, bude-
te nám všem chybět.

Marie Ťoupalíková

Dne 14. 11. 2020 zemřel mezi 
svými nejbližšími ve věku 97 let 
Sabi Petkov. Ačkoli se v Troji vv
nenarodil, prožil zde s krátkou 
přestávkou 70 let svého dlouhé-
ho života. Všem kteří ho znali 
a věnují mu krátkou vzpomínku, 
děkujeme. Petkovovi

Dne 23. 11. nás ve věku 78 let 
navždy opustil náš milý, pozorný 
a vždy ochotný soused s šibalský-
ma očima pan Július Matuška, 
který nikdy nezkazil žádnou 
legraci. Zároveň nás opustil i or-
ganizátor posledních trojských 
zabíjaček, řidič velikonočních 
koledníků, galantní hostitel 
z Trojského bálu – jen málokdo 
odolal jeho pozvání „na panáč-
ka“. Budeš nám chybět, Julo!

Tvoji Podhořáci

Rozloučení s paní Marií Horáč-
kovou proběhlo 2. 11., vzhledem 
k omezením nařízeným vládou ČR, 
pouze v úzkém rodinném kruhu.

Podle ohlašovny úřadu je k datu 2. 11. 2020 nejstarší občan Troje p. Chytil 
(97) – údajně žije v cizině.

Druhá nejstarší občanka Troje byla zemřelá paní Horáčková (96), 
druhý nejstarší trojský občan p. Zůra (94) a třetí p. Edelmann (93).

Další velmi zajímavé a u nás málo známé lesní 
plody jsou ty, které nám nabízí
Ostružiník Moruška

R OSTLINA SE ALE VELMI LIŠÍ OD OBVYKLYCHYY šlahou-
novitých a ostnatých ostružin. Je to pouze 5–25 cm 
vysoká vytrvalá lesní bylina úplně bez trnů s drobný-

mi listy podobnými kontryhelu. Moruška kvete od června do 
července jediným bílým květem. Kulovaté plody dozrávají na 
přelomu září a října. Zpočátku mají světle červenou barvu 
a jakmile dozrají, jsou žlutavě oranžové a velmi aromatické.

dý, pro komerční účely je však sběr 
povolen pouze Laponcům! A pro 
Finsko je dokonce tak typickým 
plodem, že se dostala až na jejich 
dvoueurové mince.

Plody morušky ze severských 
zemí se využívají ale nejen v potra-
vinářství. Tradiční léčitelé ve Skan-
dinávii z něj připravovali čaj, který 
působí příznivě na močový systém.

Moruška však může být také 
kosmetickou surovinou, a to kon-
krétně olej – výtažek z jejích plodů 
či semen. Ten má pak různé účin-
ky a celkově zlepšuje stav pokož-
ky, stimuluje produkci kolagenu, 
a pleť tak zpevňuje. Dále ji hydratu-
je a zjemňuje a díky svým antioxi-
dačním účinkům předchází jejímu 
předčasnému stárnutí. Moruška se 
přidává také do šamponů. Pomáhá 
hydratovat suché vlasy a zklidňovat 
podrážděnou pokožku hlavy.

Nejčastěji je moruška ale vyu-
žívána k výrobě zdravé marmelá-
dy nezaměnitelné chuti. Občas lze 
tuto dokonalou pochoutku (pře-
devším ze Švédska) koupit i u nás. 
Právě tak jsou ve zdravých potra-
vinách dostupné její sušené plody, 
nabité C vitamínem.

Přestože si výuky na dálku žáci i vyučující „užili“ vrchovatě, 
na -kapitolu- z české historie bychom si mohli najít čas všich-
ni: https://bilahora1620.cz
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400 let

za Jiřinou Hušovou
Loučíme se s paní Jiřinou Hušo-
vou. Léta výborně vařila dětem 
v kuchyni naší základní školy. 
Paní Jiřinu Hušovou si budeme 
pamatovat jako velmi milou, 
vždy srdečnou a laskavou dámu. 
Aktivně a ráda se účastnila troj-
ských společenských akcí i vy-
cházek seniorů. Vážili jsme si jí 
pro její upřímnost a přímé jedná-
ní. Tiše vzpomínáme. TD
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Chcete se blýsknout před 
maminkou či tchyní?
Potěšte je letos originálním dár-
kem a obdarujte je 365 dny v zzelené 
oáze. Celoročně platná permannentka 
umožní neomezený vstup do bottanic-
ké zahrady. Ta je krásná v kaaždém 
ročním období, a kromě rellaxač-
ních procházek zde lze zažít i řadu řadu 
zajímavých akcí. Cena permanentky 
pro vstup do venkovních expozic je 
300 Kč pro dospělého, permanentka 
zahrnující i vstup do skleníku Fata 
Morgana vás bude stát 1200 Kč.

Vánoční dárky z Botanické zahrady Praha
Blíží se Vánoce a jako každý rok jsme připravili vá-
noční dárky ze zahrady, kterými určitě nic nezkazíte 
a můžete udělat radost těm, co máte rádi. Ať už to 
bude víno z vinice sv. Kláry, roční permanentky, nové 
knihy o víně, dřevinách – rostlinách – se spoustou rad, 
kniha Kořeny osobností, ale třeba i krásný kalendář 
pro rok 2021 a spousta drobností, které potěší (nejen) 
milovníky rostlin. Je toho opravdu hodně. Tento rok 
ale pořízením nevšedních vánočních dárků z trojské 
botanické zahrady nejen uděláte radost někomu bliž-
nímu, ale i zároveň podpoříte samotnou zahradu.
Nabídku si můžete prohlédnout na webu www. botanicka.cz a posléze ob-
jednat e -mailem na adrese: miroslava.kasparova@botanicka.cz. Objednáv-
ky odešleme na dobírku nebo vystavíme fakturu a po jejím uhrazení zašleme 
na zadanou adresu (levnější poštovné, ale delší doba k vyřízení). Zboží si 
zájemci mohou vyzvednout také osobně na adrese Trojská 148/186 (Výdejní 
okénko vinotéky sv. Kláry) út–pá: 15–19 hodin, platí do odvolání.

Originální dárek 
pro každou ženu
Snad neexistuje žena, která by ne-
milovala parfémy. Buďte originální 
a pořiďte svým drahým polovičkám 

jedinečný dárek s vůní exotických
květin a koření. Parfém nazvaný 
jednoduše Fata Morgana No. 1 zrál 
několik měsíců přímo ve skleníku.
Jeho základem jsou esence z rost-
lin dovezených z expedic na ostrov 
Madagaskar. Pokud chcete darovat 
svým blízkým opravdu exkluzivní 
dárek, tento parfém je ta správná 
volba. Zakoupíte jej za 499 Kč.

Čím potěšíte knihomola?
Kniha by pod žádným vánočním
stromečkem rozhodně neměla chy-
bět. Pokud vaši blízcí patří mezi
obdivovatele přírodních krás, pře-
kvapte je knihou z nabídky Bota-
nické zahrady Praha.

Milovníky pokojových rostlin potě-
ší publikace věnovaná rostlinnému 
bohatství skleníku Fata Morgana 
nazvaná Květy Faty, jejímiž autor-
kami jsou kurátorky tropických 
sbírek Romana Rybková, Klára Lo-
rencová a Eva Smržová. Kniha Pří-
běh trojské botanické zahrady
čtenáře seznámí nejen s historií 
zahrady, ale představí taktéž vý-
znamné sbírky, stavby a expozice. 
Zároveň nabídne nahlédnutí i do 
blízké budoucnosti a poodhalí ta-
jemství toho, co návštěvníky čeká. 
Autorem knihy je Václav Jůzko. Za-
hrádkáře potěší publikace Trvalky 
Botanické zahrady hl. m. Prahy
věnovaná známým i méně známým 
druhům záhonových trvalek autorů 
Petra Hanzelky a Ivety Bulánkové, 
která je plná rad a inspirace, nebo 
kniha Tomáše Vencálka nazva-
ná Dřeviny Botanické zahrady 
hl. m. Prahy. Ta představí nevšední 
druhy dřevin, které by se v budouc-
nu mohly stát ozdobou nejen bota-
nických, ale i soukromých zahrad.
Světově unikátní projekt botanické 
zahrady prezentuje kniha Kořeny 
osobností Botanické zahrady 
hl. m. Prahy. Na jejích stránkách 
defiluje více než osmdesát význam-

Ztracený 
Ovenec 
Nalezená 
Troja
Vážení a milí čtenáři, 
jsem rád, že vám koneč-
ně, po překonání všech 
„nástrah“, můžeme před-
ložit v pořadí již desátou 
publikaci z řady o trojské 
historii, které vydává 
Nadace Quido Schwan-
ka – Troja, město v zele-
ni. První publikace měla 
název Trojské pohledy 
1898–1945, vyšla v roce 
2009. Potom následo-
valy další knížky vždy 
s odstupem cca jednoho 
roku. Jejich seznam a vy-
obrazení je na obálce.

Nynější publikace, ač desátá, by 
vlastně měla být první, protože 
mapuje historii území na pra-
vém břehu Vltavy pod Prahou 
o kterém naši dávní před-
kové říkali: „Okolí pražské 
k severu se táhnoucí náleží 
bez odporu k nejkrásnějším 
a nejpůvabnějším krajinám 
ve vlasti naší, avšak partie za 
Oborou rozložená jest kousek 
ráje, sem v naší milou vlast 
vsazený“. Také se nenazývala 
Trojou, ale Zadním Ovencem. 
Pravděpodobně v roce 1688 při 
dostavbě trojského zámku do-
stává jméno Trojastává jméno Trojastává jméno Troja.

V KNIZE SE ZABY�VÁME MAJETNICKYYY MI VZTAHY A STRUČNOU HISTORIÍYY
jednotlivých majitelů od doby nejstarší až po padesátá léta dvacátého 
století.

Základem knihy je darovací dopis pana Aloise Svobody, majitele trojského zámku, 
panského statku a mnoha trojských pozemků, panu presidentu Československé 
republiky Dr. T. G. Masarykovi, kde Alois Svoboda v roce 1920 daruje Českoslo-
venskému státu trojský zámek, pozemky na Zoologickou a Botanickou zahradu 
a mnoho dalších Další velmi zajímavý dokument je: Historie statku Troja s podtitua mnoho dalších Další velmi zajímavý dokument je: Historie statku Troja s podtitu-a mnoho dalších. Další velmi zajímavý dokument je: Historie statku Troja s podtitu-

TROJSKÁ
DÁRKOVÁ
NABÍDKA
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ŽIVOT V TROJI
TOHOTO ČÍSLA JE MOŽNÉ ZAKOUPIT DENNĚ OD 6 DO 21 HODIN

PESTRÁ NABÍDKA PRO VŠECHNY VĚKOVÉ KATEGORIE

ných osobností současného veřejné-
ho života spolu s rostlinami, které
v průběhu uplynulých let v zahradě
postupně vysadily. Cena těchto knih
činí 349 Kč. Překvapte milovníky 
vína knihou Vinice sv. Kláry 365.
Luxusně zpracovaná obrazová pub-
likace čtenářům přiblíží proměny 
jedné z nejstarších pražských vinic
v průběhu roku. Fotografie seznámí 
s jednotlivými činnostmi a úsilím,
které je zapotřebí každoročně vyna-
ložit, aby mohlo vzniknout skutečně
špičkové víno. Tento dárek můžete
zakoupit za 449 Kč.

Dárek pro každého
Chcete potěšit sportovně založené 
příbuzné či známé? Pořiďte jim?
hřejivý nákrčník nebok rychle-
schnoucí ručník, který je v nabíd-
ce botanické zahrady k dispozici
v mnoha barvách. Milovníkům výle-
tů do přírody udělá radost praktická 
termoska a příznivci humoru uvíta-a

Koncentrovaná energie z vinice sv. Kláry
Ať už jako dárek, nebo jako skvělý 
doprovod svátečního jídla poslouží 
vína z vinice sv. Kláry.yy

Zakoupit je můžete přímo ve vý-
dejním okénku vinotéky, na adrese 
Trojská 148/186. Otevřeno je zde 
od úterý do pátku vždy od 15 do 
19 hodin. Platit je možné na místě 
hotově nebo kartou. Pokud byste 
raději věnovali zážitek ve formě 
řízené degustace zdejších vín, 
připravili jsme pro vás dárkový 
poukaz (v prodeji do 18. 12.). Ten 
je možné uplatnit (po předchozí re-
zervaci) až do konce roku 2021 na 
veřejných degustacích ve vinotéce
sv. Kláry, které se konají zpravi-
dla ve všední dny od 19 hodin. 
Cena poukazu, který se vztahu-

je na ochutnávku osmi vzorků, činí 
380 Kč za osobu. Poukaz je možné 
zaslat poštou na vámi vybranou ad-
resu po předchozí platbě na účet 
nebo si jej můžete vyzvednout přímo 
ve výdejním okénku.

Sledujte dění v botanické za-
hradě na sociálních sítích (Face-
book a Instagram). Novinky 
a další informace najdete také na 
www.botanická.cz.

Tisková zpráva, 9. 11. 2020
Mgr. Klára Hrdá,

tisková mluvčí
Fota: Archiv bz

reprezentativní nástěnný kalen-
dář pro celý nový rok, tentokrát vě-
novaný jedovatým rostlinám.

jí látkové tašky,yy trička čia plecho-
vý hrneček s vtipným popiskem. k
Ani letos v nabídce dárkových před-
mětů nechybí

lem Svým dědicům jako apologii a pro poučení věnuje Alois Svoboda. Jsem velmi 
rád, že se nám, díky panu Prokopu Tomanovi, podařilo vložit do knihy i kapitolu 
„Rod Tomanů v Trojském Podhoří“ o historii významných Trojáků, obyvatel vily 
Tomanka.

Rád bych poděkoval všem členům Klubu trojské historie za dokumenty, fotogra-
fie a znalosti, kterými pomohli k vytvoření obrazu historie Troje. Dále patří podě-
kování Nadaci Quido Schwanka – Troja, město v zeleni za finanční podporu (gra-
fické práce a tiskárna) a Městské části Praha Troja za poskytnutí zázemí v Doměfické práce a tiskárna) a Městské části Praha-Troja za poskytnutí zázemí v Doměfické práce a tiskárna) a Městské části Praha -Troja za poskytnutí zázemí v Domě 

spokojeného stáří k pravidelným měsíčním 
schůzkám KTH a uveřejňování informací 
o naší činnosti v časopisu TROJA. Jsme rádi, 
že můžeme spolupracovat s vedením Zoolo-
gické zahrady a vedením Botanické zahrady 
při studiu historických dokumentů vztahují-
cích se k Troji.

František MalýFrantišek MalýFrantišek Malý

V prodeji
Vzhledem k situaci 
s covid-19 je kniha do-
stupná u pokladny v sa-
moobsluze Na Kovárně.

PS Vážení členové
KTH. Zatím to
nevypadá, že 

bychom se mohli sejít v do-
hledné době jako obvykle. 
Přeji vám hodně zdraví 
a buďte na sebe opatrní.
Připíjím všem fiktivní číší 
vína na zdravívína na zdravívína na zdraví. F M lýF MalýF. Malý

bus 112 Kovárna Trojskál

Povltavská

Po
d 

H
av

rá
nk

ou

bus

➸Vltava

GALERIE
U LÁVKY
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Stejně jako řadu jiných projektů a oblastí, po-
stihla pandemie Covid-19 i aktivity projektu 
Místní akční plány rozvoje vzdělávání – Správní 
obvod Praha 7 (MAP II). Přesto však tým nelenil 
a má se čím pochlubit.
Uspořádal sedmnáct seminářů, kterých se zúčastnilo přibližně tři sta uči-
telů a zájemců z řad veřejnosti. Proběhlo dvacet jedno setkání pracovních
skupin, jejich garantů a školních koordinátorů a sedmnáct setkání reali-
začního týmu MAP, z nichž vzešly konkrétní návrhy na podporu vzdělávání 
na Sedmičce. Představena byla také Demografická studie Prahy 7, která 
bude sloužit k budoucímu plánování kapacit vzdělávacích a sociálních 
institucí. n Školám, a to i trojským, je díky MAP nyní k dispozici sdíle-
ná logopedka, psycholožka, nutriční terapeutka, zahradnice, IT expert 
a grafik a získaly i didaktické pomůcky v celkové hodnotě 1 260 000 Kč, 
tedy 60 000 Kč na každou zapojenou školu. Seznam požadavků čítal na tři 
sta padesát položek a MAP se podařilo naplnit všechna přání. Zapojené 
základní a mateřské školy tak získaly široké spektrum předmětů od knih, 
deskových her, hudebních nástrojů, IT techniky, až po vnitřní i vnější her-
ní a cvičební prvky, kola, koloběžky, mlhoviště či klouzačky či nářadí pro 
polytechnickou výchovu.
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Co se děje
v Ekoškolce Rozárce
Zdravíme vás z Rozárky. Co je u nás nového?

B ĚHEM LISTOPADU JSME žili 
přípravami Svatomartin-
ské slavnosti. Vyprávěli 

jsme si o příběhu sv. Martina, jak 
je důležité rozdělit se s ostatními 
a o dobrých skutcích. Stejně jako 
Martin jsme trénovali jízdu na koni 
a střílení z luku nebo kuše. Moc 
nás to bavilo. Pekli jsme také svato-
martinské rohlíčky. Rodiče s námi 
nemohli být na slavnosti, tak jsme 
přemýšleli, jak se s nimi podělit 
o atmosféru příprav. A dostali jsme 
skvělý nápad! Natočili jsme pro ně 
film podle Martinova příběhu, ve 
kterém jsme si všichni zahráli.

Máme nový kroužek Malý za-
hradníček, který vede naše pro-
vozní Martina. Kroužek  vždy začíná 
tím, že nasypeme semínka ptáčkům 

do krmítka, je to už náš rituál. Teď 
připravujeme naši zahradu na zimu 
– pleli jsme, ostříhali uschlé květi-
ny a hrozny na vinné révě, schovali 
jsme si semínka na jarní výsadbu. 
Staráme se o venkovní výzdobu, 
naposledy jsme vysázeli vřes a naa-
ranžovali dýně u vchodu do školky. 
Teď je na řadě výzdoba vánoční. 
Do tříd jsme si vyrobili adventní 
věnce, abychom se naladili na nad-
cházející čas. Každá svíčka pro nás 
představuje jednu hodnotu – mír, 
přátelství, lásku a naději. Povídáme 
si o nich.

Chcete se dozvědět víc nebo 
se k nám přijít podívat? Ozvě-
te se Martině Hoferové na tel. číslo 
777 123 690 nebo na email marti-
na.hoferova@podhoubi.cz.

Přejeme vám hodně zdraví a těšíme se, až zase bude možné potkat se naživo 
na některé naší akci. Více informací www.podhoubi.cz.

Hurá! Jsme zpět ve škole
„Já tě neslyším“, „Seká se mi to“, 
„Omlouvám se, nestihla jsem se připojit 
včas“ nebo „Zapni si mikrofon“. Toto 
jsou věty, které od 13. října letošního 
podzimu provázely distanční online vý-
uku v trojské škole.

V ŠICHNI ŽÁCI SE KAŽDY� 
školní den připojili na vý-
uku ze svých domovů, aby 

načerpali nové vědomosti v hlavních 
vyučovacích předmětech. Učili jsme 
hlavně český jazyk, matematiku, an-
gličtinu, přírodovědu a vlastivědu. 
Po povinné výuce se žáci měli mož-
nost přihlásit na tvůrčí aktivity s vy-
chovatelkami školní družiny.

I když máme v současné době s on-
line výukou dost zkušeností a umíme 
ji udělat pro žáky zajímavou, osobní 
přítomnost žáků ve škole nenahradí-
me. Až v době uzavření škol si všichni 
uvědomili, jak důležitý je osobní kon-
takt, nic ho nemůže nahradit.

Od 18. 11. se mohli do tříd vrá-
tit prvňáci i druháci. Od 30. 11. pak 

všichni ostatní. Musíme dodržovat 
mnoho pravidel, ale hlavně, že jsme 
ve škole. Pokud nám to počasí dovo-
lí, učíme se s dětmi venku na hřišti 
či v přírodě. Těšíme se na Mikuláše 
i Vánoce ve škole. Vše v omezené 
míře proběhne. Plánujeme zimní 
školu v přírodě na Hubertce. Na lyže 
se všichni moc těší. Ani se mi nechce 
věřit, že to tak rychle utíká. Školu 
jsme si tento rok příliš neužili, ale 
zase jsme se něčemu novému nauči-
li. Přejeme si, abychom do nového 
roku vkročili tou správnou nohou 
a abychom mohli zůstat ve škole co 
nejdéle. Přejeme vám všem hod-
ně zdraví a co nejhezčí vánoční 
svátky.

Vaše ZŠ Trojská

„Za celou naši školku bych chtěla moc poděkovat za dodané pomůcky. 
Udělalo nám to velkou radost, děti už si užívají novou skluzavku a paní 
učitelky tisknou na nové barevné tiskárně. Ostatní pomůcky jsme se 
s kolegyněmi rozhodly schovat pro Ježíška a předat je dětem jako vá-
noční nadílku,“ říká Adéla Stáňová, školní koordinátorka MAP v Mateřské “
školce Nad Kazankou. n V provozu jsou také webové stránky MAP, které 
informují o aktivitách projektu a umožňují registrovat se na akce. Faceboo-
kové stránky pak upozorňují na zajímavé a důležité události. n Dosavadní 
činnost týmu MAP podrobněji popisuje Průběžná zpráva projektu, kterou
naleznete na stránkách MAP II: www.map2praha7.cz.

Projekt „Místní akční plány rozvoje vzdělávání II – Správní obvod Praha 7“, reg. č. CZ.02. 3. 
68/0.0/0.0/17_047/0011690, realizuje MČ Praha 7 za podpory Evropské unie.

Zkuste najít v kolikaaaa 
detailech se naši 
Santové liší.
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Řešení: přesky u levé boty, knoflíky, 
barva kabátku, pravý Santův knír,
ucho, barva čepice, bambule



PROSINEC 2020 254

ZE ŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ

TIP PRO VÁS

9

R ADOST, OČEKÁVÁNÍ A NADŠENÍ BYLO OPRAVDU VELIKÉ. 
Čekalo nás nové písmenko „I -i“, a tak jsme si na uvítanou 
udělali indiánský den. Naučili jsme se indiánský pozdrav, 

písničku, číslice a společnými silami postavili totem, který nás bude 
ve třídě ochraňovat před zlými duchy a nemocemi. Tereza Vítková

Trojský pohár
D ĚTI A JEJICH RODIČE ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY si v době distanč-

ní výuky mohou zahrát venkovní hru přes mobilní aplikaci 
Actionbound. Cílem této stopovačky je zpříjemnit si odpo-

lední procházky v okolí Troje, dozvědět se něco nového, zasportovat 
si a třeba náhodou potkat i své spolužáky. Na trase je čeká několik 
úkolů, otázek a hádanek, na které odpovídají, fotí nebo natáčejí vi-
dea. První kolo proběhlo v týdnu, kdy sv. Martin přijíždí na bílém 
koni, v druhém kole se slavil mezinárodní den pozdravů a třetí kolo 
nás pomalu vtahuje do adventního času. I díky této hře jdou děti rády 
ven, aniž by si uvědomovaly, kolik kilometrů našlapou. Na závěr je 
všem účastníkům hry zaslán glejt a poděkování. Celkové vyhodnocení 
soutěže a předání Trojského poháru proběhne před Vánocemi, až 
budeme ve škole zase všichni společně. Tereza Vítková

V ÍCE NEŽ POLOVINU ŘÍJNA A TÉMĚŘ CELY LISTOPADY  zůstaly bohužel 
třídy na Trojském gymnáziu prázdné. Po poměrně dlouhém jarním 
období zavřených škol to opravdu nebylo příliš šťastné řešení, ale ne-

měli jsme na vybranou. Naštěstí přišel dlouho očekávaný pokyn ministra škol-
ství. Týden poté, co se vrátili nejmenší žáčci z prvních a druhých ročníků ZŠ, 
dorazili nejstarší, letošní maturanti. Nečeká je vůbec jednoduchá cesta, v sou-
čtu s druhým pololetím loňského školního roku byli bohužel pět a půl měsíce 
bez prezenční výuky. Všichni tedy budou muset vyvinout maximální úsilí, aby 
se tato skutečnost nepromítla negativně do výsledků u maturitních a následně 
přijímacích zkoušek na vysoké školy. Velmi bychom přivítali, kdyby byl při-
jat návrh Asociace ředitelů gymnázií ČR na zavedení výuky pouze maturitních 
předmětů ve druhém – zkráceném pololetí letošního školního roku. Po zave-
dení modelu dvou částí maturity končí prakticky výuka s příletem čarodějnic, 
tedy závěrem dubna, od počátku května přichází na řadu zkoušky – písemné 
i ústní. Budeme si tedy držet palce, abychom vše úspěšně zvládli. V návaznosti 
na maturující se v pondělí 30. 11. objevili ve škole také studenti nižšího stupně 
gymnázia. Díky tomu, že se přidali i žáci dalších ročníků ZŠ, škola opravdu 
zase ožila. To nás naplňuje mírným optimismem a všichni už bychom chtěli, 
aby podle našeho „oblíbeného“ modelu PES jsme pracovali se stupněm rizika 
3, 2, nejlépe 1. Avšak ani stupeň 1 nevrací život úplně do normálu. Musíme být 
trpěliví a nezavdávat příčinu pro případné zhoršování stavu. Velmi rádi bychom 
chtěli konstatovat, že docházka žáků a studentů do školy nemá negativní vliv na 
šíření nemoci COVID -SARS 2. A díky tomu pak snadno ministr školství, za kte-
rým v dané složité situaci stojíme, může pustit i všechny ostatní žáky a studenty 
do výuky naživo. Mgr. Radim Jendřejas, ředitel Trojského gymnázia

Hurá, konečně zase můžeme :) Po dlouhé době jsem 
se zase potkala s mými prvňáčky ve třídě.
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C ÍSAŘSKY MLYY �N BYY Y�VÁVAL YY
zvláštní soubor objektů, 
zahrnujících, jak název 

napovídá, i původní starý mlýn. 
K němu, v těsném sousedství teh-
dejší Císařské obory, přibyla řada 
staveb i stavbiček určených pro 
panovníkovo rozptýlení – včetně 
několika vodních ploch a dřevě-
ného altánku s vodotryskem, plu-
jícím po hladině bazénu.

Účel některých objektů zůstá-
vá dodnes zahalen tajemstvím – 
např. k čemu asi sloužila umělá 
jeskyně /grotta/ s klenbou z pís-
kovcových kvádrů se můžeme 
dnes jen dohadovat. Vystoupáme-
-li po schodišti do úrovně ně-
kdejší kryté chodby s arkádami, 
připomínající tak trochu lázeň-
skou kolonádu, je do ní možné 
nahlédnout skrz ozdobnou mříž. 
„Kolonáda“ propojovala areál, 
od starého mlýna na jedné stra-
ně, s volnou přírodou dnešního 
parku Stromovka na té opačné. 
Jeho císařská milost tu prý často 

K tajemnému mlýnu
Vážení čtenáři, cílem naší vycházky je celoevrop-
sky ojedinělý areál, tedy spíše pozůstatky ně-
kdejšího unikátu – Císařský mlýn v Bubenči.

Tak jako Císařský ostrov i mlýn nese název po 
císaři Rudolfu II. (1552 Vídeň–1612 Praha), 
proslulém velkorysou podporou věd a umění. Za 
jeho panování (v Čechách 1575–1611; císařem 
byl od roku 1576) se Praha stala multikulturní 
metropolí tehdejšího světa. Něco víc se můžete 
dozvědět na informační tabuli vedle jízdárny na 
Císařském ostrově (viz mapka).

prodlévala při chytání vzácných dru-
hů ryb a podobných kratochvílích.

Za zmínku stojí i to, že právě tady 
byla založena brusírna drahých ka-
menů proslulé rodiny brusičů Mise-
roni. Její „skupinovou momentku“ 
můžete najít na mistrovském plátně 
Karla Škréty z roku 1653 v pražské 
Národní Galerii.

S použitím materiálu Věštníku Klubu Za 
starou Prahu 3/2000, str. 15/16, s.p.a.

Medailonek dle rytiny:
A. Sadeler, cca 1603

Císařský
mlýn

INFO
PANEL

sv.
KláraKlá
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Pro ty, kdo nestačili zhlédnout 
(stejně jako já) kvůli koronaviro-
vým opatřením tuto již podruhé 
pořádanou unikátní výstavu, 
mám dobrou zprávu.

N ÁRODNÍ GALERIE PRAHA se pro vás A
rozhodla vytvořit na svých interneto-
vých a facebookových stránkách krát-

ké online komentáře ke stěžejním dílům výstavy. 
Ty jsou průběžně připravovány až do 31. 12. to-
hoto roku.

Dnes vám přináším alespoň jednu tématickou 
zajímavost. Víte, že Pablo Picasso věnoval svému 
velkému vzoru Rembrandtovi v roce 1934 čtyři 
zajímavá grafická díla? Tak tady jsou dvě z nich – 
Rembrandt s paletou, Rembrandt a dvě ženy.

vlevo
Rembrandt s paletou, mědirytina, lept

vpravo
Rembrandt a dvě ženy, mědirytina, lept a škrábání

Trojský zámek
Kurz pro začínající včelaře (v rámci projektu Biotroja)
Termín: 1. 1.–30. 6. 2021, celkem čtrnáct lekcí o délce dvou či více hodin, areál zámku Troja (změna programu 
vyhrazena vzhledem k aktuální epidemické situaci a nastaveným vládním opatřením) kapacita kurzu: deset účast-
níků, cena celého kurzu: 4 500 Kč, kontakt a přihlášky: Jiří Hejnic, +420 603 782 033, hejnic55@gmail.com

Zveme zájemce o včelaření k zápisu na kurz včelaření v zámku Troja. Galerie hlavního města Prahy v rámci 
projektu Biotroja > rozvinula spolupráci s Včelařským spolkem pro Prahu 6 a 7, konkrétně se včelařem Jiřím Hejni-
cem, který se stará o včely a včelí úly v sadu v zahradě zámku Troja. Informace o kurzu: Lektor nabídne šestnáct let 
zkušeností. Během ledna až března se bude jednat o základní teorii chovu včelstev a od dubna do června budou lekce 
probíhat přímo u včel s praktickým nácvikem. Zájemci si mohou v rámci kurzu vypěstovat vlastní oddělek – nové 
včelstvo. Pro období duben až červen doporučujeme pořídit si vlastní včelařskou kuklu. Předpokládá se, že každý 
účastník si zkontroloval, že není alergický na včelí žihadlo či jed.
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Rembrandt:
Portrét člověka
Výstava v Paláci Kinských do 31. 1. 2021
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Rembrandt bude online
Národní galerie Praha přináší výstavu Rembrandt: 
Portrét člověka, která byla otevřena zatím pouze 
po dobu dvou týdnů, do prostředí sociálních sítí. 
Buďte s NGP online. Samotná výstava čítá více 
než jedno sto deset děl z významných tuzemských 
i zahraničních institucí a soukromých sbírek, včet-
ně jediné Rembrandtovy malby na našem území, 
Učence ve studovně.

R OZSÁHLY PROJEKT BYL JIŽ JEDNOUY  kvůli pandemii koronaviru od-U
sunut a nebylo vůbec jisté, zda se ho povede zrealizovat. Přípravy se 
protáhly o několik intenzivních měsíců, nicméně díky vstřícnosti za-

půjčitelů se to podařilo. Nikdy nebylo možné u nás vidět tolik Rembrandtových 
děl pohromadě a výstava obdobného významu se nemusí opakovat desítky let.

Vzhledem k velkému množství mezinárodních zápůjček pravděpodobně ne-
bude možné výstavu v paláci Kinských, která trvá do 31. ledna 2021, prodloužit.

Proto se ji Národní galerie rozhodla návštěvníkům a milovníkům umění, 
kteří ji nemohou momentálně vidět, krok za krokem zprostředkovat alespoň 
online. https://www.ngprague.cz/o -nas/novinky/online -ngp
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Rembrandt – Pohled na Amsterdam (detail) lept 112 x 155 mm, cca 1640

Při virtuální prohlídce se nemusíte zvedat z gauče a otevírací doba se přizpůsobuje vám. Také jde 
o skvělou příležitost vyzkoušet si, jaké je to cestovat v čase. Navštivte výstavu Bedřich Dlouhý –
Moje gusto, která se uskutečnila na přelomu minulého roku v druhém patře Městské knihovny.
http://www.ghmp.cz/probehle -vystavy/bedrich -dlouhy -moje -gusto/
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TJ SOKOL TROJA INFORMUJE

Úřední hodiny v době nouzového stavu jsou zrušeny, pro informace možno volat
na číslo: 728 213 254
Členské a oddílové příspěvky je možné hradit bezhotovostně na účet č.: 12137071/0100

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

Kancelář: Trojská 171a, Praha-Troja (Sokolovna). Vchod vlevo vedle restaurace.

Přijďt i á

TJ Sokol Troja 
roslav Fliegl,
en výboru TJ a výboru 
ddílu kopané

Zatím nemám nové povzbuzující informace. Nouzový stav dále 
trvá a bude asi prodloužen až do prosince 2020.
n Cvičení ve vnitřních prostorech je doposud zakázané a ve venkovním prostředí je ke dni
18. 11. 2020 povoleno cvičení ve skupinkách po dvou osobách.
n Dobrá zpráva je, že pro udržování kondice je pro veřejnost stále otevřen areál hřiště kopa-
né i s plochou s posilovacími zařízeními. Otevřené hřiště však přináší oddílu kopané určité
problémy. Jednak nejsou dodržována pravidla a nařízení vlády v souvislosti s koronavirovou
infekcí (počet současně cvičících nebo hrajících osob, oddělení skupin apod.), dále dochází 
k poškozování oplocení, zavlažovacího zařízení i fotbalových branek. Na hřišti zůstává odpad
(plastové láhve a další), jsou zničeny zámky, kterými byly uzamčeny fotbalové branky. Veřej-
nost vstupuje a užívá i vlastní hlavní fotbalové hřiště, kde dochází k poškozování trávníku
i branek. Žádám proto všechny, kteří hřiště využívají, aby byli ohleduplní a chovali 
se dle pravidel uvedených níže v příspěvku Jaroslava Fliegla. Branky pro fotbalové
přípravky a mladší žáky by se měly používat se zátěžemi proti pádu branek. Proto upozor-
ňuji, že neručíme za úrazy vzniklé v areálu hřiště kopané ani za úrazy vzniklé případným 
pádem branek bez bezpečnostních zátěží. Začátkem listopadu trénovali na hřišti například 
asi starší žáci s logem Sparta Praha, celkem cca sedm kluků a čtyři trenéři nebo rodiče,
dále se zde vyskytují děti i dospělí s osobními trenéry a další veřejnost. n Restaurace v So-
kolovně je stále uzavřena. Nyní z důvodu nařízení vlády ke koronavirové infekci. n Nové
informace o znovuzahájení cvičení a tréninků budou uvedeny na našich webových stránkách
www.tj -sokoltroja.cz a ve vývěsce na oplocení Sokolovny v Trojské ulici.

Za TJ Sokol Troja přeji všem čtenářům časopisu Troja i všem ostatním hlavně hodně zdraví 
a doufám, že budeme moci co nejdříve opět zahájit cvičení i trénování.

Za TJ Sokol Troja – Petr Filip

Jak se chovat v areálu 
fotbalového hřiště TJ Sokol
Fotbalový areál, který zahrnuje hlavní fotbalové hřiště, vedlejší tréninkovou plo-
chu s přenosnými brankami, multifunkční travnaté plochy a welnes park, se na-
chází mezi bývalým Diplomatickým areálem a Vltavou. Majitelem pozemků areálu 
je MČ Praha -Troja, nájemcem a provozovatelem je TJ Sokol Troja. Areál je po do-
hodě mezi MČ Praha -Troja a TJ Sokol Troja otevřen stále pro širokou veřejnost, 
kromě hlavního fotbalového hřiště.

V DOBĚ COVIDU, KDY JSOU UZAVŘENY ŠKOLY, kulturní zařízení a vnitřní sportoviště seYY
významně zvýšila návštěvnost areálu. Bohužel se mezi návštěvníky vyskytují tací, kte-
ří si neváží možnosti se sportovně a pohybově vyžít na udržovaném sportovišti. Proto 

TJ Sokol Troja se na vás tímto obrací s žádostí o slušné chování v areálu, s udržováním pořád-
ku a neničením mobiliáře a zařízení. Během léta a podzimu došlo n
k poničení oplocení, vyšlapání brankovišť na hlavním hřišti, zničením
postřikovačů automatické závlahy a rozlámání přenosné branky.

TJ Sokol Troja hradí náklady na údržbu areálu částečně z do-
tací Magistrátu hlavního města a MČ Praha -Troja, ale nově vzniklé 
závady musí hradit z vlastních zdrojů, tj. v současnosti především 
z příspěvků svých členů. Aby nedocházelo k zbytečnému opakování 
vzniku dalších závad vás žádáme o co nejšetrnější zacházení s ná-
řadím, dodržováním pořádku a používáním otevřeného vchodu do
areálu. TJ Sokol Troja vám přeje příjemné sportovní zážitky a dě-
kuje za slušné chování v areálu.

PROSI

Za T
Jar
čle
od

álu, s udržováním pořád-
na několika místech
m

 
-

Hlavní body provozního řádu:

n Nevstupovat na hlavní hrací plochu

n Zákaz vstupu se psy

n Zákaz kouření a požívání alkoholu

n Nešlapání na stříkající postřikovače

n Udržování pořádku

n Uklízet branky na svá místa k zábradlí

n Používat otevřené vchody do areálu

n Dodržovat vládní nařízení o shromažďo-

vání osob v době pandemie

Ztržený rozbitý plot – děti i dospělí lezou přes plot namísto
oběhnutí vstupní brankou pro zakopnuté balony

Roztrhané brankové sítě

Bezpečnostní zátěže k přemístitelným brankám

ené plastové láhvePoháze
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Periodický tisk územního samosprávného celku
Vydáno dne 1. 12. 2020 v Praze pod evidenčním číslem MK ČR E12401. Uzávěrka příštího čísla: 9. 12. 2020. Vydavatel měsíčníku:
Městská část Praha-Troja, Trojská 230/96, 171 00 Praha-Troja, tel./fax: 284 691 121, e-mail: info@mctroja.cz, www.mctroja.cz, 
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být kráceny. Názory pište na: redakce@mctroja.cz

Zoo pro vás

Botanická zahrada
V době redakční uzávěrky tohoto čísla je pro veřejnost uzavřena, její nabídku 
najdete na vnitřní dvoustraně 6–7.

www.zoopraha.cz

I přesto, že je Zoo Praha na základě vládního na-
řízení uzavřena, zvířata o své tradiční podzimní 
dýňové hody nepřišla. Pro některá jsou dýně jen 
hračkou, jiná si na nich i pochutnají. Dýně dostáva-
jící zvířata několikrát během podzimu. Nejčastěji 
jde o dva druhy, a to hokaido a marble.

Oblíbené jsou dýně hlavně u slonů indických. Dospělé samice už dobře ví, že 
mají plody rozšlápnout a pak už si je mohou náležitě vychutnat. Malá slůňata 
se teprve s novou složkou potravy seznamují a ochutnávají je zatím po kous-
cích. Chovatelé jim dýně schovávají na různá místa ve výběhu. Hroši obojživel-
ní si dokážou s dýněmi poradit i ve vodě. Menší plody chytají rovnou do tlamy.
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Jako bych to tušil. Dnes dopoledne jsem se rozjel 
do zoo – a chvilku poté, co jsem dorazil do kancelá-
ře, mi přišla zpráva, že samička orangutana suma-
terského Mawar začala rodit. Před půl dvanáctou 
bylo mládě na světě. Ve sváteční den se tak narodil 
historicky třetí orangutan v Zoo Praha.

Pro jedenatřicetiletou Mawar jde o již čtvrtého potomka, pro devatenáctileté-
ho Pagyho teprve o prvního. Současně je nově narozené mládě prvním vnou-
četem našeho slavného Kamy (1971–2013). Ten se také narodil v Praze, a to 
rodičům, kteří pocházeli ještě z volné přírody. Přestože byl Kama odchováván 
uměle – chovatelka paní Gottfriedová ho dokonce vozila v kočárku –, měl dva 
syny: Filipa, který žije v Bratislavě, a Pagyho, jenž se dnes stal otcem. Ano, 
uznávám, že je to spletité, ale tento rodokmen má svůj význam: Novorozené
mládě je jediným pravnoučetem orangutanů, kteří přišli do zoo z lesů Sumatry, 
a je proto geneticky mimořádně cenné. Dokonce si troufám tvrdit, že nejcen-
nější v Evropě. ■ První fotografii mláděte, ještě neoschlého, pořídil krátce po 
porodu mobilem a z dálky vrchní chovatel Martin Vojáček. Odpoledne však 
orangutani – včetně Mawar s mládětem – vyšli z „ložnic“ do expozice v In-
donéské džungli. Ve slábnoucím podzimním světle tak bylo možné z ochozu, 
zpoza pletiva a částečně i rostlin, udělat první snímky našeho orangutaního 
přírůstku. Mládě již začalo pít a Mawar se o něj dobře stará, alespoň proza-
tím, a odhání od něj i svou starší dceru, zvědavou Diri. ■ Snad všechno dobře 
dopadne a 17. listopad pro nás bude rovnou dvojitý svátek. Byl by to velký 
úspěch našich chovatelů i celé Zoo Praha. Miroslav Bobek, 17. 11. 2020

Vážení čtenáři, milí turisté, delším výletům současná situace nena-
hrává, ale na kratší okruh do přírody se můžeme vydat, např. do ne-
dalekých Lysolají na obnovenou naučnou stezku Housle.

T A ZAČÍNÁ POD ZASTÁVKOU AUTOBUSU
MHD Lysolaje. Sem přijedete nejlépe
přívozem z Podhoří (so 9.47 nebo 10.17)

a pak dál autobusem č. 160 (9.55) nebo č. 355
(10.25) ze zastávky V Podbabě). Ze zastávky Ly-

solaje se vydáte dle rozcestníku po naučné stezce 
současně s modrou značkou k Zázračné studánce 
u kaple Panny Marie Sedmibolestné. Cestou bude-
te „potkávat“ pískovcové nebo dřevěné plastiky ze 
sochařských sympozií. Dojdete až na konec rokle 

a dáte se vpravo nahoru a zpět rovnoběžnou ces-
tou PP Šárka – Lysolaje kolem PP Housle, bývalého 
divadla až k výchozímu místu. Od zastávky busu 
pokračujte kolem Lysolajské pláže (místní koupa-
liště). Držte se modré, abyste neminuli v parčíku 
spoustu dalších pěkných plastik. Kolem kapličky 
v ul. Starodvorská můžete projít do Lysolajské-
ho údolí a projít celým údolím a navazující ulicí 
V Podbabě až k Vltavě a přívozem zase zpět do 
Podhoří.

Renata Zajícová

Naučná stezka Housle

Jaké zastávky vás na naučné stezce čekají: Lysolaje, Zázračná studánka, Sad, Přírodní památka Housle,
Mechorosty a kapradiny, Les, Divadlo, Houby, Živočichové a Geologie.
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