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Milí trojští sousedé, 
rád bych vás ve svém prvním letošním úvodníku seznámil 
s některými investičními plány, které na letošní rok připra-
vujeme: 
Bezbariérový přístup ke zdravotnímu středisku

Máme připravenou projektovou dokumentaci. Zajišťujeme patřičná povolení 
a v letních měsících bychom tuto akci chtěli realizovat. Projekt bude předsta-
ven na výstavě Trojské plány 2017.
Vybudování splaškové kanalizace a rekonstrukce vodovodního řadu 
v ulici Pod Havránkou – 3. etapa
Se společnostmi ZAVOS, PVS a s OTV (odbor technické vybavenosti) MHMP 
připravujeme již od loňského roku tuto akci. PVS a.s. má již vybraného zhoto-
vitele rekonstrukce vodovodního řadu a my doufáme, že se nám podaří získat 
v tomto roce peníze na vybudování kanalizace a nové komunikace.
Příprava rekonstrukce a rozšíření ulice V Podhoří od Octárny až po hra-
nici s MČ Praha 8
V letošním roce chceme za finanční podpory MHMP zajistit výkup pozemků 
nezbytných pro rozšíření komunikace. Dále plánujeme zadat vyhotovení kom-
pletní projektové dokumentace. Tuto akci máme předjednanou s TSK, s odbo-
rem dopravy P – 7 a i s dopravní policií.
Rekonstrukce křižovatky ulic Trojská – Pod Hrachovkou
I v letošním roce má MHMP vyčleněné peníze na tuto akci. V loňském roce se 
OTV zahájit rekonstrukci nepodařilo, tak doufáme, že v druhé polovině letoš-
ního roku se tato dlouho očekávaná akce rozběhne. Hlavně z bezpečnostního 
hlediska pro pěších je tato akce mnou vnímána jako prioritní.
Dům převozníka v Podhoří
Povodeň v roce 2013 trochu zastavila plány a projekty spojené s rekonstrukcí 
bývalého krámku v Podhoří a revitalizací celého okolí přívozu na pravém bře-
hu Vltavy. V letošním roce chceme projekční práce dotáhnou do konce a zís-
kat i patřičná povolení. V roce 2018 bychom chtěli akci realizovat.

Pevně věřím, že se nám tyto naše plány podaří v letošním
roce uskutečnit.

Přeji vám všem dobré zdraví a mnoho úspěchů
a šťastných chvil v roce 2017 

199 Kč
Zájemci o publikaci Františka Malého 
„Ztracená Troja a Podhoří – Nostalgic-
ké ohlédnutí po pravém břehu Vltavy“ 
mají možnost knihu zakoupit i na Úřa-
dě MČ Praha-Troja za 199 Kč. Na zá-
kladě vzpomínek trojských starousedlíků, 
rodáků a dalších příznivců Klubu trojské 
historie, kteří poskytli nejen vzpomínky, 
ale i zapůjčili k uveřejnění rodinnou histo-
rickou fotografickou dokumentaci ze staré 
Troja a Podhoří, která tak doplnila sbírku 
autora Františka Malého. (Podrobněji 
na straně 8 v článku Kth).

První letošní číslo časopisu 
vám coby přílohu přináší 
i kapesní kalendářík s termí-
ny školních prázdnin v Troji.

Užijte si je!
Vaše redakce a spol.

Výstava fotografi í a fi lmových do-
kumentů Centrum současného umění 
DOX Poupětova 1, Praha 7 Holešovice
(tram Ortenovo nám.)
po 10–18 h, út zavřeno,
st a pá 11–19 h, čt 11–21 h,
so a ne 11–18 h
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ŽIVOT V TROJI

TROJSKÝ KALENDÁŘ

ÚŘAD MČ INFORMUJE

Ekonomické oddělení Úřadu MČ
prošlo personální změnou 
MČ Praha-Troja má od října loňského roku novou hlavní účetní 
a rozpočtářku, neboť do starobního důchodu odešla paní Věra Krau-
sová, dlouholetá vedoucí ekonomického oddělení a výborná účetní.

a Úřad městské části
Praha-Troja nastoupila 
jako hlavní účetní a 

rozpočtářka paní Ing. Klára 
MAYEROVÁ. Paní Ing. Ma-
yerová vystudovala Vysokou
školu ekonomickou v Praze.
Přestože má dlouholetou pra-
xi s účetnictvím v podnikatel-
ském sektoru, velmi rychle se

zapracovala a předání agendy 
proběhlo bez problémů. Účet-
nictví městské části by i nadá-
le mohlo být v dobrých rukou. 
Kontakt na paní Ing. Mayero-
vou tel.: 284 686 104, e-mail: 
mayerova@mctroja.cz.
Vedoucí ekonomického oddě-
lení byla na základě výběrové-
ho řízení jmenována paní Ro-
mana KONRÁDOVÁ, která 
již na úřadě pracovala a mů-
žete se nadále na ní obracet 
ve věci místních poplatků 
a dále ve všech finančních zá-
ležitostech. Kontakt na paní 
Konrádovou tel.: 284 686 104, 
e-mail: konradova@mctroja.cz.

Irena Marková, tajemnice ÚMČ

Veřejně prospěšné práce
Zaměstnávání dlouhodobě nezaměstnaných na veřejně 
prospěšných pracích probíhá v Městské části Praha-Tro-
ja již od roku 2013. n Od října loňského roku pomáhají 
městské části zajistit úklid veřejných prostranství a chod-
níků panové Miroslav FRANC a Oldřich KRUMPHAN-
ZL. Jako zaměstnanci městské části pracují na veřejně
prospěšných pracích, které jsou dotovány prostřednic-
tvím Úřadu práce ČR ze státního rozpočtu. Jejich po-
vinností je nárazový úklid odpadků na veřejných prostran-ů
stvích a chodnících, úklid sněhu, úklid pozemků svěřených 
do správy městské části, doplňování sáčků na psí exkrementy, 
drobné opravy a y údržbářské práce u majetku městské části 
a péče o obecní zahradu. Nesuplují pravidelné povinnosti 
TSK hl. m. Prahy a IPODEC – ČISTÉ MĚSTO a.s. při za-
jištění čistoty a schůdnosti komunikací, chodníků a péči 
o zeleň. Pracovní poměr mají vždy uzavřený na jeden rok, 
potom jsou vybíráni noví zájemci o tuto práci nebo popotom jsou vybíráni noví zájemci o tuto práci nebo po-
kud se ve své práci osvědčí, mohou u městské části zůstat 
na již nedotovaném místě. Irena Marková, tajemnice ÚMČ

Paní Ing. Klára Mayerová

N

Velkoobjemové kontejnery

bioodpad 4. a 5. 3.
SOBOTA  od  9.00 do 12.00 hod.

■ ZŠ Trojská 110/211

■ V Podhoří proti čp. 280 (bývalá Octárna)

NEDĚLE  od 9.00 do 12.00 hod.

■ Pod Salabkou x Trojská

DOPOLEDNE

Dny otevřených
dveří v MŠ

15.–16. 2. 2017
od 8 do 10 h. a od 15 do 16 h.

Nad Kazankou 230/30, Praha-Troja
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Lesní MŠ Tři údolí,
Ekoškolka Rozárka
A MŠ Nad Kazankou

pořádají

MASOPUSTNÍ
VESELÍ v Troji

v úterý 28. 2. 2017 v 9.45 hodin
Sraz na parkovišti proti Galerii u lávky v Troji

Těšit se můžete na
n společné zpívání a hry n veselé taškařice masek
n masopustní občerstvení Masky vítány!!!
Jste srdečně zváni. S podporou MČ Praha-Troja 

V SOBOTU 25. ÚNORA 2017
OD 19 DO 3 HODIN
V PROSTORÁCH TĚLOCVIČNY
ZÁKLADNÍ ŠKOLY
TROJSKÁ 110/211
VSTUP Z ULICE NAD KAZANKOU
VCHODEM DO ZŠ

K TANCI A POSLECHU HRAJE
GURMANIA BAND

PROGRAM:
PŘEDTANČENÍ, TOMBOLA,
PŮLNOČNÍ PŘEKVAPENÍ,
OLDIES DISKOTÉKA

JEDNOTNÉ VSTUPNÉ 300  KČ

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-TROJA VE SPOLUPRÁCI
SE ZŠ TROJSKÁ, TROJSKÝM GYMNÁZIEM s. r. o.

A SE SPOLEČNOSTÍ GOURMET CATERING
vás srdečně zvou na desátý
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 Víte o ptácích, že...
n Všechny druhy ptáků jsou podle zákona o ochraně pří-u
rody a krajiny obecně chráněny, jakýkoli zásah do jejich 
prostředí – úmyslné usmrcování nebo odchyt, ničení 
hnízd, sběr vajec apod. jsou zakázány. Pokud je nějaký 
druh zařazen mezi zvláště chráněné, je jejich ochrana 
ještě přísnější.

n Kormorán velký od roku 2013 již mezi zvláště chráněné ý
druhy nepatří a oprávněné osoby mohou na základě povo-í
lení k odstřelu jejich počty redukovat. Kormoráni nejvíce 
škodí především v zimě, kdy kolonie čítající i několik set 
jedinců vyloví téměř všechny ryby a svým trusem výrazně 
poškozuje okolní stromy.
n Zpěv je možný slyšet pouze u skupiny pěvců, protože 
mají speciálně vyvinuté hlasové ústrojí. Ostatní skupiny 
se ozývají pouze hlasem. Podle hlasu nebo zpěvu je tak 
možné ptáky rozpoznat, pokud je zrovna nevidíme. Zpě-
vem se však pěvci ozývají pouze v období rozmnožování. 
Mezi pěvce patří mj. i skupina krkavcovitých. Jediný druh 
ze skupiny pěvců, který se umí potápět a lovit pod vodou, 
je skorec vodní.

n Ptáci mají specifické trávení. Oproti savcůmíí mají dva ža-
ludky, jeden žláznatý a na něj navazující svalnatý žaludek.
Stěny svalnatého žaludku s mohutnou svalovinou zabezpe-
čují intenzivní kontrakce zvláště při požití tuhé potravy. 

Drtící účinek zvyšují i drobné kamínky a písek v dutině 
svalnatého žaludku. pH ve žláznatém žaludku dosahuje 
kyselosti okolo 1,5 (u supů dokonce až 1), takže mohou 
konzumovat i potravu, kterou by savci nemohli, protože 
jejich žaludeční šťávy zlikvidují většinu toxinů a také pa-
togenů.

CO NOVÉHO U SOUSEDŮ Na hráz Pábitelovy věčnosti
K připomenutí odkazu jednoho z největších českých autorů 20. století, nerozlučně K ři tí dk j d h j ětší h č ký h t ů 20 t l tí l č ěK připomenutí odkazu jednoho z největších českých autorů 20 století nerozlučně
spjatého i s Libní, bude v Grabově vile ve spolupráci s Památníkem národního 
písemnictví zpřístupněna výstava „Kdo jsem. Bohumil Hrabal: spisovatel – Čech 
– Středoevropan“.

ýstava prezentuje život a dílo Bo-
humila Hrabala jak ve víceméně 
tradiční, přinejmenším domácí-

mu publiku známé podobě (Hrabal jako 
svérázná osobnost, jeho spolupráce 
s filmem, dílo oslovující široké čtenář-
ské vrstvy), tak i v souvislostech, s ni-
miž je dosud obeznámena především 
odborná veřejnost. Koncepce výstavy 
je založena na třech oddílech spjatých 
s geografickými, a do jisté míry i sym-
bolickými prostory: Libeň, Čechy a Mo-
rava, střední Evropa. V rámci výstavy je 
zachycen „zrod spisovatele“ v prostředí 
pražské periférie, autorův život i jeho 
úzké vazby na domácí literární tradici; y ;
nastíněny jsou také souvislosti jeho ži-
vota a díla, které z něj činí i výrazného 
reprezentanta kultury střední Evropy. 
Zachycen je proto například i ohlas Hra-

balových knih v německojazyčném pro-
středí či v Polsku a Maďarsku.
n Součástí panelové výstavy budou tis-
ky, doplňující trojrozměrné exponáty 
a video-materiál. K výstavě proběhne 
ve čtvrtek 16. února 2017 od 17.00 hodin 
komentovaná prohlídka (nutná rezer-
vace na pavla.tomsikova@praha8.cz, 
tel.: 222 805 112).

Výstava se koná: od 3. 2. do 5. 3. 2017
Grabova vila, Na Košince 1, Praha 8 
Libeň 
Otevřeno: po–ne, 10.00–18.00 hod.
Vstup zdarma

www.praha8.cz

V
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Komentované prohlídky 
a veřejné diskuze
Starosta městské části Tomáš Bryknar srdečně zve troj-
ské občany DO GALERIE U LÁVKY k debatám nad 
výstavou a k budoucnosti Prahy-Troje v termínech:
n pondělí 6. února v 18 hod.
n pondělí 13. února v 18hod.
n středa 22. února v 18 hod.

PRAHA-TROJA V ROCE 2017

MĚSTSKÁ ČÁST, TROJSKÉ ŠKOLY + SPOLKY 
A MĚSTO PRAHA PRO TROJU 
vernisáž 26. ledna v 17 hodin

od 27. ledna do 26. února 2017

Výstavu připravili: ak. mal. Jan Kavan, Martin Frank, 
Ing. Jana Ceplová, Ing. arch. Tomáš Drdácký;

Spolupráce: Renata Zajícová, Karel Novotný, Ing. Irena 
Marková, Ing. František Malý, Miroslav Knittel, MgA. Marek 
Kundrata;

Vystavující: n Městská část Praha-Troja n Kancelář veřej-
ného prostoru – Institut plánování a rozvoje HMP n Hlavní 
město Praha n Lesní klub Tři údolí n SaBaT Praha n Zoo
Praha n Ing. arch. Ondřej Tuček n Základní škola Trojská n
Trojské gymnázium s.r.o. n Klub trojské historie n Mateřská 
škola Nad Kazankou n atelier Kids4arch n Ing arch. Vít Du-
šek n Atelier Genesis n Katedra architektury Fakulty Stavební 
ČVUT n Iva Jeřábková n Martin Decký n Lucie Hojdekrová 
n Ondřej Čeliš n Valeriya Sundeyeva n Jana Doležalová 
n Ing. arch. Ludmila Čajková n Ing. arch. Štěpán Lajda, PhD. 
n Ekoškolka Rozárka n Občanská iniciativa Proti-plotu.cz
n Nadace Quido Schwanka – Troja město v zeleni n Kancelář
infrastruktury – IPR Praha 

Lucie Hoidekrová: Návrh rozšíření tribuny v Areálu vodních sportů

ÚNOR 2017 208
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U LÁVKY

V případě zájmu možno do-
mluvit samostatnou prohlídku,
volejte na 284 691 121 a nebo
pište na ceplova@mctroja.cza

Desátý ročník výstavy 
aktuálních záměrů 
a projektů v Trojské kotlině

Otevřeno
pátek 13–17 hod.,
sobota a neděle
10–18 hod.
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O čem jednala Komise 
pro výstavbu a dopravu
dne 14. 12. 2016 
1  Zázemí zahradnictví ROSTETO, ul. Na Farkách
Komise požaduje transparentní oplocení z přírod-
ního materiálu a zachování odstupu od soused-
ních objektů a pozemků.
2  Šafránový domek – centrum prevence a terapie
pro dítě a rodinu parc. č. 1512/2 k. ú. Troja 
Komise požaduje doplnit řezy a výškové kóty navr-
ženého objektu. Navýšení o jedno nadzemní pod-
laží je přijatelné.
3  Vodovod Botanická zahrada – DUR 
SK požaduje doplnit projektovou dokumentaci
o podrobnější výkresy stavebních objektů (SO) ze-
jména jímacího a čerpacího. Doložit hlučnost nebo
čištění filtrů, nakládání s kaly vzniklými při čištění
filtrů. Na dalším projednání požaduje SK účast in-
vestora – zástupce BZ a projekt koordinovat s pro-
jektem HMP na úpravy trojského nábřeží v rámci
Celkové koncepce Císařského ostrova a návazných
ploch Trojské kotliny.
4  Garáž Nad Kazankou 
Doporučujeme provést nad garážovými vraty řím-
su, která už je provedena nad stávajícím vstupem
do zahrady. 
5  Omezení provozu ulice Trojská, Uzavřená –
Odbor dopravy MČ P8
Komise s omezením provozu nesouhlasí. Dopravu
je potřeba řešit komplexně v návaznosti na doho-
du o dopravních opatřeních mezi Prahou 7, Pra-
hou 8 a MČ Praha-Troja. V polovině roku 2017
bude zřejmě zahájena rekonstrukce křižovatky 
Na Kovárně (Trojská x Pod Havránkou). Ulice
Trojská je z pohledu MČ Praha-Troja důležitá 
jako alternativa příjezdu do Kobylis a Bohnic.
6  Nový RD č. parc. 148/4 při ul. Nádvorní 
SK požaduje: doplnit zákres stavby do fotografie
z ulice Pod Hrachovkou a z ulice Trojská, omezit for-
mální prvky, které opticky zvětšují a rozšiřují objekt,
dodržet odstupy stavby od hranice pozemku. Objekt 
garáže je přípustný jako přístřešek s průhledem.
7  Přístavba zimní zahrady k bytovému domu, Ji-
řího Jandy 786/1 je navržena na hranici veřejného
prostoru se zásahem do zeleně oddělující stávající
bytový dům od veřejného prostoru. Z urbanistické-
ho hlediska je nepřípustné rozšířit hmotu bytové-
ho domu k ulici a nahradit pás zeleně se vzrostlým
stromem stavbou. Zastavěnost pozemků je pře-
kročena již výstavbou bytového domu, kdy došlo
k oddělení nedostatečně velkého pozemku domu
od volných ploch areálu usedlosti a vinice Salabka.
9  Novostavba RD s mateřskou školou ul. Trojská 
(Trojská labuť)
SK vyzývá investora k přehodnocení stavebního
programu a plošných nároků, zejména v části byd-
lení. Zastavěnost 39% překračuje míru v místě ob-
vyklou, kladné vyjádření komise podmiňuje zmen-
šením a snížením domu. SK doporučuje ze záměru
vypustit 4. NP a venkovní sklad. Na fasádách použít 
materiály v místě obvyklé (přírodní kámen, omít-
ky, nereflexní plech, čirá skla).
Body jednání zvýrazněné tučně naleznete na výstavě
Trojské plány.

zkrácený zápis: Karel Novotný, tajemník komise

ačíná mi být v Troji smutně. Patřím ke starousedlíkům a vždy jsem 
se tady cítil tak trochu jako na „vesnici“. Vše se řešilo v klidu mezi 
sousedy, bez emocí, pomluv. Komunální politika nebyla o stranách, 

ale o lidech. Toto se však začíná razantně měnit.
Troja je čtvrtí v Praze unikátní, a to nejen svojí polohou u břehu řeky, 

ale i svým podílem mezi zástavbou a zelenými plochami. I pro svoji krásu 
je Troja zahrnuta v chráněné krajinné oblasti Drahaň – Troja. Poslední do-
bou je snaha developerů včetně ostatních (bohužel i našich sousedů) Tro-
ju co možno nejvíce zastavět. Parcely, kde je stavba povolena, se pak zcela 

Z



7

ÚNOR 2017 208

T
IP

 P
R

O
 V

Á
S

Nekonečno JK OK
Při nepřízni počasí můžeme vyrazit třeba 
na pražské Rašínovo nábřeží do Tančící-
ho domu, kde se do 12. 3. 2017 koná 
výstava o životě a díle arch. Jana Kaplic-
kého u příležitosti jeho nedožitých 80. na-
rozenin. Vystaveny jsou jeho realizované 
i nerealizované projekty. Spoluautorkou 
výstavy „JKOK – Nekonečno Jana 
Kaplického“ je britská architekta české-
ho původu Eva Jiřičná.

přízemí budovy je minikino, 
kde je možnost vidět zajímavý 
dokument o J. Kaplickém a pře-

devším příběh neuskutečněné stavby 
Národní knihovny na Letné (začát-
ky projekce sdělí na recepci). Emo-
ce vzbuzující Tančící dům získal své 
pojmenování díky svým věžím, které 
připomínají postavy tanečního páru 
Ginger Rogersové a Freda Astaira. 
Dům navrhli architekti Vlado Milu-
nić spolu s Frankem O. Gehrym. In-
teriéry kanceláří investora byly zčásti 
svěřeny arch. Evě Jiřičné. Na vrcholu 
věže je kupole s konstrukcí z kovových 
trubek potažená nerez síťovinou, za-
halená do pomyslných vlasů. Předsta-
vuje hlavu medúzy. Konstrukce byla 
dopravena na vrchol pomocí helikop-
téry. „V nestřežené chvíli se podařilo 
dvěma neznámým mladíkům odcizit 
ze služebního vozu pracovníků MON-
TAIR mobilní telefon Eurotel, takže 
po určitou chvíli bylo spojení s pi-
lotem přerušeno“... Prostor vrcholu 
věže slouží návštěvníkům jako vyhlíd-
ka s překrásným pohledem na Prahu. 
text a foto Renata Zajícová, www.atlasceska.cz

účelově dělí na menší kousky a zase je 
kde stavět. Bohužel regulace staveb je 
dosti benevolentní. Takovýmto způso-
bem se „zahustilo“ Podhoří, oblast pod 
PBZ atd. Snahy jsou zastavět okolí ze-
jména Velké skály apod. V tomto duchu 
by Troja za několik let vypadala jako 
ostatní čtvrti (Suchdol, Hanspaulka 
a další). Do konceptu obvyklé zástavby 
v Troji by nemohla zapadnout ani stav-
ba Záchranné služby a tudíž se nedivím 
většině našich zastupitelů, že se takové-
mu stavebnímu rozmachu brání. Nikdo 
neví, co přinese v současnosti rozesta-
věná nová čistička na ostrově. Troja leží 
v nevětrané kotlině. Imise zásadně ničí 
vegetaci.

PBZ je organizací, která by měla 
v prvé řadě chránit přírodu a všemožně 
pečovat o stávající zeleň na svém úze-
mí. Jak si vůbec dovolí vedení PBZ chtít 
budovat v nejvíce exponovaných pohle-
dech na vinici sv. Kláry, kostelíček a vi-

niční domek zbytečně předimenzované
šatny a WC? To se odbagruje desetina 
vinice a skalnatého masivu nemluvě
o přípojkách inženýrských sítí? Zcela jis-
tě lze potřebné zázemí vybudovat ohle-
duplněji v menším rozsahu, popř. část 
na jiném místě.

ZOO Praha – nikdo nemá snahu ji
z Troje vystěhovat, jak prezentoval její
ředitel. Ale jedná se o zahradu se zvířa-
ty, která s sebou nese i určitá negativa.
Pro sousedy hlavně velice nepříjemný 
zápach, obtížný hmyz a hluk. Zvětšování

počtů některých druhů zvířat (nový slo-
ninec s kapacitou patnácti slonů, navrho-
vaný nový pavilon goril s kapacitou čtr-
nácti zvířat), je z mého pohledu zbytečně
megalomanský. Na nový pavilon goril
hledím jako na mohutný betonový bunkr,
který se snaží částečně skrýt v okolní kra-
jině. Jsem přesvědčen, že ZOO tak velký 
pavilon nepotřebuje a tento lze postavit 
na jiném vhodnějším místě. I samotné
její zahušťování výstavbou nových pavi-
lonů vede k oteplování celé kotliny.

Doprava – snad nejožehavější téma 
Troje, které se bohužel více jak šestnáct 
let neřeší a řešit ani nechce. Kam do-
prava dospěla – téměř do kolapsu. Ne-
řeší se transitní doprava Bohnice – Ho-
lešovice, kdy toto je asi nejvíce obtížné.
P okud nebude průjezd vyřešen jiným
alternativním způsobem, tak nelze asi
tuto dopravu jinak omezit. Co však lze
a je nutno co nejdříve řešit – je parko-
vání návštěvníků PBZ i ZOO. Situace
trvá již více jak patnáct let a neustále
se zhoršuje. Věc řešil i ombudsman,
ale bez výsledku. Nelze nadále tolero-
vat a dopustit, aby stovky aut „poskako-
valy“ Trojou, jejich řidiči zaparkovali,
kde se dá i nedá a následně zaparkovali
i na zelených loukách severně nad ZOO
v chráněném parku Drahaň – Troja.
Zbydou po nich pouze ropné produkty 
v trávě, nepořádek a lidské exkremen-
ty. S plánovanou výstavbou betonového
bunkru pro gorily a otevřením nového
vchodu v oblasti Podhoří se zcela jistě
zvýší počet návštěvníků a s tím i poža-
davek na parkovací plochy. Ul. Pod Hra-
chovkou by se stala zcela neprůjezdnou
a parkování návštěvníků by zasáhlo
i celou oblast Podhoří. Toto prostě ne-
lze dopustit. Takže – začneme se bavit 
o pavilonu goril až poté, co bude prvot-
ně řešeno parkování. 

Jiří Přáda

V

Nelze nadále tolerovat a do-
pustit, aby stovky aut „po-
skakovaly“ Trojou, jejich ři-
diči zaparkovali, kde se dá 
i nedá a následně zaparko-
vali i na zelených loukách 
severně nad ZOO.

Zákres do ortofotomapy ABM architekti s. r. o.
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CENÍK INZERCE

ŽIVOT V TROJI

Setkáníkání se líbilo
e čtvrtek 15. 12. se na pozvání Úřadu MČ 
sešli v restauraci TJ Sokol Troja senioři 
na oblíbené posezení s vrstevníky. Setkání 

zpestřila přednáška přizvané odbornice z BZHMP 
o přezimování rostlin. S drobnými dárky si účast-
níci odnesli i minipoinsettii (Vánoční hvězdu). 
A jestli jim cestou nezmrzla a nevystavili ji přímé-
mu slunečnímu svitu ani ji nenechali v blízkosti 
ovoce nebo zeleniny (listy pak rychle vadnou) 
a byla-li jejich minihvězda správně zalévána ( sta-
čí jednou za dva dny + jednou měsíčně do zálivky 
trochu hnojiva na květiny), pak jim září dodnes.

TROJA 26. 12. Tradiční koncerty v Císařském 
sále Trojského zámku se těší stálé oblibě. Slav-
nostní chvíle umocňuje velkolepá malířská vý-
zdoba hlavního sálu. Smyčcový soubor EPOQUE 
QUARTET měl tak pro své vystoupení reprezen-
tativní rámec. Po aplausu byla panem starostou 
nabídnuta degustace místních vín.

K uvedené ceně bude připočtena daň ve výši 21 %. Ceny 
platí při dodání hotových podkladů. Za obsahovou strán-
ku inzerátů ručí inzerent. Vydavatel může odmítnout 

přijmout objednávku inzerce bez udání důvodu. Inzeráty 
můžete podat na disketách, CD a DVD v sekretariátu Úřa-
du městské části nebo je můžete zaslat e-mailem na adre-

su info@mctroja.cz neboz redakce@mctroja.cz. Jednorázo-
vá platba za jeho zveřejnění se platí předem. 

1/2 strany
185 mm šířka
130 mm výška

2500 Kč

1/4 strany
90 mm šířka
130 mm výška

1300 Kč

1/6 strany
185 mm šířka
44 mm výška

950 Kč

1/8 strany
90 mm šířka
62 mm výška

600 Kč

1/10 strany
90 mm šířka
49 mm výška

500 Kč

1/12 strany
58 mm šířka
62 mm výška

400 Kč

1/16 strany
90 mm šířka
29 mm výška

300 Kč

1/24 strany
58 mm šířka
29 mm výška

200 Kč5000 Kč

celá strana
185 mm šířka
256 mm výška

Vodní sporty atp.
Před třemi sty lety (1717) se narodila 
císařovna Marie Terezie, jediná histo-
ricky doložená žena na českém trůně.

ámek Troja koupila Marie Te-
rezie od Šternberků r. 1763.
Za jejího panování (1740 až

1780) byl dostavěn Pražský hrad
a zavedena celá řada správních,
vzdělávacích a vojenských reforem:
např. povinná školní docházka 
(od 6. 12. 1774). Rodilá Vídeňačka 
a šestnáctinásobná matka se v Čea šestnáctinásobná matka se v Če-
chách příliš nezdržovala, přesto

se traduje, že – kromě vášně pro 
jezdectví a k jistému zděšení svých 
dvorních dam – s oblibou projížděla 
propustě vltavských jezů.

Co se týče samotného zámku – 
císařovna jej vlastnila jen krátce, 
kromě ostatního bohatého vyba-
vení se v Troji tou dobou (1770) 
nacházelo třistapatnáct závěsných 
obrazů (mimo výzdoby zámecké 
kaple). Postupem času se zámecký 
mobiliář přesunul, část i na praž-
ský a vídeňský Hrad. Svoji trojskou 
vilu odkázala Marie Terezie Ústavu 
šlechtičen v Praze, ten ji prodal As-
tfeldovi z Vydří. Sídlem této rodiny 
byl zámek do roku 1833.

Během té doby navštěvuje Tro-
ju, kromě jiné vybrané společnosti, 
například i František Palacký. Fr. X. 
z Vydří panství odkázal (na polovic) 
Alžbětinkám a nemocnici Milosrd-
ných bratří. Od nich je před r. 1850 
kupuje Windischgraetz, aby poté 
přešlo prodejem do majetku statká-
ře Židlického a následně se sňatkem 
ocitlo v držení K. Svobody – posled-
ního soukromého majitele zámku.

S použitím: Vázy v zahradě zámkuS použitím: Vázy v zahradě zámku 
Troja u Prahy, Praha 1927
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Vánoce 
v Roztockém 
muzeu do 14. 2.
Výstavu Historické vánoční oz-
doby (tentokrát ze sbírky Věry Dvo-
řáčkové) můžete navštívit v Rozto-
kách u Prahy až do 14. 2. 2017.

Spolu s ní se nabízí pro-
hlídka stálých expozic Roz-
tockého zámku (dva okruhy):
Vrchnostenská správa panství 
aneb jak bydlel a úřadoval pan 
správce (na sklonku 18. století)e
a Život v letovisku aneb jak se 
jezdilo do Roztok na letní byt (cca t
od druhé poloviny 19. století).

Do konce měsíce dubna 
je přístupná i výstava o trans-
portu smrti, jenž se v závěru
Druhé světové války zastavil
na místním nádraží. Výsta-
va Marie Fischerová-Kvěcho-
vá představuje tvorbu českéá
malířky, ilustrátorky a oděvní
návrhářky (do 26. 3.).

Otevřeno: st–ne 10–18 hodin,
GPS 50.158066N, 14.397617E,
autobus 340, 350 z Vítězného
náměstí v Dejvicích (metro
A Dejvická) nebo ze zastávky 
V Podbabě (přívoz P2) např.
o víkendu (340 vždy :11, č. 350
také po hodině :41, za sedm
minut jste na zastávce Rozto-
ky nádraží), vlakem z Holešo-
vic, Holešovic – zastávky nebo
z Podbaby, na kole anebo pěšky 
přes přívoz (z Klecánek každou
půlhodinu). www.muzeum-
-roztoky.cz, www.dpp.cz

V mrazivém odpoledni 3. ledna vyrazila 
skupina občanů na obvyklý pochod se sta-
rostou. Trasa vedla i přes Císařský ostrov 
a účastníci měli během několika kilomet-
rů možnost probrat, co je zajímá.

Klub trojské historie
Ve středu 18. 1. 2017 se uskutečnila první 
schůzka Klubu trojské historie v roce 2017. Zú-
častnilo se jí jednadvacet členů. Hlavním téma-
tem byla nově vydaná publikace o historii Troje 
s názvem Ztracená Troja a Pohoří – Nostalgické í
ohlédnutí po pravém břehu Vltavy. Setkání bylo
o to radostnější, protože mnozí členové Klubu 
přispěli se svými znalostmi a fotografiemi k vy-
tvoření výše zmíněné publikace. Dále jsme hod-
notili vysoce profesionální koncepci sestavení 
knihy a kvalitu zpracování fotografií (některé 
jsou více než 100 let staré), za což vděčíme panu 

Janu Weberovi. Některé vypadají tak dobře, 
jako by je fotograf udělal včera. 

Za zmínku stojí unikátní fotografie na straně 
24 a 26 (Dům rodiny Kafků, dříve c. k. pošta 
a školní děti před koloniálem pana Čadského 
z roku 1912), nebo domečky pod ZOO – „Pod 
lípami“ na straně 57, kde bydleli Kleinovi, 
Ulvrovi a Kšandovi. A mnoho dalších více než 
360 historických fotografií. Věřím, že se pub-
likace našim čtenářům a příznivcům bude líbit 
a udělá jim radost.

Další schůzka Klubu trojské historie bude
ve středu 15. února 2017 od 17 hodin v Domě
spokojeného stáří. František Malý

Publikace 
Ztracená Troja 
a Podhoří

Před Vánocemi avizovaná nová publika-
ce je již, sice se zpožděním, na světě. Vel-
ký nápor na tiskárny před svátky způso-
bil, že byla představena až na vánočním 
koncertě a nyní je již k dostání na ob-
vyklých místech, v sídle Nadace Pod 
Havránkou 13, na úřadě Městské části 
a v prodejně potravin u kovárny.

Zahrnuje 120 stran textu a fotografií
a je, jak praví její podtitul, „Nostalgickým 
ohlédnutím po pravém břehu Vltavy“ Musí-“
me ještě upřesnit, že jde jen o tu naši část 
pravého břehu. Na kvalitě textů i publi-
kovaných fotografií se kladně projevuje 
spolupráce a činnost Klubu trojské histo-
rie. Toto dobrovolné sdružení pamětní-

ků z Troje a Podhoří, ale i ze Zoologické 
zahrady má velký podíl na tom, že texty 
jsou plné zajímavých faktů z naší nedáv-
né minulosti a též na množství zajíma-
vých dobových snímků. Díky teamové 
spolupráci a často dlouhým diskusím, 
jsou tak i lidé a místa na fotografiích spo-
lehlivě identifikováni, což dodává publi-
kaci onu vysokou kvalitu a autentičnost. 

Autorem publikace je ing. František 
Malý za grafické spolupráce Jana Webe-
ra. Vydavatelem je Nadace Q. Schwanka 
– Troja, město v zeleni.

Ing. arch. Václav Valtr

ří
v prodeji



10

208 ÚNOR 2017

ŠKOLNÍ ZPRAVODAJSTVÍ

TROJSKÝ KALENDÁŘ Inzerce

Hubertka nezklamala
něhová nadílka letošní zimy je 
skutečně velkolepá. Zima jako 
z Ladových obrázků. 7. ledna jsme 

jako každý rok vyjeli na chatu Hubert-
ku v Krkonoších, abychom potrénovali 
lyžování a nadýchali se horského vzdu-
chu. Dětem jsme připravili zajímavý 
program, do kterého jsme zahrnuli vý-
uku lyžování pod dohledem zdatných 
instruktorů, hry ve sněhu, napínavou 
večerní bojovku, kterou připravily děti 
pátého ročníku pro prvňáčky, večerní 
lyžování s grilováním, diskotéku a kara-
oke ve stanu, tradiční karneval na lyžích 
a závěrečný slalom. Letošní páťáci se 
těžko loučili. Společně byli na Hubertce 
v zimě naposled. Tak si alespoň posled-
ní večer, v mrazivé zimě a pod hvězdnou 
oblohou, užili spoustu legrace ve vířivce.

Mgr. Kateřina Tůmová

S

REALIZACE A ÚDRŽBA ZAHRAD
SEKÁNÍ TRÁVY

TEL.: 606 662 223, 723 899 561

RIZIKOVÉ KÁCENÍ, ŘEZ
A OŠETŘOVÁNÍ STROMŮ

Inzerce

Galerie u lávky plán výstav 2017
26. 1. – 26. 2. Trojské plány X
2. 3. – 30. 4. Martin Říha fotografie
4. 5. – 25. 6. Jaroslava Pešicová grafické díloá

29. 6. – 3. 9. Umělci a zvířata SČUG Hollar
7. 9. – 29. 10. Renata Fučíková ilustrace
9. 11. –  31. 12. Petr Šmaha obrazy
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Otevřeno v pátek 13–17,
v sobotu a neděli 10–18 hodin
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TROJSKÝ KALENDÁŘ

TJ SOKOL TROJA INFORMUJE

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

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

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

TJ SOKOL TROJA zve na cvičeníCo je nového
n Od 1. 1. 2017 jsme dočasně uzavřeli re-
stauraci v budově „Sokolovny“. Důvodem 
bylo ukončení nájemní smlouvy (byla uzavře-
na do 15. 1. 2017) s ing. RUBÁČKEM a jeho 
firmou Nineport.

Již začátkem loňského roku jsme oslovili 
nové zájemce o pronájem Sokolovny. Přihlá-
silo se šest zájemců, ale před rozhodováním 
to čtyři vzdali a zůstali dva – Ing. RUBÁČEK
a parta z oddílu kopané a výbor rozhodl, že 
pronajme restauraci a hostel Ing. RUBÁČ-
KOVI dočasně do 15. 1. 2017. Koncem roku 
2016 jsme znovu inzerovali pronájem Soko-
lovny a rozhodovali jsme mezi třemi zájemci, 
už bez firmy Ing. RUBÁČKA, který v nájmu 
nechtěl dál pokračovat. Výbor jednoty nako-
nec rozhodl, že „Sokolovnu“ pronajme firmě 
Cateringarden, s.r.o.
n Restaurace bude znovu otevřena 
do jednoho až dvou měsíců, nejdéle tedy 
do poloviny března 2017. Přesný termín ote-
vření bude všem trojákům oznámen s do-
statečným předstihem a současně všechny 
zveme na hezké posezení, na ochutnání jídel 
od nových kuchařů a na dobré pití po otevře-
ní restaurace.
n Mimořádná valná hromada proběhla 
24. 11. 2016 za účelem schválení úpravy Sta-
nov Tělovýchovné jednoty v souladu s novým 
Občanským zákoníkem a z důvodu volby 
nového člena výboru jednoty, kterým se stal 
Slávek VONDŘICH z OSV za Vojtu VALTRA, 
který ukončil práci ve výboru TJ z pracov-
ních důvodů a dále volby nového člena kon-
trolní komise TJ, kterým byl zvolen Martin 
SALAJ z oddílu kanoistiky za Pavla ŠPIRKA, 
který odstoupil z pracovních důvodů.
nV roce 2017 plánujeme zorganizovat řadu 
vám již známých akcí. Začínáme hned v únoru 
karnevalem pro děti. Upoutávka viz níže. Dále 
budeme pokračovat v turnajích ve stolním 
tenise. Termínová listina viz dále. V průběhu 
roku budou uspořádány naučné a poznávací 
zájezdy po památných místech ČR. Termíny 
akcí budou včas vyvěšeny ve vývěskách Sokola, 
v ZŠ, v MČ Praha-Troja i na webových strán-
kách www.tj-sokoltroja.cz.
n Plánujeme provedení oprav našich bu-
dov. Chceme provést opravu a zateplení stře-
chy budovy „Sokolovny“ a dále opravu kabin 
oddílu kopané na kterou jsme získali grant 
od Magistrátu hl. města Prahy ve výši 900 tis. 
Kč. Budou se měnit okna, opravovat sociální 
zařízení, podhledy, zateplovat strop atd.
n V roce 2017 nás čeká hodně práce. Vy-
zývám všechny Sokoly, sousedy, všechny 
trojské občany ke spolupráci a to kritikou, 
nápadem, pomocí, doporučením, účastí 
na našich cvičeních, účastí při našich staveb-
ních opravách atd. Každý čtvrtek mám v So-
kolovně úřední hodiny od 17 do 19 hodin 
a jsem připraven zodpovědět dotazy nebo 
přijmout vaše názory.

Petr FILIP, starosta TJ Sokol TrojaP

Stolní tenis

oslední turnaj ze Seriálu turna-
jů ve stolním tenise – čtyřhrách
s udílením pohárů proběhl

v neděli 11. 12. 2016. Deset dvojic
hrálo v jediné skupině systémem
každý s každým na dva vítězné sety.
V turnaji nenašli přemožitele Josef 
POZNÍČEK a Tomáš K POCZ, kte-
ří zvítězili i v celém Seriálu. Pavel
KLOKOČKA s VladimíremA ČERNÍ-
KEM v turnaji vybojovali druhé mís-
to, celkově však skončili třetí. Z cel-
kového druhého místa se radovali 
Dušan MARTYKIEWIECZ a Lucie 
FRY�SOVÁYY , zároveň nejlepší ze Soko-
la Troja, v turnaji prohráli dvakrát 
a skončili až na třetím místě. Celko-
vě druzí za Sokol Troja Petr HOUF 
a Ladislav HAVLÍČEK – v turnajiK
páté místo a třetí Rudolf HAMPEL
a Radek STRNAD – v turnaji sedmí. 
Za umístění na prvních třech mís-
tech věnoval Sokol Troja pěkné po-
háry.  Rudolf Hampel, vedoucí stol. tenisu

P
TJ SOKOL TROJA
A MČ PRAHA-TROJA
pořádají

Seriál turnajů 
ve stolním tenise
 1. turnaj: ne 22. 1. dvouhry 
 2. turnaj: ne 12. 2. čtyřhry 
 3. turnaj: ne 12. 3. dvouhry 
 4. turnaj: ne 2. 4. čtyřhry 
 5. turnaj: ne 30. 4. dvouhry 
 6. turnaj: ne 28. 5. čtyřhry
 7. turnaj: ne 1. 10. dvouhry
 8. turnaj: ne 15. 10. čtyřhry
 9. turnaj: ne 12. 11. dvouhry
10. turnaj: ne 10. 12. čtyřhry

Hraje se vždy od 9.00 ve velké 
tělocvičně ZŠ Svatopluka Čecha

Startovné na dvouhry: 90 Kč/os., 
čtyřhry: 70 Kč/os. Prezentace: do 8.45!!!

Informace a přihlášky:
Rudolf Hampel, tel.737 242 539
rudolfhampel@seznam.cz,

Dopravní spojení: Bus 112 od Metra 
Nádraží Holešovice, stanice Čechova Ško-
la (tělocvična za školou Svatopluka Čecha)aJana Radnicová a Zuzana Herzogová

J. Pozníček, R. Hampel, T. Pocz

2017

TJ Sokol Troja

ve spolupráci

s městskou částí

Praha-Troja

pořádá

pro děti na téma zvířátka

v neděli 19. 2. od 16 hodin

v tělocvičně u ZŠ

Zveme všechny 

děti i jejich rodiče

na tradiční karne-

val letos na téma

zvířátka.

Vítáni budou 

všichni převleče-

ní za různá zví-

řátka a živočichy.

Čeká na vás zábav-

né odpoledne plné 

her, úkolů a tance ze 

zvířecí říše. 
S sebou: masku, u přezůvky (i doprovod), y

50 Kč na vstup a č dobrá nálada

Přihlášky do středy 15. února

na e-mail: katerinasramkova@seznam.cz)
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BZ připravila
www.botanicka.cz

do 26. 2. Pták roku (1992–2016)u Výstavní 
sál, Ornamentální zahrada, denně 9–16 h
Již od roku 1992 vyhlašuje Česká společ-
nost ornitologická každoročně akci Pták 
roku. Jde vždy o druh, kterému hrozí ze
strany člověka nebezpečí. Ve výstavním
sále hlasové projevy těchto druhů a za-
jímavosti z jejich života. Škála ptačích
budek v Ornamentální zahradě.
do 18. 3. Džungle, která nespí Skleník 

Fata Morgana.
Přednáškový cyklus 2017 (do 30. 3.)
Výstavní sál, vždy ve čtvrtek od 17.30 h
 2. 2. Severoamerické trvalky
 9. 2. Nejen o dřevinách hor a pouští

severozápadu USA
16. 2. Příroda a zahrady západní Kanady
23. 2. Bezpečnost při řezu parkových

a zahradních rostlin
 2. 3. Klášterní zahrady
14. 2. Valentýnský večer – svátek zami-

lovaných ve Skleníku Fata Morgana
od 18 h Romantická procházka 
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TIP NA VÝLET

Novinky na Salabce

ZOO připravila
www.zoopraha.cz

Otevřeno denně, v únoru 9–16 h
Komentovaná krmení a setkání
v únoru každý víkend na více jak dvanác-
ti místech v zoo.
Happy Mondays – každé pondělí všech-
ny děti 3–15 let, důchodci a studenti
vstup za 50 Kč. Držitelé průkazek ZTP,
ZTP/P mají vstup za 1 Kč.
Výstavy: Neznámá zoo – Gočárovy 
domy, 5. výročí projektu Návrat divo-
 kých koní – Jurtaí
 3. 2. Pololetní prázdniny v zoo aneb co

víte o zvířatech.
 4. 2. Diri slaví 4. narozeniny
11. 2. Sita slaví 4. narozeniny
12. 2. Den chovatelů želv Tradiční cyk-

lus přednášek o želvách atp.
18. 2. Světový den luskounů O nelegál-

ním obchodu se zvířaty 
25. 2. Masopust v zoo Přijďte na pravý 

masopustní rej.
27. 2. Mezinárodní den ledních medvě-

dů Dozvíte se jak pomoci při jejich
ochraně a předáme ledový dárek.

Cestovatelské přednášky s CK Livings-
tone Vzdělávací centrum u hl. vchodu
v 18 h, vstupné 50 Kč
 7. 2. Sandra NEUMANOVÁ, cestova-

telka: Kuba – Ostrov svobody
14. 2. Petr SLAVÍK, fotograf: Predátoři
21. 2. Bohumil VURM, spisovatel:

Praha a tajné společnosti
(Symbolika v architektuře Prahy)

28. 2. Kateřina CHAUVEAU,
Bwindi Orphans: Uganda

 Změna programu vyhrazena

salabka@salabka.cz, +420 778 019 002
Otevírací doba: Úterý–sobota
12.00–15.00 a 17.30–22.00
Nedělní brunch 11.00–15.00

VALENTÝNSKÁ ATMOSFÉRA 
VINAŘSTVÍ A RESTAURANTU 
SALABKA
Na pražské Salabce myslí i na zamilo-
vané. n Zdejší šéfkuchař Petr KUNC se 
svým týmem přichystal delikátní menu, 
které potěší chuťové pohárky ať již dam 
či pánů a jehož úprava bude lahodit 
i Vašim očím. A to již od předkrmu s la-
hodnou kachní šunkou až po dezert – 
jemnou kokosovou panna cottu. Vše zde 
pro Vás vyrobené, s ohledem na sezonu, 
čerstvost i kvalitu. n Samozřejmostí je 
možnost připít si skvělými víny ze zdejší 
vinice – které se též nachází v hlavním 
městě.

PLÁNUJETE NÁVŠTĚVU NA JINÝ ČAS?
Své nejmilejší ale potěšíte i doma. Proč 
si nedopřát právě některé ze zdejších 
vín, která již svými názvy a druhy k svát-

www.salabka.cz

Z Modřan do Písnice
Vážení čtenáři, milí turisté, zvu vás na nenáročnou pětikilometrovou zimní procházku 
v pražských Modřanech.
Tramvají č. 17 dojedete do zastávky „Poliklinika Modřany“ a napojíte se na mod-“
rou turistickou značku, která přechází přes silnici do parku a bude nás provázet 
po celou cestu. Asi po 0,5 km chůze začíná naučná stezka Modřanská rokle. Při-
bližně sto metrů za dětským hřištěm půjdete dál už jen po modré značce podél
Písnického potoka okolo rybníku Kalibárna a usazovací nádrže až do Písnice.
NS má sedm zastavení, prochází přírodní památkou Modřanská rokle údolím 
Libušského potoka s převahou listnatých lesů a několika bývalými lomy.a
V Písnici se můžeme občerstvit např. v restauraci Kamenný dvůr v Putimské ul. 
6. Z Písnice nám jede autobus č. 113 (v sobotu vždy v :21 a :51) na Kačerov a od-
tud metrem C směr domov. Renata Zajícová, foto AKTRON

Jednotlivá zastavení NS:

2
3
4
5
6
7

Jednotlivá zastavení NS:
1. PP Modřanská rokle
2. Geologické zajímavosti
3. Dřeviny
4. Byliny a bezobratlí
5. Ptáci a savci
6. Ryby, obojživelníci, plazi
7. PP Modřanská rokle

TRTRAM

TRAM
TRAM

TRAM

TRAM

SBUS

SBUS

ku svatého Valentýna patří. Co třeba 
Pinot Noir rosé, jenž nese něžné jméno 
Ton Coeur – tvé srdce? Lehounce naslád-r
lé víno s tóny malin a jahod se hodí skvě-
le třeba k ovocnému dezertu. A ze stejné 
odrůdy, jen s jiskřivými bublinkami, sekt 
vyráběný šampaňskou metodou – La Per-
le, vynikající jako aperitiv. Vše z hroznů 
z vlastní vinice, jejíž historie sahá až 
do třináctého století. n Samozřejmě, 
zkrátka nepřijdou ani ti, kteří si plánu-
jí návštěvu Salabky v jiné době. Mohou 
si zakoupit a poté darovat vouchery 
v různých hodnotách, které lze uplatnit 
ve zdejším restaurantu. Dopřejí tak sobě 
či svým blízkým nevšední gastronomic-
ký zážitek.

A CO VÁS DÁLE ČEKÁ V ÚNORU?
Samozřejmě, i v únoru můžete ochutnat 
výjimečná vína z největší vinice v Praze, 
unikátní pálenky ze zdejšího vína i růz-
ných druhů ovoce z produkce 1. PRAŽSKÉ 
PALÍRNY. Zastavte se na oblíbený YY nedělní 
brunch, kde ochutnáte pestrou paletu 
skvělých jídel připravených vždy z těch 
nejlepších a čerstvých surovin. A určitě 
Vás rádi uvítáme také na pravidelně ob-
měňované obědové menu nebo na u večerní à 
la carte, vytvářené s ohledem na probíha-
jící sezonu. n Krásného Valentýna.

Těšíme se na Vás! Vaše Salabka

Poliklinika
Modřany Přírodní

památka 
Modřanská rokle


