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VÝSTAVA ZAHÁJENA

Chcete být informováni
o dění v městské části – poskytněte
nám svou e-mailovou adresu VÍCE NA STR. 3

9 Zima na horách

10 Koncert se vydařil

11 Vítr v kempu

12 Cestou k Řípu

12 Tuzemské orchideje
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SLOVO STAROSTY

Milí trojští sousedé,
ve svém prvním letošním úvodníku bych Vám rád představil jednotlivé členy nového trojsk
ké
ho zastupitelstva. Většina z mých nově zvolených kolegů se již jako předsedové odbornýcch
komisí či výborů naplno pustila do své práce a já jim za to velice děkuji. Čekají nás čtyři rok
ky
tvrdé a usilovné práce při plnění programového prohlášení a všech cílů, které jsme si na totto
volební období společně vytkli. Již po několika pracovních jednáních je zřejmé, že bychom
m
mohli fungovat jako dobrý tým. Své případné dotazy, nápady a připomínky můžete směřovat
nejen na mne, ale i na ostatní členy zastupitelstva. Jsme tu pro Vás.
Milí trojští a podhořští sousedé, přijměte prosím mé srdečné pozvání
ní
na letošní trojský bál, který se uskuteční 9. března
v tělocvičně Základní školy Trojská.
Tomáš Bryknar
Brykn
starosta

ZASTUPITELSTVO INFORMUJE

Zastupitelé městské části Praha-Troja
a
pro volební období 2018–2022
Představujeme vám členy zastupitelstva městské části s uvedením oblastí, ve kterých pracujjí.
Jejich e -mailové kontakty naleznete na webových stránkách www.mctroja.cz.

Ing. Tomáš
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Trojský kůň

Mgr. Kateřina
POKORNÁ

Mgr. Kateřina
TŮMOVÁ

Ing. Jindřiška
K ARLÍKOVÁ

předsedkyně Komise pro
životní prostředí a správu
veřejných prostranství
Trojské fórum

předsedkyně Komise pro
školství a kulturu
Trojský kůň

předsedkyně Kontrolního
výboru ZMČ, členka Redakční rady časopisu TROJA
Trojské fórum

předsedkyně Finančního
výboru ZMČ
předsedkyně Komise
sociální a zdravotní, členka
Grantové komise
Trojský kůň

Ing. arch. Tomáš
DRDÁCKY

JUDr. Petr HOSTAŠ

Mgr. Michal PETKOV

Mgr. Filip HÁJEK

Předseda Komise pro obecní
majetek, člen Kontrolního
výboru ZMČ
Trojský kůň 2018

předseda Grantové komise
člen Finančního výboru ZMČ
Trojské fórum

předseda Komise pro sport
a volný čas
člen Komise pro obecní
majetek
Trojský kůň

místostarosta městské části
předseda Komise pro rozvoj, krajinu a výstavbu
odpovědný redaktor časopisu TROJA, člen Grantové
a Povodňové komise
Trojský kůň
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Poskytování dotací z rozpočtu MČ
PRAHA-TROJA na rok 2018
Dotace z rozpočtu městské části se poskytuje na účel uvedený v programu „Podpora
projektů v oblasti rozvoje, krajiny, občanské společnosti, vybavení, služeb a volnočasových aktivit v prostoru trojské kotliny“.
Tematické oblasti
I. Kvalita životního prostředí
II. Život ve veřejném prostoru,

Harmonogram dotačního řízení
Program je zveřejněn od 11. 12. 2017

občanská společnost

na úřední desce a webových stránkách MČ
https://www.mctroja.cz/trojska-kotlina/
Zahájení podávání žádostí o dotaci je 14. ledna 2019
Ukončení podávání žádostí o dotaci je 15. února
2019 ve 12:00 hod

Rozhodnutí Zastupitelstva městské části Praha-Troja
o podaných žádostech do 31. března 2019
Uzavření veřejnoprávních smluv do 30. dubna 2019

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.

TROJSKÝ KALENDÁŘ

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-TROJA
VÁS SRDEČNĚ ZVE
NA DVANÁCTÝ

TROJSKÝ BÁL
2019

U 9. 3.
T
O
B
O
S
V
ČNY ZŠ
I
V
C
O
L
Ě
ORÁCH T Vstupenky v prodeji
T
S
O
R
P
V
na Úřadě MČ od 18. února.

Podrobnější
informace
v příštím čísle

12.
1/2 strany

1/4 strany

185 mm šířka
256 mm výška

185 mm šířka
130 mm výška

90 mm šířka
130 mm výška

5000 Kč

2500 Kč

1/6 strany

1/8 strany

1/10 strany

185 mm šířka
44 mm výška

90 mm šířka
62 mm výška

90 mm šířka
49 mm výška

celá strana

950 Kč

600 Kč

1300 Kč

500 Kč

1/12 strany

1/16 strany

1/24 strany

58 mm šířka
62 mm výška

90 mm šířka
29 mm výška

58 mm šířka
29 mm výška

400 Kč

300 Kč

200 Kč

CENÍK INZERCE

uvedené ceně bude připočtena daň ve výši 21 %.
Ceny platí při dodání hotových podkladů. Za obsahovou stránku inzerátů ručí inzerent. Vydavatel může odmítnout přijmout objednávku inzerce bez udání důvodu.
Inzeráty můžete podat na
CD a DVD v sekretariátu Úřadu městské části nebo je můžete zaslat e-mailem na adresu
info@mctroja.cz nebo redakce@mctroja.cz.
Jednorázová
platba za jeho zveřejnění se
platí předem.

K

Jak
dostávat
INFORMACE
o dění v MČ

?

kromě informací v časopise nebo našich
webových stránkách?

Další možností je posílání informací do vašich e -mailových
schránek. Abychom tohoto mohli využívat, je v souvislosti s novým nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679
ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti
se zpracováním osobních údajů
a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) nutný váš předchozí
souhlas se zpracováním osobních údajů – e-mailové adresy.
Zatím této možnosti využilo
a souhlas nám udělilo 135 občanů, z čehož usuzujeme, že je pro
vás tento způsob komunikace
užitečný a zajímavý.
Kdo další byste měl zájem
o tento způsob zasílání informací, stačí na adresu
markova@mctroja.cz napsat, že
máte v úmyslu poskytnout nám
e-mailovou adresu k zasílání informací. Od nás obdržíte text
souhlasu s vysvětlením, jak bude
s Vaší e-mailovou adresou nakládáno, který musíte potvrdit a tím
d
sse dostanete do databáze příjemcců zpráv. Tento souhlas máte
právo kdykoliv odvolat.
p
Ing. Marková,
tajemnice úřadu městské části

Na mobilní
telefon ÚMČ

601 574 514
můžete volat nebo
posílat formou SMS, MMS
své podněty, nápady,
stížnosti a připomínky.
Strážníci
Městské policie
pro oblast Troja:
pan Martin VYŠÍNSKÝ
mobil 728 822 861
pan Miroslav LEXMANN
mobil 723 568 239
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Než začne jaro, aneb co můžeme vidět
kvést Inspirace pro Vaše zahrádky

ima ještě neskončila, ale v Troji směrem
na tramvaj můžeme vidět kvést např.
jasmín nahokvětý (Jasminum nudiflorum). Tento křehký keř dokáže oživit ponuré
a chladné dny. Nevadí mu ani sníh. Jeho žluté květy mohou z dálky připomínat květy zlatice neboli lidově zlatého deště.
Tento druh jasmínu sem doputoval až ze
západní Číny. Rod je velmi obsáhlý, a proto si
můžeme vybrat z keříků vhodných na skalky
či živé ploty. V našich podmínkách tento keřík rozkvétá koncem prosince nebo v lednu,
kdy se rozvíjejí postupně červeně žíhané pupeny a vytvářejí poté nádherné světle žluté
květy, které ale nevoní na rozdíl od jasmínu

Z

pravého. Jasmín nahokvětý obvykle vydrží
kvést až do dubna.
Vhodné podmínky pro jeho pěstování
jsou: propustná půda s živinami. Nejlépe mu
vyhovuje sušší písčitohlinitá zemina. Potřebuje slunné či mírně zastíněné stanoviště.
Bude se mu dařit i podél osluněných zdí, kde
má možnost se pnout.
Při koupi tohoto keříku a jeho následné
výsadbě je vhodné kořeny zakrýt mulčovacím materiálem, aby první zimu neomrzly.
Keř snáší mrazy dobře a pokud mráz nespálí hlavní výhony a nejsou poškozeny kořeny,
tak na jaře brzy znovu obrazí. Na podzim je
vhodné keř důkladně zalít. Zálivka je nutná
v případě suché půdy i v době, kdy je zima,
ale nemrzne.
Jasmín se dá množit pomocí řízků, které odebíráme během června až července či
hřížením – ohneme bujnou větévku k zemi
a zahrneme zeminou. Toto provádíme nejlépe na podzim. Na jaře větévka vyžene nové
kořeny.
Další typy na rostliny kvetoucí přes zimu,
počátek jara:
Slivoň chloupkatá – Prunus subhirtella, Zimokvět časný – Chimonanthus praecox, Kalina
vonná – Viburnum farreri, Kalina bodnatská –
Viburnum bodnantense ’Dawn’, Masoplod změněný – Sarcococca confusa, Zlatice giraldova –
Forsythia giraldiana, Lýkovec obecný – Daphne
mezereum, Lískovníček chudokvětý – Corylopsis pauciflora, Zimolez nejvonnější – Lonicera
fragrantissima, Vilíny – Hamamelis,

PRO CHYTRÉ HLAVIČKY
Vybarvěte pouze políčka s tečkou a dozvíte se
zimní ‚Super Star‘.

Ing. Zuzana Ježková, referentka životního prostředí

PŘEČETLI JSME PRO VÁS

Nabídka
ččtyřdílné
y d é sady
na zlepšení třídění
domácího
d
omá
ácího odpad
odpadu
Vážení spoluobčané, ve spolupráci
s MHMP vám nabízíme k odběru posledních dvacetdva ks čtyřdílné sady
textilních tašek, které jsou určeny ke
zlepšení domácího třídění odpadu.
Jedna sada tašek s dlouhým uchem
se skládá z tašky na papír, plast, sklo
a nápojové kartony. Velikost jedné tašky je 20 l (viz foto).
Na webu úřadu MČ Praha -Troja je
ke stáhnutí formulář, který vyplníte
a sada bude Vaše! Nebo přijďte osobně a po vyplnění žádosti Vám hned
budou dány tašky. Zapojte se i Vy!
Žádosti stačí zaslat podepsané elektronicky na e -maily: info@mctroja.cz
nebo havrankova@mctroja.cz

NAPSALI JSTE NÁM

Jak
k správně krmit labutě
a další vodní ptáky
Přikrmování labutí, kachen a dalších vodních ptáků je oblíbenou
činností zejména rodin s dětmi. Pomáhá dětem navozovat kontakt
s volně žijícími živočichy a v tom je přínosné. Nicméně aby ptákům
p
neškodilo, je potřeba řídit se těmito doporučeními:
ečivo je ve větším množství pro vodní ptáky škodlivé. Nem
má velkou výživnou hodnotu, obsahuje především sacharidy, a jee -li přijímáno ve větším množství, vede k oslabení organismu a k nedostatečné výživě. Ptáci ho přijímají s oblibou a preferují ho jako ssnadno
dostupý zdroj energie před ostatním krmivem, chybí jim pak alle důležité živiny z jiné potravy. Příjem pečiva je nebezpečný zejmééna pro
rostoucí mláďata, u kterých může vést až k vývojovým poruchám
m a deformacím v růstu peří a kostí. Tyto deformace jsou známy pod
p pojmem „andělská křídla“ (v angličtině „angel’s wings“) a mohou
u vést až
k trvalému poškození kostí a neschopnosti ptáků létat.
Proto nedoporučujeme krmit labutě, kachny a další vodní ptáky pečiivem.

P

Vhodná potrava pro ně je: n kukuřice n pšenice, žito
o nebo

podobné obiloviny n oves n rýže (vařená i nevařená) n ptaačí zob
(jakákoliv
(j
kák li směs)
ě ) n mražený
ž ý h
hrášek
áš k nebo
b kkukuřice
k ři (rozmražené,
(
není nutné vařit) n nakrájený hlávkový nebo jiný salát n nakrájené
Pražský senior č. 5/2018
zeleninové odřezky nebo slupky.
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Svoz 2019
ve středu 3. 4. a 2. 10.

n V Podhoří (točna autobu-

sů) 18.10–18.30 h

n Křižovatka Trojská x Pod

Havránkou 18.40–19 h
v sobotu 29. 6.
n V Podhoří (točna autobu-

sů) 11.10–11.30 h

n Křižovatka Trojská x Pod

Havránkou 11.40–12 h
Novinkou v mobilním svozu nebezpečných odpadů je sběr potravinářských olejů z domácnosti (ze smažení,
fritování apod.). Olej předávejte obsluze svozu v uzavřených PET lahvích.

5

Zápis z jednání
komise Sociální
a zdravotní 16. 1. 2019
Program jednání: uvolnění bytu v DSS a proP – p. Veselá
dloužení NS na byt č. 3 v DIP
Dům spokojeného stáří:

n předsedkyně komise seznámila přítomné

se všemi žádostmi o přidělení bytu v DSS: tři
pořadníky: senioři z Troje nebo s Trojou spříznění, mladší zájemci z Troje, senioři z jiných
MČ. Ze seniorů v pořadníku trojských občanů
neměl nikdo aktuálně zájem nebo se jim zhoršil zdravotní stav natolik, že již není tento typ
ubytování vhodný
n komise po diskuzi navrhuje přidělit byt
v DSS p. Scherlové z Prahy 5. Má matku v trojském DSS p. Konfrštovou a navíc pracuje pro
MČ Praha-Troja v Galerii u lávky. Pokud se nezmění situace u trojských občanů, dalšího v pořadí komise doporučuje p. Draského z Prahy 7.
Dům integrované pomoci:

n v bytě č. 3 je ubytovaná p. B. Veselá bez dětí,

která pracovala v MŠ, z tohoto důvodu byla
přijatá do DIP. Přestože v MŠ již nepracuje od
r. 2018, bylo jí vyhověno a smlouva prodloužena do konce roku 2018. Vzhledem k tomu,
že si dosud p. Veselá nenašla náhradní ubytování, vyšlo jí vedení MČ vstříc a smlouvu jí
prodloužilo ještě do 31. 3. 2019.
Po diskuzi komise doporučuje nájemní
smlouvu p. Veselé dále neprodlužovat a přidělit byt 33 m2 potřebnějším žadatelům vzhledem k podmínkám schváleným zastupitelstvem MČ Praha-Troja v r. 2015.
Zapsala: Renata Zajícová, tajemnice komise

Z jednání Komise
pro rozvoj, krajinu
17. 12. 2018
a výstavbu
1. Přístavba, nástavba a stavební úpravy objektu č.p. 216, na pozemcích p. č. 381, 382/1

Komise bere na vědomí úpravy historické
vily a jejich rozsah považuje za maximálně
přípustný. Vzhledem k vysoké zastavěné ploše (37%) požadujeme rozšířit plochu s vyšší
mocností zeleně nad garážemi, nejméně 3 m
od ulice Nad Kazankou a zároveň nezvyšovat
korunu uliční zdi. Požadujeme konzultovat
barevnost fasády, dle předložených výkresů
nelze určit RAL šedé barvy. Preferujeme raději bílou barvu fasády.
2. Studie RD na pozemku parc. č. 1525/2
Troja

Komise souhlasí s předloženým konceptem
přízemního domu a konstatuje soulad návrhu s limity území. Požadujeme dopracovat
a projednat návrh výsadby zeleně na střeše
domu – střecha bude viditelná ze Salabky
a výše. Požadujeme přizpůsobit výšku ohradní zdi konfiguraci terénu podél komunikace
K Bohnicím, plynulou křivkou do výše max.
2 metry v materiálovém provedení kámen

ZASTUPITELSTVO INFORMUJE

Zápis z jednání
22. 1. 2019
komise pro školství a kulturu
Program jednání: Trojský bál, různé

n předsedkyně komise přečetla loňský scé-

Trojský bál 9. 3. 2019

nář, budou provedeny malé úpravy
n p. Sirotek navrhuje promítání starých
fotek Troje (oslovit p. Malého) a fota z Trojských bálů – zajistí úřad – stáhnout na flash
disc
n sehnat ještě nějaké sponzory, nabídnout
jim čestné vstupenky, vyžadovat potvrzení
účasti, neopomenout Invelt a Zlatý svět
n rezervace pro hosty: stůl starosta, stůl místostarosta + stůl zastupitelé – stejné jako loni
n program: domluveno předtančení, aerobik děti+dospělí, moderátorka Jitka Novotná, kapela Háva (Gourmet band), DJ Nohejl
n přesný program – scénář – doplní p.
Tůmová, bude šest bloků hudby a nakonec
diskotéka
n od účinkujících a brigádníků potřebujeme kontakty a údaje kvůli odměnám
n na vyhlášení hlavních darů dát max. patnáct ks

n výběr cateringu: došly dvě nabídky –

Šimi a Gourmet, byl vybrán Gourmet catering s tím, že p. Homolková požádá o změnu menu, o strečové ubrusy světlé barvy
a šatní stojany
n je třeba vyrobit cedule „šatna“ a „WC“
pro lepší orientaci
n cca od 16 hod. před akcí bude možno
v sále zkoušet – ověří p. Tůmová
n vstupné 300 Kč a pokud by byla vyprodána místa k sezení, tak 200, lístek do tomboly
50 Kč
n objednat u p. Lutterera výrobu vstupenek
a plakátů dle loňského vzoru, barva stejná
jako časopis a na pozvánky přidat fotografii
z plesu, kde bude vidět zakrytí tělocvičny +
velký plakát pro TG k zavěšení na plot
n na stoly přijdou malé květiny + číslo stolu
+ program + sponzoři
n každá návštěvnice plesu + 8x předtančení dostane při odchodu růži, budou je
rozdávat hostesky, je řeba je objednat u p.
Foitla (80 ks) + 5x kytice pro moderátorku,
zpěvačku a výherkyně soutěží (šaty, královna a tanečnice) + lahev pro tanečníka a zapůjčit velkou vázu
n hostesky a brigádníci budou zajištěni od
p. Tůmové a p. Jendřejase
n zakrytí tělocvičny navrhuje komise oboustranně, p. Sirotek zjistí, zda je to reálné
n technika bude stejná jako loni, ozvučení
zůstane na místě do rána, scéna se může bourat nejdřív od 3.30 hod. – ověří p. Tůmová
(ideálně kamenné zdivo -ne gabion). Vítáme
rozšíření veřejného prostoru-chodníku podél
ohradní zdi.
3. Zoologická zahrada hl. m. Prahy – Rajky

K předložené projektové dokumentaci nejsou
připomínky. Komise konstatuje, že stavba leží
v záplavovém území. Krytinu střechy doporučujeme plechovou nebo vláknité cementové
šablony. Navržený „šindel“ není vhodný.
6. Chodník – severní část ulice Trojská

Člen komise Ing. arch. Dušek představil návrh na provedení chodníku na severní části
ul. Trojské v úseku od přechodu pro chodce
U lisu k domu č.p. 457. Komise předložený návrh podporuje.
7. Vila „Troja“ na pozemku 1480/1 k. ú.
Troja (Podhoří)

Předložená PD je v rozporu s platným územním plánem SÚ hlavního města Prahy. Podle
ÚP leží pozemek v ploše OB -A. Požadujeme
předložit výpočet míry využití území pouze
na pozemcích investičního záměru. Architektura domu neodpovídá charakteru výstavby
v přírodním parku Drahaň – Troja.
zapsal Karel Novotný, tajemník komise,
kráceno T. Drdáckým

Různé

n Trojský den – z důvodu nízké účasti ko-

mise navrhuje konání jednou za dva roky na
louce u řeky, event. zvážit možnost konání
jinou formou např. v rámci škol apod.
n komise navrhuje termín konání Trojské
buchty 6. 6. 2019
n na Trojské vinobraní 14. 9. navrhují členové komise pro jižní odpolední scénu kapelu Vrak (folk), skupinu Holinky (folklor)
a jako hlavní kapelu Nerez
Zapsala: Renata Zajícová, tajemnice komise
Mgr. Kateřina Tůmová, předsedkyně komise
pro školství a kulturu

Z jednání
Kontrolního
výboru ZMČ
22. 1. 2019

Dne 22. 1. 2019 se v novém složení poprvé sešel Kontrolní výbor ZMČ. Ve výboru budou pracovat Ing. Jindřiška Karlíková (předsedkyně výboru), JUDr. Petr
Hostaš, Ing. Vlasta Čermáková, Markéta
Zubrová a Ing. Eva Bartasová.
Výbor se seznámil s Jednacím řádem
výborů zastupitelstva MČ Praha-Troja.
Členové diskutovali způsob předávání
informací, práci se zákonnými povinnostmi výboru a zpracování podnětů
a stížností od občanů. Byly domluveny
předběžné termíny setkání na celý rok
2019 (v případě nutného provedení neplánované kontroly či stížnosti bude výbor pracovat flexibilně a problém řešit
operativním setkáním).
Jindřiška Karlíková
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TROJSKÁ
ŠKOLA

cceamoba.cz/trojska-skola
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PRAHA – TROJA V ROCE 2019
Foto © Popl

XII.

výstava potrvá
do 10. března 2019
otevřeno: pátek 13–17 hod.,
sobota a neděle 10–18 hod

Povltavská 21.

dvanáctý ročník výstavy aktuálních záměrů a projektů v Trojské kotlině

SAMOSPRÁVA, TROJSKÉ ŠKOLY, SPOLKY a MĚSTO PRAHA PRO TROJU
Komentované prohlídky a veřejné diskuze v Galerii u lávky
starosta městské části Tomáš Bryknar srdečně zve trojské občany k setkáním nad
výstavou a k budoucímu rozvoji Prahy-Troje v termínech:
31. ledna
v 18.00 hodin
čtvrtek
4. února
v 17.00 hodin
p
pondělí
6. února
v 17.00 hodin
středa
+ jjednání Komise rozvoje
j v 18.00 hodin
13. února
v 18.00 hodin
středa
26. února
v 18.00 hodin
úterýý
Vpřípadě zájmu možno domluvit samostatnou
prohlídku, volejte na 284 691 121 nebo pište na homolkova@mctroja.cz
Výstavu připravili: Soňa Homolková, Jan Kavan, Martin Frank, Miroslav Knittel, Tomáš Bryknar, Tomáš
Drdácký, MOBA CCEA; Spolupráce: Zuzana Ježková, Marek Kundrata, Iva Schneiderová, Irena Marková,
Karel Novotný, Michal Lutterer;
Vystavující: Městská část Praha-Troja n Atelier Genesis – Vít Dušek n Hlavní město Praha n Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy n Investiční odbor MHMP n Headhand architekti n Mateřská škola Nad Kazankou n Lesní klub Havránek n Ekocentrum Podhoubí n Ekoškolka Rozárka n AND architektonický ateliér
n Zoologická zahrada n GL ARCHITEKTI n Trojské gymnázium s.r.o. n Atelier ARKÁDA n Klub trojské
historie n Nadace Quido Schwanka – Troja, město v zeleni n SaBaT n Vědomý dotek n Botanická zahrada
n Ladislav Lábus AA – Architektonický ateliér n Jan Zobal n Underground club Troja n HG SPORT n BOMART n Česká zemědělská univerzita – Landscape planning studio – Peter Krumble, Henry Hanson, Magdalena Svobodová, Bahdan Pachapski, Marziya Daniyarova, Tom Khachatryan, Nawar Al-Talli n a další….

Během zahájení představili přítomní vystavující
své projekty. Svou instalaci uvedli přesvědčivě
i nejmenší účastníci z Lesního klubu.

Foto ©K. Popl

ŽIVOT V TROJI

Vánoční koncert od 16 h Císařský sál Trojského zámku Program: Henry PURCELL Rondeau, Georg Friedrich HÄNDEL „Lascia chia pianga“ árie z opery Rinald, „Er weidet die Herd“ árie z oratoria Mesiáš, Johann PACHELBEL Kánon, Wolfgang Amadeus MOZART „Alleluja“ z moteta Exsultate Jubilate, Árie Královny noci z opery Kouzelná flétna, Bohuslav MARTINŮ Dumka, Jan Jakub RYBA Slavíček vánoční pastorela, Leoš JANÁČEK Suita pro smyčce Moderato – Adagio – Andante noc moto
– Presto – Adagio – Andante, sólistka Anna DOLEJŠÍ (soprán), Dvořákův komorní orchestr, dirigent Jaroslav VODŇANSKY

Inzerce
232

Foto ©K. Foitlová

se zastupitelkami 6. 1. 2019

Letošní vydařená tříkrálová

Foto ©K. Foitlová

Sváteční atmosféra, sál nabitý k prasknutí, skvělé interpretační výkony, přípitek se starostou – taková je živá tradice vánočních koncertů v Trojském zámku.

Foto Archiv ZŠ
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POZDRAV Z HOR

I tento rok si Základní škola
Trojská svůj týdenní pobyt
na čerstvém vzduchu náležitě
užila. Obavy z přívalů sněhu
a čtvrtého stupně lavinového
nebezpečí, vyhlášeného horskou službou, rozptýlila asistence ostříleného lyžařského
instruktora a starosty MČ –
pana Tomáše
omáše Bryknara.
Bryknar

ŽIVOT V TROJI

POZVÁNKA
Á KA
ÁN
DO PALÁCE KINSKÝCH

Bonjour,
Monsieur
GAUGUIN
únor

ato neobyčejná výstava vám poskytne malebnou podívanou na
několik stovek výtvarných
děl českých a francouzských umělců, od realismu až po surrealismus,
v době od roku 1850 do
1950. Všechny prezentované spojovalo jen jediné,
propadli kouzlu Bretaňského poloostrova.

T

Ekoškolka
Rozárka

Foto © Popl

Rozhlížíte se po školce pro vaše děti?
Přijďte se podívat do Ekoškolky Rozárky. S čím u nás můžete počítat?
Častý pobyt venku, program Začít
spolu, zdravé jídlo, přátelské prostředí i prostor pro volnou hru. Jsme tu
pro děti od 2 do 7 let. Domluvte si termín. Těšíme se na vás!
Kontakt: Eva Sůrová, tel. 777 123 690
Ekoškolka Rozárka, Pod Havránkou
12/2, Praha-Troja
www.ekoskolka-rozarka.cz

13 Underground
2 Club Troja z.s.
U příležitosti oslav vzniku nově založeného trojského spolku, UNDERGROUND
CLUB TROJA z.s. bych Vás rád tímto pozval na jeho krátkou besídku / tiskovku,
která se bude konat ve středu 13. 02. 2019
od 18.00 h v aule Trojského gymnázia

v budově školy Svatopluka Čecha. V rámci besídky proběhne krátké představení
UCT (fáze 2), co nás vedlo k tomu založit tento spolek (neziskovou organizaci).
Dále proběhne praktická ukázka našeho
programu pomocí našich žáků a studentů.
Rád se tedy s Vámi na této akci osobně přivítám a připiji si na zdraví a úspěch tohoto
projektu.
Za UCT – Jan Zobal, předseda

Camaret I., olej, plátno Jan Zrzavý

Největší prostor je právem věnován mnohokráte
se do Bretaně vracejícímu
Janu Zrzavému, neboť zde
konečně našel „tu nejkrásnější krajinu, jakou kdy viděl“.
“ Z jeho několika desítek ztvárnění zdejších krajin na vás dýchne veliké
kouzlo, klid a jedinečnost
atmosféry Bretaně, ale
i její živelnost a nespoutanost. Přijďte se přesvědčit
sami, výstava potrvá jen
do 17. 3. 2019.
Popl
ÚNOR 201
ÚNO
19 232
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ZAJÍMAVOST
Foto © V. Valtr

Někdy to osud s námi myslí
opravdu dobře. Tak to bylo
i v případě pana Ing. Miloše Běhala, který se v roce
1997, když odešel do důchodu, přestěhoval z Ostravy do Prahy-Troje.
SMUTNÁ ZPRÁVA

Nevím, zda ho právě sem přitáhla vůně a chuť
lahodného vína, narodil se totiž v Bzenci, ve
známé vinařské oblasti na Jižní Moravě. Nebo
jej sem táhla představa, že právě tady najde ty
správné lidi, kterými má chuť být obklopen do
konce života. Tato vůle se mu opravdu vyplnila. Trojané i tato vinařská „skorovesnička“ mu
přirostli k srdci stejně jako trojská příroda, kam
rád chodil na procházky. Když bylo třeba, přispěl na trojské akci i na charitu. Měl krásný život, protože měl okolo sebe krásné lidi. Odešel
11. ledna 2019 v nedožitých 87 letech. Tu poslední noc si zpíval Vojáci jdou vojáci jdou, Bože,
jaká je to krása…
P. Běhalová

Plastika Richarda Deacona
Richard Deacon, nar. 1949 je světově známý britský sochař,
nositel Řádu Britského imperia a četných dalších ocenění.
V Praze měl výstavu naposledy v r. 2017 v Městské knihovně.
Jednu z jeho rozměrných plastik můžeme nově spatřit ve vilové
čtvrti Velká Skála v ulici Nad Vavrouškou. Tvoří výtvarnou dominantu zahrady dokončované vily v jihozápadní části vilové čtvrti.
http://www.richarddeacon.net/

Ing. arch. Václav Valtr

CO NOVÉHO U SOUSEDŮ

O usměvavých Filipíncích a jejich zvycích.
v úterý 5. 2. od 19 hodin
Malý sál Kulturního domu Krakov

Těšínská 600, Praha 8 – Bohnice
zdarma Spojení: bus 102, 177, 236 (zastávka Krakov)
Foto: MHLMP

www.kdkrakov.cz

Jejich nedílnou součástí byly drobné kovové háčky k upnutí tanečního pořádku
k oděvu či kabelce a také nepostradatelná miniaturní tužka, jíž si tanečníci
(dámy i pánové) zapisovali ke konkrétním tancům svůj taneční protějšek.
Provedení tanečních pořádků bývalo
rozličné od lapidárních skládaček z kartonu se slepotiskovou obálkou, přes výpravnější sešitky připomínající miniaturní knižní vazby v sametu, až k náročným
kompozicím kombinujícím papír, kov,
textil, střapce či peří ve svébytném uměleckém zpracování nezřídka svou formou odkazujícím na pořadatele plesu.

23. 2.–22. 4. MATĚJSKÁ POUŤ Venkovní

plochy
ŽIVOT V TROJI
Foto archiv: F. Malý

Diashow Filipíny

Klub
trojské historie
Vyzvání k tanci
TANEČNÍ POŘÁDKY A VĚJÍŘE DRUHÉ
POLOVINY 19. STOLETÍ DO 1. 4. 2019

Výstaviště
Výstavišt
tě

Muzeum hl. m. Prahy, Na Poříčí 52,

15. 2.–26. 5. PIXAR – 30 Years of animati-

denně kromě pondělí 9–18 h

on / třicet let animace světoznámého studia
Křižíkův pavilon Vstupné: po–čtt dospělí
250 Kč, děti do 3 let zdarma, děti do 16 let
190 Kč, studenti (po předložení průkazu)
210 Kč, senioři, ZTP–P 190 Kč, rodinné
(2 dospělí a 2–3 děti) 800 Kč, pá–ne dospělí 290 Kč, děti do 3 let zdarma, děti
do 16 let 220 Kč, studenti (po předložení
průkazu) 230 Kč, senioři, ZTP–P 220 Kč,
rodinné (2 dospělí a 2–3 děti) 850 Kč

Další výstava ze série PŘEDMĚT SEZÓNY, která se nachází ve vitríně v prvním
patře v hlavní budově muzea.
Subtilní taneční pořádky i rafinované
vějíře, jejichž početnou sbírku spravuje
Muzeum hl. města Prahy, výstižně dokumentují nebývalý rozkvět plesů, tanečních zábav a společenského života obyvatel Prahy druhé půle 19. století a současně jsou i svědectvím propracovaných
pravidel soudobé etikety. Taneční pořádky byly běžně vydávány pořadateli plesů
jako součást vstupenky. Měly podobu subtilních knížek či zápisníků s dekorativně
vytištěným datem a místem konání plesu.
232 ÚNOR 2019

www.pixarexhibition.cz/cz
21. 2.–24. 2. HOLIDAY WORLD A TOP
GASTRO & HOTEL Mezinárodní veletrhy

cestovního ruchu a gastronomiee Průmyslový
palác, www.holidayworld.cz,
www.top-gastro.cz

Dne 16. ledna 2019 se prvně v novém roce opět sešel Klub trojské
historie. Účast členů byla veliká.
Sešlo se nás devatenáct. Schůzka
proběhla v příjemné pohodě a zatím žádné novinky nejsou. Příští
schůzka bude ve středu 20. února 2019 od 17 hodin v Domě spokojeného stáří.
František Malý

Inzerce

RIZIKOVÉ KÁCENÍ, ŘEZ
A OŠETŘOVÁNÍ STROMŮ
REALIZACE A ÚDRŽBA ZAHRAD
SEKÁNÍ TRÁVY
TEL.: 606 662 223, 723 899 561
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TJ SOKOL TROJA INFORMUJE

Stolní tenis

Ka
ancelář: Trojská 171a, Praha-Troja (Sokolovna)

Závěrečný turnaj ze Seriálu turnajů ve stolním tenise ve čtyřhrách s udílením pohárů
za celý ročník proběhl v neděli 16. 12. 2018
ve velké tělocvičně ZŠ Svatopluka Čecha.
Šestnáct hráčů, tedy osm párů bojovalo v jediné skupině
p
na tři vítězné sety.
y

SPORTOVNÍ ČINNOST:
1. Pro zájemce o stolní tenis sdělujeme, že

OSTATNÍ ČINNOST:

n TJ Sokol Troja, mimo jiné práce, musí

také zajišťovat opravy a údržbu nemovitostí, které vlastní a zajišťovat jejich provozuschopnost. To stojí TJ nemalé prostředky.

Foto Archiv TJ

byly stanoveny termíny turnajů ve stolním tenise a tyto jsou uvedeny níže na
informačním plakátku, dále ve vitrínách
na oplocení Sokolovny a na webových
stránkách www.tj-sokoltroja.cz.
2. Již v 1. týdnu ledna 2019 jsme zahájili
všechny druhy cvičení pro věkové kategorie od nejmenších až po seniory v tělocvičnách ZŠ v Troji. Rozvrhy a podrobnosti
jsou ve vitríně na oplocení Sokolovny.
3. Oddíl kopané se účastní zimních turnajů. Mládež hraje na Loko Vltavín a dospělí na Kyjích.
Trénuje se v tělocvičně i venku. Informace na webu www.tj-sokoltroja.cz nebo
u J. Fliegla tel.: 602 150 374.

UT 0,1 mil. Kč, oprava osvětlení plochy
cca 50 tis. Kč). V roce 2019 budeme opravovat sociálky pro kemp v přízemí objektu.
Dle rozhodnutí výboru TJ budou sociáll ky
v menším rozsahu než nyní a zůstane míssto
na vybudování sauny pro Trojáky a členy T J.
Bude současně provedena dodatečná izo
olace proti zemní vlhkosti. Cena oprav v ro
oce
2019 se může vyšplhat až na 2 mil. Kč. Do
oufám, že se nám podaří všechny opravy dokončit v dobré kvalitě a včas. Níže ještě fo
oto
z rekonstrukce a dále o co se ještě starám
me.

I toto řeší TJ – při nárazu větru 14. 1. 2019 došlo
k vyvrácení stromu a pádu na caravan, náhodou
v něm nikdo nebyl.
Během ledna a února proběhnou valné hromady oddílů. Tímto zveme všechny na veřejnou

VALNOU HROMADU ODBORU
SOKOLSKÉ VŠESTRANNOSTI,
28. 2. 2019 OD 19 HODIN

Foto Archiv TJ

Foto © R. Hampel

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

V RESTAURACI V SOKOLOVNĚ V TROJI.
Protože odbor všestrannosti je v Troji z ostatních
oddílů nejaktivnější a pořádá v Troji nejvíce akcí,
můžete se na této valné hromadě mnoho dozvědět
a třeba přispět nápadem k dalším činnostem TJ.

okol Troja věnoval pro tři nejlepší
celkově i za TJ Sokol pěkné poháry.
V turnaji i v celém Seriálu zvítězili
Ladislav HAVLÍČEK
K a Petr HOUF ze Sokola Troja. O druhém pořadí v celém Seriálu rozhodl až doplňkový zápas, který
lépe zvládli František KVĚTOŇ s Janou
RADNICOVOU (v turnaji třetí). Celkové
třetí místo pak získali Petr HRACH a Zuzana HERZOGOVÁ
Á (v turnaji druzí). Za
Sokol Troja celkově druhé místo Rudolf
HAMPEL a Pavel URVÁLEK
K a třetí Michal PETR a Petr BUCHAR.

S

Za TJ Sokol Troja – Petr FILIP,
P starosta jednoty
Vybourané sociální zařízení a práce na nové ležaté
kanalizaci

n V roce 2017 byly opraveny kabiny oddílu

kopané, kde byl havarijní stav oken, obvodového pláště a sociálních zařízení. Na
opravu jsme získali grant ve výši 900 tis. Kč
a ten byl prostavěn. n V průběhu každého
roku se provádí opravy a údržba na dalších
nemovitostech. V roce 2018 se např. na chatě U Studánky v Krkonoších provedly nátěry
střech i obvodového pláště, proběhla oprava
podlah, kamen, brigáda na zajištění dřeva
na topení. Na chatě v Rokytnici v Orlických
horách odpracovali orientační běžci při
opravách a údržbě mnoho hodin. n Nejvíce
nákladů se utratilo v roce 2018 při opravách
objektu Sokolovny. Objekt Sokolovny byl
dokončen v roce 1937, ale bez tělocvičny
(nebyly peníze) a následně přestavován po
roce 1996. Objekt prošel několika povodněmi. Na základě závad z revizí hromosvodů,
elektroinstalací, požární kontroly, kontroly
hygienika, ale i z havárií starých rozvodů,
izolací, instalací vyplynula nutnost výměny dveří, oprav topení, oprav sociálek ve 2.
NP a další opravy nás ještě čekají. V roce
2018 se provedlo oprav za téměř 0,5 mil.
Kč. (oprava sociálek 0,3 mil. Kč, oprava

Rudolf Hampel, vedoucí stol. tenisu

TJ SOKOL TROJA A MČ PRAHA-TROJA POŘÁDAJÍ

Seriál turnajů ve stolním tenise 2019
Termíny jednotlivých turnajů (vždy v neděli)
1. turnaj: 3. 2. dvouhry
4. turnaj: 31. 3. dvouhry
2. turnaj: 3. 3. dvouhry
5. turnaj: 14. 4. dvouhry
3. turnaj: 17. 3. čtyřhry
6. turnaj: 19. 5. čtyřhry

7. turnaj: 29. 9. dvouhry
8. turnaj: 13. 10. čtyřhry
9. turnaj: 17. 11. dvouhry
10. turnaj: 15. 12. čtyřhry

Hraje se vždy od 9.00 ve velké tělocvičně ZŠ Svatopluka Čecha
Startovné na dvouhry: 90 Kč/os., čtyřhry: 70 Kč/os, děti do 15 let polovic
Herní systém: skupinový s přenosem výsledků do „postupových skupin“ (min.
počet zápasů – 10/účastník)
Dle umístění v jednotlivých turnajích hráči dostanou body (viz. tab.) a na konci
celého seriálu (9. a 10. turnaj) tři hráči s nejvyšším počtem bodů získají hodnotné
ceny (Sokol Troja i open) – Do celkového pořadí se započítává, zvlášť pět nejlepších turnajů ve dvouhrách a tři ve čtyřhrách. Při shodě bodů v celkovém pořadí
o ceně rozhodne větší počet lepších umístění (případně rozhodující zápas na dva
vítězné sety). Prezentace: do 8.45!!!
Pořadí
body
pořadí
body

1
150
13
60

2
140
14
55

3
130
15
50

4
120
16
45

5
6
110 100
17
18
40
35

7
90
19
30

8
85
20
25

9
80
21
20

10
75
22
15

11
70
23
10

12
65
24
5

Informace a přihlášky: Rudolf Hampel, rudolfhampel@seznam.cz, tel.: 737 242 539
Dopravní spojení: Bus 112 od Metra C, Nádraží Holešovice, stanice Čechova Škola
(tělocvična za školou Svatopluka Čecha)
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TROJSKÝ KALENDÁŘ

ZOO připravila
www.zoopraha.cz

Otevřeno denně, v únoru 9–16 h
Komentovaná krmení a setkání – probíhají o víkendech a státních svátcích. Navštivte zvířata tehdy, kdy jsou nejaktivnější, a odhalte zajímavosti
z jejich života. Setkání s oblíbenými zvířaty doplněná poutavým vyprávěním se konají po celý den – stačí si jen vybrat! Venkovní program probíhá
jen za hezkého počasí.
Happy Mondays – každé pondělí mají všechny děti od 3 do 15 let, důchodci a studenti vstup za 50 Kč. Držitelé průkazek ZTP, ZTP/P mají vstup
za 1 Kč. Večerní prohlídky s průvodcem – procházka po zoo po zavírací
hodině každý pátek a sobotu od 17 h. Na prohlídku je nutné se předem objednat: www.zoopraha.cz Krmení velbloudů Setkat se s velbloudy
a nakrmit je můžete denně od 13.30 h. Na prohlídku je nutné se předem
objednat. Výstavy: Galerie Gočárovy domy: Zvířata ze zoo v ilustracích
Neprakty, Jurta: Na hlídce v Gobi
1. 2. Pololetní prázdniny v zoo Celodenní program pro děti v areálu zoo.
2., 9., 16., 23. 2. Ohřejte se u zvířatt Zveme Vás k návštěvě Afrického domu,
kde se dozvíte zajímavosti o zvířatech. Ve 14 h na Vás bude čekat překvapení.
10. 2. Den chovatelů želv Cyklus přednášek a chovatelská poradna po celý den.
24. 2. Tučňáčí občanky Poznejte tučňáky světa a oslavte s námi 25. narozeniny tučňáky Karlíka. Ve 14 h se setkáme s chovatelem a dozvíme se aktuality ze světa ptáků ve fraku.

Botanická zahrada pro vás

TIP NA VÝLET

Do kraje bájí a pověstí
Turisty oblíbená Roudnice nad Labem, odkud vedou značené cesty na
nedalekou bájnou horu Říp (495 m
n. m.) leží přímo na malebné železniční trati Praha – Drážďany*.
Z nádraží pod Lobkowiczkým zámkem je to
k novému informačnímu centru u paty mostu,
na Karlově náměstí jen několik minut. Tam
můžeme výšlap za praotcem Čechem odstartovat. Pro výstup zvolte např. modře značenou trasu (Říp budete mít stále před sebou),
zpět můžete po červené – přes Krabčice a pak
pohodlnou lesní pěšinou. Obě stezky měří
6,5 km. Červená turistická značka nás při návratu dovede ke Galerii moderního umění**
(bývalá jízdárna naproti zámku), kde (kromě
stálé expozice) vystavují průřez dílem Mikuláše Medka (1926–1974) – do 10. února.

www.botanicka.cz

V únoru otevřeno: Venkovní expozice denně 9–16 h (do 28. 2. 2019
vstup zdarma), skleník Fata Morgana
út–ne 9–16 hod., Vinotéka sv. Klára po–pá: 13–17 h, so, ne, svátky:
11–17 h, po uzavření venkovních
expozic v 16 h, je odchod z areálu
možný vstupem u zastávky MHD
„Kovárna“.
do 30. 4. Fotografická soutěž s firmou ZEISS! Fotografie je možno
zasílat průběžně. Fotografická témata: 1) světlo 2) krajina 3) makro
4) průhledy 5) hloubka ostrosti 6) západ slunce 7) východ slunce 8) zvíře
v zahradě 9) zrcadlení 10) stíny 11) abstrakce 12) emoce 13) architektura 14)
lidé v zahraděě Podmínky soutěže na
www.botanicka.cz.

do 17. 2. Ptáci naší zahrady Venkovní expozice denně 9–16 h nejběž-

nější ptačí obyvatelé různorodých
biotopů (prostředí), prezentace ptačích budek, problematika zimního
přikrmování ptáků, nejčastější ná232 ÚNOR 2019

vštěvníci krmítek. Během výstavy bude
možno objednat program pro školní skupiny. Formou komentované procházky
po výstavě seznámíme žáky se způsobem
života vybraných druhů ptáků.
Přednáškový cyklus Ornamentální
zahrada – Rostlinné bistro Botanická na talíři vždy ve čtvrtek od
17.30 h, vstupné: 50 Kč
7. 2. Jaroslav Škopek
k Zimní ptačí
hosté
14. 2. Klára Lorencová
á Rostliny lásky aneb Tradiční úloha rostlin v milostném životě našich předků
21. 2. Miroslav Malý Za zahradní
architekturou do Holandska
28. 2. Tomáš Vencálek
k Sekvojovce
Slovenska
23. 2. Open that bottle night“
Vinotéka sv. Klára otevře poslední únorovou sobotu svůj archiv
v rámci celosvětové akce „Večer, kdy
otevřete tu láhev“. V prodeji bude
limitované množství láhví úspěšných vín z předchozích ročníků,
která již v běžné nabídce nejsou.
Otevřeno do 23 hodin. Připravili jsme i řízenou degustaci našich
archivních vín. Rezervace nutná na:
eliska.muchnova@botanicka.cz
3. 3. Den svařeného vína Vinotéka
sv. Klára 11–19 h. Přijďte se zahřát
před nadcházejícím jarem doušky
dobrého svařeného vína z naší vinice. Na výběr bude široká nabídka
obohacená o višňový a zázvorový
speciál.
4.–7. 3. Týden uzavření skleníku
Fata Morgana

informace

* Do Roudnice nad Labem vás dopraví pohodlně vlak např.
z Nádraží Praha – Holešovice (nebo z Podbaby) – denně
v 7.56, 9.46, 11.46, 13. 46. Roudnice je v 7. pásmu Pražské integrované dopravy, máte-li předplatné Pid (lítačka), stačí dokoupit a na nástupišti označit jízdenku pro 7. pásmo (54 Kč).
** Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, Očkova 5, úterý–neděle: 10–17 h, vstupné: plné 60 Kč (dospělí), snížené 30 Kč (děti, studenti, důchodci), volný
vstup: děti do 6 let, školní skupiny s pedagogickým doprovodem, studenti a pedagogové uměleckých škol a dějin umění, novináři, držitelé průkazů ZTP a ZTP/P, ICOM,
RGČR, AMG, ZMS, AICA, UHS, NPÚ, AVP, držitelé rodinných
pasů (jeden člen rodiny zdarma, ostatní snížené vstupné).
Vstup zdarma každou 1. neděli a každý 2. čtvrtek v měsíci,
www.galerieroudnice.cz
Z Roudnice do Litoměřicc už není tak daleko. V tamním Oblastním muzeu se můžete do 24. 3. potěšit nevšední krásou
orchidejí Českého středohoří, v Severočeské galerii výtvarného umění bravurními romantickými krajinomalbami (výstava August Piepenhagen 1791–1868) a expozice Událost
pohledem představuje vánoční téma Narození syna Božího
ve středověkém umění, obojí do 3. 3. 2019. Do Litoměřic jezdí z Roudnice autobusy i vlaky, z Prahy – Holešovic
bus (vedle budovy vlakového nádraží), nástupiště číslo 7,
v pracovní dny v 8, 9, 10 hod., o víkendech 9.30, 10.30 hod,
jízda trvá přibližně hodinu
s.p.a.
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