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SLOVO ÚVODEM

 Jak se volil novy� prezident

M
ěstská část Praha Troja má díky svým zodpovědným 
voličům vždy vysokou volební účast. Při volbě prezi-
denta 2018 v 1. kole byla účast 77,11 % (4. nejvyšší 

v Praze – předběhla nás Přední Kopanina, Štěrboholy a Lyso-
laje).V prvním kole bylo pět neplatných hlasů – jedna úřední 
obálka byla prázdná, ve čtyřech byly naopak hlasy dva. Po-
chvalu zaslouží bdělí členové volební komise, protože tyto 
chyby odhalili v samém počátku sčítání.

Ve 2. kole přišlo volit 696 občanů (včetně voličských prů-
kazů), což představuje 78,47% účasti. S 544 hlasy zvítězil 
J. Drahoš.

1. kolo

Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzda-
né obálky

Platné
hlasy

% plat-
ných hlasů

887 684 77,11 682 679 99,56

Kandidát Navrhující
strana

Politická
příslušnost

1. kolo

č. příjmení, jméno, tituly hlasy %

1 Topolánek Mirek Ing. Senátoři BEZPP  54 7,95

2 Horáček Michal Mgr. Ph.D. Občan BEZPP 89 13,10

3 Fischer Pavel Mgr. Senátoři BEZPP 113 16,64

4 Hynek Jiří RNDr. Poslanci REAL   3 0,44

5 Hannig Petr Mgr. Poslanci Rozumní   1 0,14

6 Kulhánek Vratislav Ing. Dr. h. c. Poslanci ODA   0 0,00

7 Zeman Miloš Ing. Občan SPO 101 14,87

8 Hilšer Marek MUDr. Bc. Ph.D. Senátoři BEZPP  63 9,27

9
Drahoš Jiří prof. Ing. DrSc.,
dr. h. c. Občan BEZPP 255 37,55

2. kolo

Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzda-
né obálky

Platné
hlasy

% plat-
ných hlasů

887 696 78,47 696 696 100

Kandidát Navrhující
strana

Politická
příslušnost

2. kolo

č. příjmení, jméno, tituly hlasy %

7 Zeman Miloš Ing. Občan SPO 152 22

9
Drahoš Jiří prof. Ing. DrSc., 
dr. h. c. Občan BEZPP 544 78

Renata Zajícová, zapisovatel a člen OVK

Topolánek
Mirek Ing.

Drahoš Jiří
prof. Ing.

DrSc., dr. h. c.

Horáček
Michal Mgr. Ph.D.

Fischer
Pavel Mgr.

Zeman
Miloš Ing.Hilšer Marek

MUDr. Bc. Ph.D.

Hynek Jiří
RNDr.

Hannig Petr
Mgr.

Vážení trojští obcăné,
děkuji za vaši velkou účast v obou

jj
kolech prezidentských voleb.
Jako každoročně, opět připravu-

jeme přehlídku projektů a plánů (nejen
architektonických), které jsou spojeny 
s trojskou kotlinou a konkrétně Prahou
– Trojou. Na pravidelné a již jedenácté
výstavě TROJSKÉ PLÁNY XI představí
Praha aktuální stav krajinářského řešení
Císařského ostrova, plánovaný pavilon
Arktidy v Zoo, nové vstupy do Botanic-
ké zahrady i její celkový plán rozvoje.
Dozvíte se také informace o činnosti
našich škol, trojských spolků a občan-
ských sdružení. Atraktivní budou návrhy 

studentů Vysoké školy uměleckoprůmy-
slové na téma provizorního přemostění 
Vltavy v místě Trojské lávky. Vernisáž se 
uskuteční ve čtvrtek 8. února v 17.00 ho-
din v Galerii U lávky, výstava potrvá do 
11. března. Jako každoročně jsme při-
pravili komentované prohlídky výstavy 
a tematické večery k trojským aktuálním 
tématům. Předem děkuji za váš zájem 
a těším se na viděnou při prohlídkách 
a diskuzích v naší galerii.

Rád bych připomněl i termín 12. úno-
ra pro odevzdání žádostí o grantovou 
podporu vašich aktivit v Troji na rok 
2018.

Nejmladší trojské děti srdečně zveme 
na již tradiční Masopustní veselí v režii 

a dobré spolupráci všech trojských ma-
teřských škol.

Dospělým občanům je určena po-
zvánka na Trojský bál, který se uskuteční 
3. března v prostorách tělocvičny základ-
ní školy Trojská.

Milí trojští sousedé, závěrem mi do-
volte jménem pana starosty, který je prá-
vě jako instruktor na lyžařském výcvi-
ku dětí z naší základní školy,  i jménem 
všech zastupitelů popřát vám hodně 
štěstí, pevné zdraví a mnoho úspěchů 
v novém roce 2018!

ý, zástupce starosty

p
8!

Tomáš Drdácký, zástupce t
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Městská část Praha -Troja má 
ve své správě podkrovní byt 
v domě, kde sídlí Mateřská 
škola Nad Kazankou a Úřad
městské části Praha -Troja,
který pronajímá při splnění
určitých podmínek. V sou-
časnosti nabízí městská část 
pronájem tohoto bytu zájem-
cům, kteří budou splňovat 
následující požadavky, od
1. 3. 2018.

Byt o rozloze cca 76 m2

se nachází ve třech nadzem-
ních podlažích. Rozložení
bytu do více úrovní předpo-
kládá zájemce bez fyzických
handicapů. Přístup do bytu
je po schodišti v prostorách
mateřské školy. Prohlídka 
bytu je možná po předchozí
dohodě.

Pronájem podkrovního bytu v objektu Mateřské školy 
Nad Kazankou a Úřadu městské části Praha -Troja

Užívání bytu je spojeno s pomocí nájemce při ostraze domu 
a úklidu venkovních ploch, zvláště o sobotách, nedělích a svát-
cích. Jedná se o každodenní kontrolu objektu a zahrady a ran-

v Troji. Dále je předpokladem 
vstřícný přístup k rodičům 
dětí a zaměstnancům mateř-
ská školy.

Tyto požadavky jsou pro 
městskou část prioritou. Výše 
nájemného bude předmětem 
dohody a bude se částečně 
odvíjet od nabídky zájemců. 
V nabídkách zájemci uvedou 
své představy o plnění poža-
davků pronajímatele a výši 
měsíčního nájemného.

Zájemci o pronájem bytu 
mohou posílat své nabídky
na Úřad městské části Praha-
-Troja k rukám Ing. Markové, 
písemně nebo e -mailem mar-
kova@mctroja.cz do 15. úno-
ra 2018.

Ing. Marková,
tajemnice úřadu městské části

Poskytování dotací z rozpočtu 
MČ PRAHA-TROJA na rok 2018

Dotace z rozpočtu městské části se poskytuje na účel uvedený v programu „Podpora projek-
tů v oblasti rozvoje, krajiny, občanské společnosti, vybavení, služeb a volnočasových aktivit 
v prostoru trojské kotliny“.

Harmonogram dotačního řízení

Program je zveřejněn od 11. 12. 2017 na úřední desce
a webových stránkách Městské části Praha-Troja

Zahájení podávání žádostí o dotaci je 11. ledna 2018

Ukončení podávání žádostí o dotaci je 12. února 2018 
v 15:00 hod

Rozhodnutí Zastupitelstva městské části Praha-Troja 
o podaných žádostech do 31. března 2018

Uzavření veřejnoprávních smluv do 30. dubna 2018

Tematické oblasti

I. Kvalita životního prostředí

II. Život ve veřejném prostoru, 
občanská společnost 

III. Publikační a propagační
aktivity

IV. Kulturní a společenské akce

V. Sport, tělovýchova, volný čas

VI. Sociální a zdravotní

VII. Vzdělávání

Mimo PROGRAM bude Městská část Praha-Troja projednávat individuální dotace na podkladě individuálních 
žádostí, které by měly řešit konkrétní potřebu žadatelů. O takovou dotaci lze žádat v průběhu celého roku na 
základě situace, v níž se žadatel právě ocitl.

CENÍK INZERCE

K uvedené ceně bude připočtena daň 
ve výši 21 %. Ceny platí při dodání ho-
tových 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 Úřadu městské části 

nebo je můžete zaslat e-mailem na ad-
resu info@mctroja.cz nebo redak-
ce@mctroja.cz. Jednorázová 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

V mrazech
mohou zachránit život
V loňském roce Potex pře-
dal charitám 5 296 kg vy-
tříděného textilu.
Pokud ani vám není lho-
stejná pomoc lidem v nou-
zi, neváhejte probrat své 
šatníky a darovat teplé 
oblečení.
Kontejner POTEX s. r. o. 
v ul. Na Kazance, přehled 
dalších na www.potex.cz. 
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ní odemykání a večerní zamykání zahrady, o nárazový úklid 
chodníků (listí, sníh) v areálu zahrady a před areálem v ulici 
Nad Kazankou a Trojská v době nepřítomnosti správce objek-
tu. Preferovat budeme zájemce, který se bude trvale zdržovat 
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Č
istota vzduchu, je pro lidských organismus velmi důle-
žitá. Každý člověk se snaží udržovat v kondici a je rád, 
když mu slouží zdraví. Naše ovzduší však ovlivňují lát-

ky, které jsou nežádoucí. Jedná se o emise, což jsou látky emi-
tované z výfuků automobilů, komínů elektráren, továren 
nebo domů. Množství emisí se vyjadřuje množstvím emitova-
né látky za časovou jednotku. Emisní limit je stanoven záko-t
nem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. Ještě důležitější li-
mit je imisní. Imise vyjadřují koncentrace škodlivin např. 
NO

2
, SO

2
, polétavý prach atd. na určitý objem. Tento limit je 

stanoven rovněž zákonem. č. 201/2012 Sb. v platném znění.
Problematickou látkou je oxid dusičitý – NO

2
, který je spo-

lečně s oxidy síry součástí kyselých dešťů. Oxid dusičitý spo-
lu s kyslíkem a těkavými organickými látkami přispívá k tvor-
bě přízemního ozonu a vniku tzv. fotochemického smogu. 
Primárním zdrojem NO

2 
jsou motorová vozidla a emise ze 

spalovacích procesů. Důvodem proč NO
2 
v Troji sledujeme je 

to, že se dostává do krve, kde je přeměněn na dusitany a du-
sičnany. Následkem toho dochází k podráždění sliznice dý-
chacích cest. Přízemní ozon, o kterém jsem se zmínila výše, 
je zdraví nebezpečný, neboť je těsně nad zemí. Způsobuje po-
dráždění dýchacích cest, očí, ale i bolesti hlavy. U rostlinné 
vegetace dochází k poškození asimilačních orgánů, hlavně g p g ,
listů, které pomáhají k čistšímu ovzduší.

Proto od roku 2011 v Troji soustavně probíhá měření NO
2 

a to na dvou místech: U Trojského zámku × Trojská a U Lisu 
× Trojská. Na uvedeném grafu pro rok 2017 můžete sledovat 
celoroční průběh kolísání hodnot NO

2
 ve srovnání s limity 

pro ochranu lidského zdraví (32 μg/m3) i limitů pro ochranu 
vegetace ekosystémů (24 μg/m3). V letošním  roce se podaři-
lo dostat se pod limit pro ochranu zdraví v červnu a červen-
ci a pro vegetaci byl příznivý listopad a prosinec. Bohužel 
v ostatních měsících se koncentrace stále pohybují nad hod-
notami imisních limitů.

Ing. Zuzana Havránková, referent životního prostředí

Čistota ovzduší v Troji, 
lepší vzduch pro všechny
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Ze zápisu z jednání 
KOMISE PRO VÝSTAVBU 
A DOPRAVU dne 10. 1. 2018

Program jednání:
1. Botanická zahrada Expozice Středomoří
2. Botanická zahrada – stavba č. 42811 Vodovod
3. Stavba RD na pozemku parc. č. 148/4 k. ú. Troja (ul. Ná-
dvorní)
4. Studie – RD Trojská 136/166, P7
5. Zázemí pro vodní sporty Troja pozemky parc. č. 1608 
a 1609 k. ú. Troja
6. Připojení obj. FTTS Praha 7 – 2. stavba na síť TMCZ
7. Skica RD na pozemku parc. č. 98/5 k. ú. Troja, (Na Sa-
labce x Jiřího Jandy)

K jednotlivým bodům jednání:
1. Botanická zahrada Expozice Středomoří Komise poža-
duje dopracovat situaci se zakreslením a okótováním sou-
sedních objektů. V dalším stupni PD stanovit, zda sociální 
zařízení ano či ne.
2. Botanická zahrada – stavba č. 42811 Vodovod Vodotěs-
ný poklop o velikosti 1,2 x 1,2 m objektu 302.2 umístit tak, 
aby co nejméně zasahoval do profilu stávající cyklotrasy, 
nejlépe byl úplně mimo. Pilíř s el. rozvodnicí u zdi řešit 
v souladu se vzhledem stávající zdi. Nesouhlas s plastovým 
nebo vyzděným z bílých cihel. Prověřit možnost případné-
ho zapuštění do zdi Trojského zámku. Projednání s památ-
káři.
3. Stavba RD na pozemku parc. č. 148/4 k. ú. Troja (ul. Ná-
dvorní) Komise nesouhlasí s řešením 3. NP v podobě imita-
ce betonu. Vhodné by bylo pohledově odlehčit hmotu ná-
stavby, třeba formou proskleného pavilonu s pergolou. MČ 
Praha -Troja na základě doporučení komise pro výstavbu 
a dopravu ve vyjádření k dělení pozemku ze dne 18. 4. 2016 
požadovala, aby koeficient zastavěné plochy (KZP) u bu-
doucí zástavby nepřesahoval 0,2 (20 % z celkové výměry po-
zemku). Předložený návrh RD má podle technické zprávy 
koeficient KZP 0,33.
4. Studie – RD Trojská 136/166 Požadujeme doplnit situaci 
nového stavu s kótami hranic pozemku. V předložené stu-
dii je pouze nakreslen stávající stav. Komise nedoporučuje 
přístavbu směrem do ulice Trojská.
5. Zázemí pro vodní sporty Troja pozemky parc. č. 1608 
a 1609 k. ú. Troja Dodatečné povolení staveb nazvaných 
„Sportovní zázemí vodních sportů Troja“ na pozemcích parc. “
č. 1608 a 1609 k.ú. Troja v provedeném rozsahu a podo-
bě není akceptovatelné. Využití pozemků musí být řešeno 
v rámci celého území. V platném Územním plánu SÚ hl.m. 
Prahy jsou pozemky vedené jako SO1 a ZMK, součást Velké-
ho rozvojového území, kde platí stavební uzávěra, kterou je 
možné zrušit na základě celkové studie VRÚ.
6. Připojení obj. FTTS Praha 7 – 2. stavba na síť TMCZ Při 
realizaci optického kabelu nebude omezena doprava MHD 
včetně užívání zastávky v ul. Pod Hrachovkou. Termín a do-
pravní značení bude projednáno s odborem dopravy ÚMČ 
Praha 7.
7. Skica RD na pozemku parc. č. 98/5 k. ú. Troja, (Na Sa-
labce x Jiřího Jandy) Většinu hmoty RD požadujeme sou-
středit v severní části pozemku. Vyhnout se rozměrné fa-
sádě k sousednímu pozemku delší než 16 m. Zvážit vjezd 
na pozemek z ulice Jiřího Jandy. Požadujeme respektovat 
charakter okolní zástavby. V dalším stupni žádáme o před-
ložení kompletní architektonické studie.

Zapsal: Karel Novotný, tajemník komise, kráceno: T. Drdácký
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STŘÍPKY Z HISTORIE

TIP PRO VÁS

VYHOZENÍ VOJENSKÉHO
MOSTU U TROJE DO POVĚTŘÍ
Uveřejněný článek ve čtrnáctideníku EPOCHA, ročník XVII., číslo 2. z roku 1912,
autor Ing. C. Fr. Štěpánek.
Článek a fotografie ilustrují vojenské cvičení „zákopnické“ na rameni Vltavy pod Trojou. Ra-
kouští ženisté zde postavili přes Vltavu 91 m dlouhý most sestávající z poloviny z pontonů
a v druhé části z příležitostného materiálu, tj. narychlo poražených a okleštěných stromů, klád, 
trámů a prken. Pro druhou část bylo nutné pomocí beranidla zatlouci do dna řeky piloty ve 
vzdálenosti 5 až 7 m od sebe a na nich postavit druhou část mostu.
Stavba mostu trvala 10 hodin. Po dostavění byl vydán rozkaz k likvidaci mostu před blížícím
se nepřítelem. Pontonová část byla rozebrána a odvlečena. Do druhé (nerozebíratelné) části 
mostu byly navrtány otvory a do nich byly uloženy patrony obsahující 4 kg ekrasitu. K odpá-
lení byl použit hořák (šňůra) dlouhý 2 m a hořící 10 minut. Detonace rozmetala část mostu až 
do vzdálenosti 200 m. „Silné piloty byly jedny jako uříznuty nad povrchem vody, jiné vyrvány,
jiné rozštěpeny jako štětečky.“ Ihned po odstřelení byl vydán rozkaz opět most na troskách co
nejrychleji postavit. František Malý

Přiložené obrázky ukazují most před výbuchem, při výbuchu
a po výbuchu.
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Praha-Troja v roce 2018

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY A VEŘEJNÉ DISKUZE V GALERII U LÁVKY

starosta městské části
Tomáš Bryknar srdečně
zve trojské občany k debatám 
nad výstavou a k budoucnosti
Prahy-Troje v termínech:

pondělí 19. února v 17.00 hodin
středa 21. února v 17.00 hodin
pondělí 26. února v 18.00 hodin
středa 28. února v 18.00 hodin
pondělí 5. března v 19.00 hodin

Dům převozníka na trojském
břehu v Podhoří

jedenáctý ročník výstavy aktuálních 
záměrů a projektů v Trojské kotlině

MĚSTSKÁ ČÁST, TROJSKÉ ŠKOLY, 
KLUBY a MĚSTO PRAHA PRO TROJU 

vernisáž 8. února v 17 hodin
od 9. února do 11. března 2018
otevřeno pátek 13–17 hod.,
sobota a neděle 10–18 hod.

XI.

V případě zájmu možno domluvit samostatnou prohlídku, volejte na 284 691 121 nebo pište na homolkova@mctroja.cz
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Středočeské muzeum v Rozto-
kách – zámek od 11 h půjčování 
masek z bohatého fondu sdru-
žení Roztoč (výhradně pro ty, 
kteří dojdou až do Šapitó)
12 h Slavnostní narážení Úně-
tického Masopustního speciálu;
začíná rej a hemžení maškar
s bohatým programem – diva-
dla, kapely, kejklíři,
14 h Korunovace Královny 
Masopustu a předání maso-
pustního práva, Krásné fanfáry,
Local Vocal
Průvod městem Roztoky a na 
Holý vrch Trasa průvodu: 14.30
ulicemi Nádražní, serpentinou, 
Tyršovo náměstí, Legií, Třeš-
ňovka 17 h na Holém vrchu 
setkání průvodů z Roztok, Úně-
tic a Suchdola; mávání prapory, 
kolové tance na prastaré pláni 
Holého vrchu, zápas medvědů, 
poprava Klibny
Š ÓŠAPITÓ (u autobusové zastáv-
ky Roztoky, rozcestí Žalov). 
VVstupné do šapitó 0 Kč děti do 
15 let, 250 Kč v masopředprode-
jji do 5. 2. 2018, 280 Kč na místě 
www.roztoc.cz
16 h Otevřené šapitó pro všech-
ny zmrzlé, ucaprtané a hladové 
maškary Hojné a rozmanité
občerstvení ve speciálním stanu
Ideální je, vzít si s sebou do šapito 
lehčí boty na přezutí.

10. 2. Roztocky� masopust

Tajemný, rozpustilý a divoký 
průvod maškar všech barev 
a tvarů. Tvorové prastaří i čer-
stvě narození, skočte si s námi 
v kole! Maškary se setkají na 
roztockém zámku, spojí tancem 
na pláni Holého vrchu a zakon-
čí svou cestu zábavou v šapitó.
Masopust bude.

16.30 Chytej ušima Hudebně-
-loutkový příběh skřítka, který 
se vydal na cestu do světa.
18.15 Trombenik Pánové Trom-
beniku se nechali zmámit klez-
merovou hudbou v roce 2001.
Každý z nich přišel z kapely 
provozující žánr zcela odlišný. 
Pod maskou Trombeniku se tak 
skrývá rocker, folklorista, stře-
dověký trubadúr, alternativní
polykač střídajících se různých 
taktů, folkař, funkyman i ethno-
vlnař. A jsou tak nějak roztocká 
masopustní klasika…
20 h Akrobatické vystou-
ppení studenti university 
CODARTS – University of the 
AArt Rotterdam and AmoC
20.30 Yo Soy Indigo Meziná-
rodní kapela hrající žánr, který 
pojmenovali jako Folk -Fun.
Působí v Praze od roku 2014 
a v současnosti pracují na svém 
debutovém albu. Uskupení 
vzniklo kolem zpěvačky Emily 
Thiel, která krom jiného skládá 
hudbu i osobité texty.
22 h TOMBOLA
22.30 Tygroo
Podivuhodná kapela Tygroo,
skládající ze dvou leopardů, jed-
né tygřice a jednoho obtloust-
lého medvěda. Světový rozruch 
vyvolala zejména na Jičínsku.
Změna programu vyhrazena.

Bylo krásné tříkrálové odpoledne a u bývalé Trojské 
lávky se sešlo asi dvacet trojských a podhořských souse-
dů k novoroční vycházce. Tradiční cíl této vycházky, re-
staurace Na slamníku na dejvickém okraji Stromovky, 
byl kvůli spadlé lávce změněn. Tentokrát jsme se vydali 
po protipovodňovém valu k Trojskému mostu a přes 
něj jsme dorazili k nově otevřené pizzerii v prostorách 
bývalé restaurace Na kovárně. I zde jsme pokračovali 
v živé diskusi o trojských problémech, plánech a novin-
kách. S přicházejícím soumrakem jsme se vrátili zpět 
do Troje a i díky krásnému počasí jsme si řekli, že hned 
na počátku roku jsme udělali něco dobrého pro své 
zdraví. Tomáš Bryknar, starosta
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Vánoční 
koncert
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ÚTERÝ 20. 2. V TROJI
MASOPUSTNÍ VESELÍ
Srdečně vás zveme na tradiční
MASOPUSTNÍ VESELÍ cca 10–11.30 hod.
Čeká nás zpívání a hry, veselé taškařice masek 
i masopustní dobroty. Těšíme se na děti i do-
spělé v tradičních maskách, nejlépe doma vy-
robených – např. zvířátka, řemesla, muzikanti, 
pohádkové bytosti.
n Sejdeme se na zadní části parkoviště autobusů
Zoo Praha (parkoviště u přívozu). Po krátkém 
uvítání vyrazí průvod masek směr louka u Ga-
lerie Trojský kůň, kde se budeme veselit do cca 
11.30 hod.
n Zváni jsou rodiče dětí ze školky, děti s rodiči 
z okolí, které do školky nechodí, sousedé… 
Můžete se k nám přidat v 10 hod. na parkovišti 
a jít s průvodem, nebo přijít rovnou na louku 
u galerie.
Těší se na vás děti z Ekoškolky Rozárky, 
Komunitní zahrady Kuchyňka, Lesního klubu 
Havránek a MŠ Nad Kazankou. Akce se koná 
s podporou Městské části Praha -Troja.
Kontakt: Martina Hoferová, Ekoškolka Rozárka, 
tel. 732 186 786
Více informací: http://www.podhoubi.cz/akce/

V SOBOTU 3. BŘEZNA 2018
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 A TROJSKÝM GYMNÁZIEM s. r. o.

vás srdečně zvou na jedenáctý

NEPROPÁSNĚTE
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TJ SOKOL TROJA VE SPOLUPRÁCI 

S MČ PRAHA-TROJA POŘÁDÁ

TRADIČNÍ MAŠKARNÍ BÁL 

aneb

CIRKUSOVÝ
KARNEVAL

C

Čeká na Vás spousta legrace a bohatý program.

S sebou: maska, přezůvky (i doprovod), 50 Kč na vstup,

dobrá nálada, konec v 18 hod.

Těšíme se letos na velký 

„Cirkus“. Zváni jsou všichni 

klauni, artisté, zvířátka 

i principálové.

V NEDĚLI
OD 16 HOD

V TĚLOCVIČNĚ 
U ŠKOLY

4. 3.
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DNY OTEVŘENY	CH DVEŘÍ 
Mateřské školy Nad Kazankou

 Vážení rodiče, pokud vybíráte pro své dítě mateř-
skou školu, zveme vás na Dny otevřených dveří v Ma-

teřské škole Nad Kazankou v Praze-Troji a to ve dnech 21. a 22. úno-
ra 2018 vždy od 8.00 do 10.00 h a od 15.00 do 16.00 hodin.
V tyto dny si můžete prohlédnout jednotlivé třídy, podívat se na prů-
běh dopoledních i odpoledních činností, seznámit se s provozem
mateřské školy. Těšíme se na vás a vaše děti! Bc. Vladimíra Barešová

Regenerace 
zahrady MŠ

Nad kazankou

S
příchodem nového roku a návratem po vá-
nočních prázdninách na nás v mateřské ško-
le čekalo velmi příjemné překvapení. Nebo 

také krásný povánoční dárek. Začala se rekon-
strukce naší zahrady.

Firma PV Stavby s.r.o. začala s prvními pracemi 
na zahradě – odstranění všech herních prvků, od-
stranění porostů a křovin, odvoz odpadu a první 
úpravy povrchů. Konala se také první společná 
schůzka a Kontrolní den na úřadu MČ za přítom-
nosti pana starosty Ing. Bryknara a zástupce sta-
rosty Ing. arch. Drdáckého, paní architektky Ing. 
arch. Svatošové, Ing. Drvoštěpa, který bude nad 
celou stavbou bdít jako stavební dozor. Schůzky se 
zúčastnili také Ing. Horný jako jednatel stavební 
firmy, zástupce Nadace Proměny Radek Janoušek 
a ředitelka MŠ. Všichni přítomní se dohodli na 
vzájemné spolupráci a podpoře, byl projednán 
předběžný harmonogram prací, spolupráce Ma-
teřské školy na možných společných aktivitách 
s rodiči a dětmi a stavební firmou. V tuto chvíli je 
stavba pozastavena z klimatických důvodů a zatím 
probíhají práce v dílnách na přípravě dřeva, her-
ních prvků a další přípravné práce.

Snad nám bude jako dosud nakloněno počasí 
a stavba bude moci pokračovat v co nejbližší době.

V. Barešová

U
rčitě je dobré využít 
všech možností, které 
jednotlivé školy nabízí. 

Dnes už to nejsou pouze Dny 
otevřených dveří (DOD), kte-
ré se všichni snaží všelijak 
možně vyšperkovat, aby zau-
jali. Jsou školy, které umožňu-
jí žákům se ve větší míře zú-
častnit výuky, organizují pří-
pravné kurzy a řadu dalších 
akcí, díky nimž lze docela 
dobře nasát atmosféru a pře-
svědčit se o reálném stavu 
věci. Touto cestou se již něko-
lik let ubírá i Trojské gymná-
zium. n Kromě klasických 
dnů otevřených dveří (16. 1. 
a 20. 2. 2018) je zájemcům 
o studium ve škole k dispozici e k dispozici 
někdo z vedení ppo vzájemné 
domluvě, neboť ne vždy se 
termín DOD hodíí. I letoš-
ním přijímacím zkouš-
kám budou přeedcházet
přípravné kurzy v před-
mětech český ja-
zyk a matemati-

ka. Od 20. 2. 2018 se konají pravidelně 
každé úterý od 14.50 do 16.25 h a to až 
do doby konání prvního kola zkoušek, 
tedy do 10. 4. 2018. První kolo má pevně 
stanovené termíny – 13. 4. a 17. 4. 2018, 
uchazeč má právo vykonat zkoušky dva-
krát, přičemž se mu počítá ten lepší vý-
sledek. n Určitě doporučuji využít i dal-
ší příležitost – návštěvu samotné výuky 
Trojského gymnázia na 2–4 hodiny bě-
hem zvoleného dne. Bude možné v pod-
statě každý den od 5. 2. až do 28. 3. 2018, 
termín je nezbytné dohodnout v sekre-
tariátu školy na tel. 739 406 147 nebo 
233 541 232, elektronicky na tgsc@troj-
skegymnazium.cz. Na stránkách školy
www.trojskegymnazium.cz jsou pravi-
delně aktualizovány další informace, tý-
kající se této oblasti. Mgr. Radim Jendřejas

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ
2018 – žhavé téma

Jsou za námi svátky slunovratu a vstoupili jsme do roku 2018. To je čas, kdy 
se rodiče žáků, kteří letos končí své působení na základních školách, již velmi 
intenzivně zajímají, kde budou jejich ratolesti pokračovat ve studiu od září.

21., 22. 2.

Ekoškolka Rozárka 
a Ekocentrum 
Podhoubí
Pod Havránkou 12/2, Praha -Troja
www.podhoubi.cz

MASOPUSTNÍ VESELÍ
p

20. 2. 2018, cca 10–11.30 h.
viz strana 7

Den otevřeny�ch dveří
v Ekoškolce Rozárce
út 27. 2. 2018, 9–11 h.

Hledáte pro své děti 
bezpečné místo, kde 
budou spokojené
a šťastné? Přijďte se
podívat, jak to u nás
funguje. Ve zkrat-
ce: pobyt venku, re-

spektující přístup k sobě 
navzájem i přírodě, program Začít spolu, zdravé 
jídlo a dostatek času pro svobodnou hru. Jsme tu 
pro děti od dvou do sedmi let.
Adresa: Ekoškolka Rozárka, Pod Havránkou 
12/2, Praha -Troja. Kontakt: eva.surova@pod-
houbi.cz, tel: 777 123 690 Více informací najdete 
také na: www.podhoubi.cz

Foto archiv Ekoškolky

Pozdrav z lyžařského výcviku
1. a 2. třídy ZŠ Trojská
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Klub
trojské 
historie
Dne 17. 1. 2017 se konala další
schůzka Klubu trojské histo-
rie a sešli jsme se v počtu dva-
ceti tří. Všichni si měli kam
sednout. Naše historičky při-
nesly dobré občerstvení a se
skleničkou vína vše probíhalo
velmi příjemně. Podal jsem
informaci o připravované pu-
blikaci. Byly udělány poslední
korektury, vylepšeny použité
obrázky, jsou dva návrhy obál-
ky, ale ještě není rozhodnuto,
který z návrhů použijeme.
Probíhá příprava publikace
pro tiskárnu. Přikládáme jed-
nu starou pohlednici, která 
bude použita v kapitole o vy-
nikajícím českém básníkovi
Svatopluku Čechovi.

Další schůzka Klubu troj-
ské historie bude ve středu
14. února 2018 od 17 hodin 
v Domě spokojeného stáří.

František Malý

Troja – Vila Svatopluka Čecha vlevo nahoře. Pod ní vila s plochou střechou jsou 
Gebertovi, dole uprostřed dřevěná chalupa pana Vernera. Koncem I. republiky 
chalupa vyhořela. Pan Verner na jejím místě nechal postavit vilu. Napravo Pus-
tá vinice (Ostrý vrch Ostrák Sokolák) Tento pozemek věnoval starosta Sokolatá vinice (Ostrý vrch, Ostrák, Sokolák). Tento pozemek věnoval starosta Sokola 
Troja pan František Matura trojskému Sokolu. Před II. světovou válkou Sokolo-
vé pozemek prodali, udělali finanční sbírku a začali stavět sokolovnu. Stavbu
překazila německá okupace. Napravo na vrcholu Pusté vinice jsou domky, kde
bydleli rodiny Myšků a Hostašů. Mezi vilou Svatopluka Čecha a Pustou vinicí je 
Haltýřské údolí s pramenem Haltýř, který napájel vodou trojský zámek, panský 
statek a další objekty včetně vodotrysku na zámecké zahradě.

enomén „černá labuť“ je nový pojem 
pro nepředvídané události a jevy s vý-
znamným dopadem na život jedince 

i společnosti. Autorem pojmu je libanonsko-
-americký esejista, filosof a odborník v obo-f
ru finanční matematiky N. N. Taleb, jehož 
kniha esejí s tímto názvem vyšla v roce 2010.
Taková nenadálá událost podle něj náhle 
odhalí nový pohled na uspořádání veřejných 
záležitostí a často pak v nás toto poznání vy-
volá rozhořčení z nesprávnosti a nespravedlnosti a upozorní nás na 
naše omezené vnímání skutečnosti a pravého stavu věcí.

Lávka znenadání spadla a člověk by si řekl, politujeme zraně-
né a postavíme novou. Ale ouha! Pokud budeme postupovat 
podle platných pravidel, tak první, co zjistíme, je, že Trojská 
lávka není zanesena v platném územním plánu a nejdříve je 
tedy nutné pořídit Změnu územního plánu. Doba nutná pro 
pořízení Změny je obvykle jeden až dva roky, zde by se to prý 
mohlo stihnout do roka. Pak ještě územní rozhodnutí a sta-
vební povolení a také správná soutěž na veřejnou zakázku pro 
postavení nové lávky. Tady nám ta „černá labuť“ při svém při-
stání rozvířila husté byrokratické bahno a zakalila čirou prů-
zračnost našich naivních představ. A to není všechno, zatímco 
spadlá lávka v územním plánu nebyla, je tam navržena lávka 
jiná, o 1600 metrů po proudu u západního konce Zoo. K té ale 
nevedou žádné pořádné cesty a nikdo se její přípravou dosud 
nezabýval.

Pokračování na str. 10

F

Nová 
publikaceace

NQS
Příznivci Troje a zájemci o její historii e a záj
se brzy dočkají další bohatě ilustrova-
né publikace ing. Františka Malého. Je 
zaměřena na významné osobnosti Troje 
z nejrůznějších oborů lidské činnosti.

SVATOPLUK ČECH – básník, profesor 
STANISLAV BECHYNĚ – konstruktér, 
Dr. KAREL SKORKOVSKY	  – stavitel, aka-
demik OTAKAR CHLUP – pedagog, profe-
sor JIŘÍ JANDA – zakladatel zoologické za-
hrady v Praze -Troji, JOSEF VAŇHA – stavi-
tel, JINDŘICH VAŇHA – restauratér, JAN 
STRAKA – akademický sochař, OLDŘICH 
LIPSKY	 – akademický sochař, JAROMÍRA 
LIPSKÁ (STRAKOVÁ) – akademická ma-
lířka. Dále je v publikaci kapitola Troja 
očima malířů s reprodukcemi a kapito-
la o již téměř zaniklé osadě Bosna na 
rozmezí Troje a Podhoří.

Publikace bude k dostání na obvyk-
lých místech – a to: v nově přestěhova-
né kanceláři Nadace na adrese Trojská 
664/183 A (tel. na paní Rösslerovou 
608 127 260), v prodejně u Kovárny a na 
úřadě MČ Praha-Troja.

Pro představení bude využita verni-
sáž výstavy Trojské plány dne 8. 2. 2018 
v Galerii u lávky.

Ing. arch. Václav Valtr

již v únoru

Svatopluk Čech ve své pracovně. Svatopluk Čech se narodil 
21. února 1846. V roce 1903 kupuje v Troji usedlost Havránka.
V katastru jsou zapsáni vlastníci Svatopluk Čech a Zdeňka Če-
chová. Oceňuje výhled na Prahu a „velebná Hradčana“. 23. úno-
ra 1908 umírá. V Troji byl necelých pět let.
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Zřícená lávka „černou labutí“?
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VODÁCKÉ AKTIVITY
V PRAZE TROJI

MULTI VODÁCKÝ KR

a do rvna ka dou st u.

INLI VODÁCKÉ TÁBORY

4 prázdninové turnusy v ar HG Sport.

WWW.HGSPORT.TT CZ

WWW.INLINESKOLA.CZ

Zasněžovany�
běžkařsky� okruh na Vypichu

ato lokalita je u běžkařů velmi oblíbená,  a když napadne přírodní sníh, obje-
ví se zde sportovci všech věkových kategorií, včetně dětí a aktivních seniorů. 
Dráha bude sloužit dopoledne také školám, v odpoledních hodinách široké 

veřejnosti. Na výrobu sněhu nebude použita žádná chemikálie.

Běžeckou dráhu s umělým sněhem připra-Běžeckou dráhu s umělým sněhem připra
voval magistrát hlavního města pro lyžaře 
od  roku 2011 v areálu závodiště ve Velké 
Chuchli. „Z klimatických důvodů bylo zasně-
žování velmi problematické a možných dnů, re-
spektive nocí pro provoz sněžných děl bylo velmi 

málo. Proto došlo k rozhodnutí přesunout pro-
jekt do předpolí Hvězdy, neboť z hlediska nad-
mořské výšky není pro technické zasněžování 
v Praze potenciálně vhodnější místo, kde by bylo 
možné připravit co možná nejdelší trať s  nejdel-
ší životností,“ říká radní pro sport a volno-“
časové aktivity Libor Bezděk (STAN) Lyžečasové aktivity Libor Bezděk (STAN). Lyže 
a snowboardy přepravuje dopravní pod-
nik v obalu, dětské sáňky a boby důkladně 
očištěné. GPS: 50,080593 14,346094

Z časopisu Mč Praha 6, Šestka, leden 2018
Mohlo by se hodit: www.bilastopa.cz

T

Co se dá dělat, řekne si člověk, tak se po-
staví pontonový most, jaký tu býval léta 
před vybudováním lávky. Ale, opět ouha!
Pontonový most lze zřídit pouze v přípa-
dě živelné katastrofy a tou nepředvídaný 
pád lávky nebyl. Kdyby bylo alespoň ma-
ličké zemětřesení, anebo malá povodeň,
ale nic takového se nestalo.

Dokud lávka stála, nic jsme netušili 
a klidně jsme přecházeli z Troje do Stro-
movky. Tam přibylo několik nových ryb-
níčků i s ostrůvkem a jejich břehy jsou
pro naše procházky napříč propojeny.
Přes hladinu vedou nové dřevěné cesty 
z masivních fošen a pohled na větrem
zčeřenou hladinu neruší ani zábradlí.
To nejsou lávky, to jsou mola! Mají hlav-
ně umožnit přístup k vodě a tam by zá-
bradlí překáželo. Pokud by se jednalo
o lávku, tak by dle stavebních norem
muselo mít zábradlí potřebnou výšku,
odolnost proti působení boční síly a též
předepsané mezery v zábradlí. Ale není
to lávka, je to molo. A to vyhovuje celý 
rok kachnám, v zimě bruslařům a v létě
se z mola v těch rybníčcích mohou lidé
koupat. Ale jak to? Koupání je přece ve
veřejných parcích vyhláškou zakázáno!
Oni se ti lidé vlastně nebudou koupat,
oni budou jen vstupovat do vody, a to je
přece ve vyhlášce povoleno. A tak musí
ještě městská policie dostat instrukci, že
člověk v plavkách v rybníce ve Stromov-

ce se nekoupe, ale pouze využívá svého 
práva vstupovat do vody a nemá se za to 
pokutovat.

Není tedy těch předpisů a vyhlášek 
trochu moc, až se v nich zdravý rozum 
ztrácí? Možná se tedy dočkáme, že se na-
konec přes řeku do Troje  nepostaví láv-
ka, ale cyklotrasa, ta v územním plánu 
zahrnuta je a dá se na ni získat i dotace 
z Evropské unie. Bude to možná cyklo-
trasa se značkou „Cyklisto, veď kolo“ 

a pěší občan bez kola bude smět pře-
cházet pouze jako cyklista, momentál-
ně bez kola. A městská policie dostane 
instrukci, aby si těch početných cyklistů 
bez bicyklů a často i s kočárkem příliš 
nevšímala a moc je nepokutovala. A na 
černou labuť zase zapomeneme, vždyť 
každý ví, že všechny labutě jsou bílé jako 
křídový papír našich stále přibývajících 
vyhlášek a předpisů.

Ing. arch. Václav Valtr

BUS 164, 168, 174, 180, 184, 191, TRAM 22, 25
VYPICH

OBORA HVĚZDA



TJ SOKOL TROJA INFORMUJE

11

ÚNOR 2018 220

Stolní tenis
V neděli 21. 1. zahájil Seri-
ál turnajů ve stolním tenise 

2018 ve velké tělocvičně ZŠ Svato-
pluka Čecha dvouhrami.
Na úvod se sešlo čtrnáct hráčů, 
kteří v jedné skupině hráli sys-
témem každý s každým na dva 
vítězné sety. S jedinou poráž-
kou zvítězil Miloš POZ NÍČEK, 
druhý veterán Vladimír PUK-
LICKY
 prohrál dvakrát a ješ-Y
tě tři prohry a lepší vzájemný 
zápas stačily Václavu BURIÁN-
KOVI ke třetímu místu. Nejlep-
ší ze Sokola Troja Petr HOUF 
obsadil sedmé místo.
Rudolf Hampel, vedoucí stol. tenisu
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úřední hodiny starosty, pokladna, návštěvní den – každý čtvrtek 17–19 h.
vchod do Sokolovny z Trojské ulice a zvonit u vchodových dveří do Sokolovny.

jďte 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 cvičeníA1. CO SE UDÁLO 
V SOKOLE 
v roce 2017
Sokolská všestrannost s téměř dvěma 
sty členů uspořádala v roce 2017 celkem 
dvacet pět akcí s průměrnou účastí cca 
čtyřiceti lidí. Třináct cvičitelů zajišťo-
valo třináct druhů cvičení pro všechny 
věkové kategorie. Celoročně jsou pořá-
dány turnaje ve stolním tenisu a odbí-
jenkářský tým se účastnil soutěže ČOS. 
Posledními akcemi 2017 byl zájezd do 
Wrocłavi, Vánoční cvičení a Mikulášská 
besídka (viz foto). Byl zahájen nácvik 
jedné ze sletových skladeb.

2. NAŠE PLÁNY do roku 2018
Sokolská všestrannost – chtěli bychom zorganizovat a zajistit minimálně stejný po-
čet akcí a cvičení, jako v roce 2017 a navíc se účastnit všesokolského sletu 2018. Nej-
bližšími akcemi bude uspořádání lyžařského výcviku pro děti na chatě U Studánky 
od 10. do 17. 2. 2018, dále v neděli 4. 3. 2018 od 16 h Dětský maškarní karneval
(téma Cirkus), další turnaje ve stolním tenisu pokračují v únoru dvouhrami v ne-
děli 25. 2. od 9 h ve velké tělocvičně ZŠ v Troji.
Nacvičujeme na sokolský slet – zatím dvě skladby pro rodiče a děti a cvičení s ob-
ručemi. Kdo by měl zájem o účast na sletu volejte Janu Šrámkovou – 728 762 608.
Oddíl kopané – účastní se zimních turnajů, žáci na Loko Vltavín – semifinále se 
hrají 24. 2. 2018, muži v únoru a březnu na Kyjích
TJ Sokol Troja – plánujeme provedení dalších oprav na objektu Sokolovny, bude se 
jednat o rekonstrukci sociálních zařízení včetně výměny oken.
Valné hromady oddílů – OSV 6. 2. 2018 od 19 h v Sokolovně KO proběhla již 
v lednu OB 30. 1. 2018 od 17.30 h v Sokolovně
Valná hromada jednoty – 22. 3. 2018 od 19 h v Sokolovně
Další informace je možné vyhledat na stránkách www.tj-sokoltroja.cz nebo na 
nástěnce na oplocení Sokolovny. Zveme všechny na naše cvičení a akce v roce 2018. 
Do našich oddílů provádíme neustále nábor nových členů od dětí až k seniorům.

Za TJ Sokol Troja Petr FILIP, starosta jednotya

Oddíl orientačního běhu založil v Troji 
dětský oddíl, který trenuje od září 2017. 
(viz foto)
Oddíl kopané s téměř stovkou členů byl 
přihlášen do čtyř soutěží PFS a A tým 
mužů se drží v I.A třídě. V prosinci uspo-
řádal oddíl turnaj ČOS starších přípra-
vek v halové kopané, kterého se účastni-
lo sedm týmů z celé ČR, a vítězem se stal 
Sokol Troubelice.
Provoz restaurace a hostelu v Soko-
lovně převzal nový nájemce, firma Ca-
teringarden, s.r.o., který nově vybavil 
kuchyň i sál a provedl některé úpravy 
v hostelu.
Sokol Troja provedl v roce 2017 opra-
vy objektů šaten kopané a objektu So-
kolovny v hodnotě téměř 2 mil. Kč a to 
jednak z vlastních prostředků a 900 tis. 
Kč z grantu MHMP. Důvodem byl hava-
rijní stav těchto objektů.
TJ Sokol Troja děkuje MHMP, MČ Pra-
ha-Troja, PFS, ČOS, MŠMT za poskytnu-
té granty v roce 2017.
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Stavba filmových ateliérů začala 
v r. 1931 podle projektu Maxe Urbana 
a již 25. ledna 1933 zde proběhl první
natáčecí den filmu Vražda v Ostrovní
ulici. Ústřední stavbou je funkcionali-
stická budova s věží, která sloužila jako
vodojem. Pokračujeme ve směru ul. Fil-
mařskou a v momentě, kdy je tato ulice
nejvíc ohnutá, dejte se neznačenou ces-
tičkou vpravo mezi domy na vyhlídkové
místo nad Vltavou. Půjdeme doprava 
pořád po hraně kopce, který se zrovna 
upravuje,  a místy jsou už prosvětlená 
místa s pěknými výhledy. Po 1,3 km
narazíme na cyklostezku a dáme se po
ní doleva. Asi po pěti minutách chůze
odbočíme doleva směr minizoo a Malá 
Chuchle. Dojdeme k minizoo, kde si
prohlédneme zvířátka nebo se zastaví-
me v sympatické dřevěné občerstvovně.
Nyní už se budeme držet žluté značky 
a půjdeme dolů pěknou asfaltovou ces-
tou až k opravenému Mariánskému pra-
meni a do Malé Chuchle. Málokdo ví,
že zde byly lázně – spíš lázničky… Sku-
pinu lázeňských domů doplňuje kaplič-
ka Pany Marie v lese nad komplexem,
potok zvaný Čertova strouha a kostel
Narození Panny Marie.

ZOO připravila
www.zoopraha.cz

Otevřeno denně, v únoru 9–16 h

Komentovaná krmení a setkání v úno-í
ru o víkendech na čtrnácti místech v zoo.
Výstavy: F. X. Procházka Galerie Gočá-a
rovy domy, Pomáháme jim přežít: Sajgy

mongolské Jurta
3., 10. a 11. 2. Olympiáda začíná v zoo

Kolik medailí získají naši sportov-
ci, si tipne lachtan Meloun.

 3. 2. Diri slaví 5. narozeniny Oslava na-y
rozenin orangutaní samičky Diri.

15. a 16. 2. Zooškola pro děti Krmení jei
věda; na tento kurz je nutné se pře-
dem objednat. www.zoopraha.cz

18. 2. Den ohrožených zvířat Seznamte t
se s luskouny, saolou, laošem a saj-
gou.

24. 2. Mezinárodní den ledních med-
vědů Přijďte s plyšovým ledním
medvědem a pomozte nám vytvo-
řit rekord!

BZ pro vás
www.botanicka.cz

Otevírací doba v únoru:
Skleník Fata Morgana út–ne 9–16 h,
venkovní expozice denně 9–16 h
do 22. 3. Přednáškový cyklus 2018

vždy ve čtvrtek od 17.30 h
v rostlinném bistru, vstup: 50 Kč

1. 2. Za orchidejemi ekvádorských hor
Jan Ponert

8. 2. Barevné klenoty naší ptačí říše
Jaroslav Škopek

15. 2. Arboreta a botanické zahrady 
jihovýchodního Polska
Tomáš Vencálek

22. 2. Květena vietnamského národní-
ho parku Bidoup – Nui Ba
Romana a Vlastik Rybkovi

1. 3. Za korkem do Portugalska Vladi-a
míra Egertová, Martin Beránek

do 24. 3. Džungle, která nespí Skleník 
Fata Morgana pátky a soboty 
od 18 hodin, rezervace nutná 
www.botanicka.cz

do 25. 2. Barevné klenoty naší ptačí
říše výstavní sál, Ornamentální
zahrada denně 9–16 h

14. 2. Valentýnský večer v botanické
Fata Morgana od 18 h

26. 2.–2. 3. Zavírací týden ve skleníku 
Fata Morgana

Z BARRANDOVA DO MINIZOO, A
a přes Malou Chuchli zpět

Vážení čtenáři, vydejme se na příjemný a nenáročný pražský výlet. Tram-
vají č. 12 dojedeme do zast. Geologická na Barrandově a hned naproti 
uvidíme nový bytový dům od věhlasné architektky Evy Jiřičné. Pokra-
čovat budeme ul. Geologická, pak za hotelem Smaragd doleva do ul. 
Slavínského, až na Kříženecké náměstí. Dominantou je zde budova Fil-
mových ateliérů Barrandov.

Nad Chuchlí ve studánce vzniká potůček,
jehož voda (prý léčivá) byla odváděna do 
zdejších lázní. Starý lázeňský dům stojí na 
počátku Čertovy strouhy. V blízkosti lázní je 
starobylý kostel Narození P. Marie. Areál 
lázní se skládal z několika (dnes chráně-

ných) objektů: Bývalá myslivna čp. 43 
leží při ulici V lázních. Klasicistní objekt 
s nápisem VILA MARIA na východní 
fasádě dostal jméno podle manželky pří-
rodovědce dr. Lva Uherka (1866–1890), 
byla to německy píšící spisovatelka Ma-
rie Ossip. Jejich hroby jsou u kostela 
sv. Jana Nepomuckého nad vsí. V domě 
koncem 19. století bydlel na letním bytě 
básník Jaroslav Vrchlický. Nejstarším 
objektem je pozdně barokní dům čp. 45 
se soškou Panny Marie v průčelí. Pod 
domem a pod ulicí V lázních jsou sklepy 
(částečně klenuté a částečně vylámané ve 
skále). Bývalý lázeňský hostinec čp. 
42 tvoří komplex tří staveb z přelo-
mu 18. a 19. stol. a dnes patří Peda-
gogické fakultě ČZU. Klasicistní dům 
čp. 44 je z roku 1840, pod ním štolou 
protéká voda z pramene. Dům čp. 4. je 
klasicistní stavba z roku 1879. Zajímavá 
je i vstupní brána objektu.

Budeme pokračovat doleva po žlu-
té podél trati a podél NPP Barran-
dovské skály, které mnozí znají při 
pohledu z auta, tady si na ně můžeme 
sáhnout. Dojdeme až k smutnému 
torzu koupaliště pod Barrandovský-
mi terasami. Mineme kapličku Pan-
ny Marie Bolestné a po chvíli dora-
zíme k roztomilému Hlubočepskému 
zámečku a počkáme na tramvaj č. 12.

R. Zajícová
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