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SLOVO STAROSTY ZASTUPITELSTVO INFORMUJE

Milí trojští a podhořští sousedé,

Vybrané dobrovolné vstupné poputuje do veřejné sbírky pořádané Zoo 
Praha „Pomáháme jim přežít“. 

z Mateřské školky Nad Kazankou, Jazykové školky Trojská labuť, Ekoškolky Rozárka, Základní 
školy Trojská, Královské základní školy Praha Troja a Trojského gymnázia

Z jednání Komise 15. 1. 2020

pro školství a kulturu

V
ÚVODU JEDNÁNÍ před komisi předstoupili stu-
denti Trojského gymnázia. Rádi by uspořádali cha-
ritativní koncert na podporu australské fauny. Bu-

dou mít plnou podporu základní školy, gymnázia i měst-
ské části, ale vše musí proběhnout v jejich režii. Studenti 
osloví všechny trojské školy, školky a kluby s žádostí o spo-
lupráci při vytvoření bohatého programu. Koncert se 
uskuteční v tělocvičně ZŠ Trojská v pondělí 10. února. 
MČ poskytne prostory tělocvičny, Ing. Jendřejas pomůže 
s ozvučením. Studenti vyrobí plakát, který bude uveřej-
něn v časopisu Troja. Vybrané peníze budou předány zá-
stupci Zoo Praha a poputují do veřejné sbírky „Pomáháme 
jim přežít“.

Dále se komise zabývala přípravou Trojského bálu, 
který proběhne v sobotu 7. března opět v tělocvičně ZŠ 
Trojská. Moderátorka z loňského ročníku se osvědčila, 
bude oslovena znovu. Také se počítá se stejnou kapelou 
i DJ. Budou rozeslány poptávky na zajištění cateringu 
a žádosti o sponzorské dary. Program se měnit nebude. 
Předtančení i půlnoční překvapení zajišťuje Mgr. Tůmo-
vá. V soutěžní komisi pro výběr nejkrásnější róby bálu, 
královny bálu a nejlepšího tanečního páru by měli zased-
nout loňští vítězové. Cena vstupenek zůstane stejná jako 
loni (300 Kč) a do prodeje by měly jít 17. února.

dovolte mi ještě jednou popřát vám v novém roce stálé zdraví, 
osobní i pracovní spokojenost a spoustu lásky nejen ke svým 
bližním, ale i k naší Troji.

S přípravou prvního únorového číslem časopisu Troja je 
vždy spojen i akt výběru nové, neotřelé barvy časopisu pro 
nadcházející rok. Ne jinak tomu bylo i při první letošní re-
dakční radě. Shodli jsme se a ocelově modrozelená barva nás 
všechny bude v roce 2020 při čtení časopisu Troja provázet.

Rok 2020 bude stejně jako i roky předcházející pro Troju 
rokem stavebním. Na vnitřní dvoustraně se z článku pana 
architekta Valtra dozvíte, kolik nových staveb v Troji probí-
há a kolik se jich chystá. Pro mne tou nejsledovanější bude 
bezesporu obnova nové Trojské lávky, která byla na podzim 
minulého roku zahájena a na podzim v roce 2020 by měla být 
dokončena. Pevně věřím, že příští Tříkrálová procházka již 
povede přes ni.

Velkým problémem i pro tento rok zůstává doprava, která 
nám všem především v ranních hodinách komplikuje cestu do 
zaměstnání a do škol. Naše stanovisko je neměnné a trváme 
na umístění provizorní světelné závory na rozhraní Bohnic 
a Troje v ulici K Bohnicím. V tomto máme plnou podporu 
pana náměstka primátora hl. m. Prahy Adama Scheinherra.

Milí trojští a podhořští sousedé, budu se těšit na všechna 
malá i velká setkání s vámi u mne v kanceláři úřadu, na ulici, 
i na akcích, které městská část pořádá. Srdečně vás všechny 
tímto zvu 7. března na Trojský bál do tělocvičny ZŠ Trojská.

Tomáš Bryknar
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ÚŘAD MČ INFORMUJE

TROJSKÝ KALENDÁŘ

CENÍK INZERCE

Jak
dostávat

INFORMACE 
o dění v MČ

?
kromě informací v ča-
sopise nebo na našich 
webových stránkách?

Další možností je posílání in-
formací do vašich e -mailových
schránek. Abychom tohoto
mohli využívat, je v souvislosti
s nařízením Evropského parla-
mentu a Rady (EU) 2016/679
ze dne 27. dubna 2016 o ochra-
ně fyzických osob v souvislosti
se zpracováním osobních úda-
jů a o volném pohybu těchto
údajů (GDPR) nutný váš před-
chozí souhlas se zpracováním
osobních údajů – e-mailové
adresy.

Zatím této možnosti využilo
a souhlas nám udělilo 135 ob-
čanů, z čehož usuzujeme, že je
pro vás tento způsob komuni-
kace užitečný a zajímavý.

Kdo další byste měl zájem
o tento způsob zasílání informa-
cí, stačí napsat na tuto adresu:
markova@mctroja.cz, že máte
v úmyslu poskytnout nám e -mai-
lovou adresu k zasílání informa-
cí. Od nás obdržíte text souhla-
su s vysvětlením, jak bude s Vaší
e -mailovou adresou nakládáno,
který musíte potvrdit a tím se
dostanete do databáze příjem-
ců zpráv. Tento souhlas máte
právo kdykoliv odvolat.

Ing. Marková,
tajemnice úřadu městské části

K
uvedené ceně bude připočtena 

daň ve výši 21 %. Ceny platí při 
dodání hotových podkladů. 

Za obsahovou stránku inzerátů ručí in-

zerent. Vydavatel může odmítnout při-
jmout 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 re-
dakce@mctroja.cz. Jednorázová plat-
ba 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

Poskytování dotací z rozpočtu MČ 
PRAHA-TROJA na rok 2020
Dotace z rozpočtu městské části se poskytuje na účel uvedený v programu „Podpora 
projektů v oblasti rozvoje, krajiny, občanské společnosti, vybavení, služeb a volnočaso-
vých aktivit v prostoru trojské kotliny“.

Harmonogram dotačního řízení
Program je zveřejněn od 6. 12. 2019
na úřední desce a webových stránkách MČ
https://www.mctroja.cz/trojska-kotlina/ nebo 
https://www.mctroja.cz/trojska -kotlina/?klic=granty
Zahájení podávání žádostí o dotaci bylo 7. ledna 2020
Ukončení podávání žádostí o dotaci je 7. února 2020 
ve 12:00 hod
Rozhodnutí Zastupitelstva městské části Praha-Troja
o podaných žádostech do 31. března 2020
Uzavření veřejnoprávních smluv do 30. dubna 2020

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

Úspěšní žadatelé, kterým bude na jejich projekt poskytnuta dotace, musí splnit podmín-
ky Programu, proto je nutné se s Programem podrobně seznámit již při podávání žádostí.
Mimo PROGRAM bude Městská část Praha-Troja projednávat individuální dotace na podkladě indivi-
duálních 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.

13.

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-TROJA
VÁS SRDEČNĚ ZVE

NA TŘINÁCTÝ

Podrobnější 
informace 
v příštím čísle

Vstupenky v prodeji
na Úřadě MČ od 17. února.

NA TŘINÁCTÝ

PoPodrdrobobněnějšjšíí

TROJSKÝ BÁL
V SOBOTU 7. 3. 2020Podrobnější 

informace 
v příštím čísle

VVsVsVstutuppe knky v prodeji
na Úřadě MČ od 17. února.

V SOBOTU 7. 3. 2

V PROSTORÁCH TĚLOCVIČNY ZŠ

pan Martin VYŠÍNSKÝ 728 822 861
pan Miroslav LEXMANN 723 568 239

Strážníci
pro oblast Troja:

Úřad městské části

601 574 514
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Z VAŠICH POSTŘEHŮ

ŽIVOT V TROJI

Vánoční
koncert
V TROJSKÉM ZÁMKU

Wolfgang Amadeus Mozart

Serenáda G dur, KV 525
„Malá noční hudba“

Franz Liszt Pastýři u jesliček

Antonio Vivaldi
Čtvero ročních dob

jaro/léto/podzim/zima
Dvořákův komorní orchestr
sólistka Dana Truplová – houslea
dirigent Jaroslav Vodňanskýt

Po skončení koncertu pozval pan staros-
ta Tomáš Bryknar všechny na novoroční
sklenku vína.

N
EJZACHOVALEJŠÍ LOKALITY
jsou chráněny jako přírodní re-
zervace – nachází se tam stále 

ještě řada přírodních druhů, které 
jinde v okolí hlavního města vymi-
zely.
Ostatně pro druhovou rozmanitost 

j j y p ynejcennější lokality pražské kotliny 
tu byla před léty založena zoologická,
a po ní i botanická zahrada.

V této oblasti vznikl v devadesátých
letech minulého století Přírodní park 
Drahaň – Troja. Ten se stal součástí
soustavy Natura 2000 (chráněná úze-
mí nejcennějšího přírodního dědictví
států Evropské unie, propojená tak,

aby umožňovala organismům záchytné 
„ostrovy“ pro jejich volné proudění).

Denně Trojou projedou (anebo se 
v kolonách prosunou) stovky, o víkendu 
někdy i mnohem více, aut. Limity škodli-
vin oxidu dusičitého NO

2
, jakož i dalších 

látek, nebezpečných pro rostliny a ostat-
g y, j pní živé organismy, jsou při každoročních 

měřeních (od roku 2011) u zámku – pod 
Vinicí sv. Kláry několikanásobně překra-
čovány.

U výjezdu z tunelu Blanka bylo sice 
zřízeno odstavné parkoviště (1600 míst, 
pro návštěvníky Zoo s kyvadlovou dopra-
vou až k jejím branám zdarma), pokud 
ovšem existuje nabídka parkování na 

trojské stráni proti severnímu vchodu
do Zoo zdarma, může být pak těžké
tyto řidiče přesvědčit, aby zaparkovali
vůz o dva kilometry dříve.

Možná by stálo za to, zkusit na-
růstající objem osobní dopravy tro-
chu limitovat anebo přesměrovat.

p , pNapříklad ze Severního města, přes
Kobyliské náměstí Trojskou ulicí, by 
jízda vozem k tunelu Blanka mohla 
být i kratší, než když řidiči volí cestu 
stejnojmennou ulicí z opačné strany – 
mezi zoo a botanickou zahradou. Va-
riant řešení by se našlo více… v zájmu 
udržitelného rozvoje trojských zahrad 
a pro radost příštích generací. ml

Příměstský park Trojská kotlina
Území pražské kotliny, od Královské obory po Draháňské údolí – nazývané Trojská kotlina je, přírodovědecky 
vzato, jedinečné. 
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Inzerce

Mají si kde hrát?

Z
DÁ SE, že Zoo Praha zapomněla na nutnost 
volného pohybu svého početného stáda ži-
raf a od podzimu minulého roku dala před-

nost zaplnění jejich jedinečného výběhu megalo-
manskou stavbou nadbytečného, krajinu hyzdící-
ho gorilince. Je opravdu tato realita skutečností
a žirafy se pohybují jen na miniaturním „plácku“
a marně do nekonečna putují úzkou uličkou
k uzavřenému vstupu do vytouženého, okleště-
ného, ale alespoň nějakého prostoru? L. Popovská

Jsem 65letá, zkušená (mám tři do-
spělé děti), rychlá, spolehlivá, a na
svůj věk sportovní paní. Řídím
a vlastním osobní automobil. Byd-
lím na sídlišti Troja.

Nabízím služby HOSPODYNĚ 
pro Vaši domácnost

n pravidelný úklid n uvařím 
n odvoz k lékaři n pomoc v do-
mácnosti – hlídání dětí (i večer) 
n různé opravy – zašívání

Cena za služby dle dohody.
Kontakt: 606 409 313

Tříkrálová novoroční procházka
V neděli 5. ledna se i letos za krásného slunečného počasí sešly účastnice no-
voroční Tříkrálové procházky se zastupitelkami naší městské části. Bohužel se 
nedostavil ani jeden muž… Kde jste byli, Trojští Sokolové?

S
POLEČNÁ PROCHÁZKA přes Stro-
movku směřovala do vyhlášené re-
staurace Na Slamníku, kde naštěstí

byl rezervovaný stůl pro všech dvanáct 
osob, jak byla restaurace i odpoledne 
plně obsazená…. Čilé chodkyně se ob-
čerstvily teplými nápoji, nasály příjem-
nou a jedinečnou atmosféru tohoto záro-
veň i hudebního klubu a pak hurá zpět, 
než se setmí. Tentokrát je vesele doprová-
zela i roční fenka Kesy zastupitelky JK.

Klára Foitlová
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S sebou potřebujete
jen dobrou náladu.

Pokud máte zájem a chtěli byste
Přijít, ozvěte se nám prosím na
tel.: 735 868 674 (Eva Salačová)
nejpozději do středy 12. 2. 2020
Společně se domluvíme, co vytvoříme.

Těšíme se na Váš zájem a na viděnou

Za tým ZŠ E. Salačová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA V TROJI

zve
trojské seniory na

které ve n̆ujeme pec ĕní!první společné setkání

v pondělí 17. 2. 2020
od 14.00 hodin
v Domě spokojeného
stáří Povltavská 42/21

hthhhh ělěě i byste
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KOMISE PRO ROZVOJ, KRAJINU A  

S
VĚT SE STÁLE MĚNÍ a s ním i naše čtvrť Troja. Když jsme v prvních letech 
trojské samostatnosti poprvé potkali s panem starostou Luttererem, dnes již 
v Praze známého developera pana Serge Borensteina, nechtěli jsme věřit jeho 

prorockým slovům. Tvrdil, že se v blízké budoucnosti bude Troja masivně přestavo-
vat, že největší cenu mají parcely a ne domy, které na nich stojí. Dokonce říkal, že 
tu lidé domy raději prodají, až uvidí ty vysoké nabídky a že se radši přestěhují ně-
kam jinam, kde si postaví nové domky, a ještě jim peníze zbydou. To už jsme mu 
oba, jako praví Trojáci a patrioti odporovali, ale on se jen usmíval a trval na svém.

Dnes se již kloním k názoru, že věděl o čem mluví a myslím, že mu vývoj dává za 
pravdu. Troja se opravdu mohutně přestavuje, přibývá domů a bytů na volných po-
zemcích, ale nejsou vzácné ani případy, kdy krásné staré vily ustupují novým zámě-
rům. Dokonce jsme již zaznamenali, že byl předložen stavební komisi záměr, zbou-
rat vilu postavenou asi před dvanácti lety a nahradit ji novou, ještě větší a krásnější.

Známý je výrok, že terén je osudem měst. Vyjadřuje fakt, že celkové přírodní 
a geografické podmínky se snadno nemění a jsou podstatným faktorem charak-
teru každého místa. Takže je možno doufat, že i když dojde postupně k obměně 
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ŽIVOT V TROJI

VÝSTAVBU INFORMUJE

Přehled připravovaných 
a probíhajících staveb 

v lednu 2020:
 1. Nová otočka tramvají – záměr se prověřuje
 2. Nahrazení rodinné vily ak. Chlupa bytovým domem
 3. Nová budova EZÚ – leží v našem těsném sousedství
 4. Renovace Popelářky na vinařství – též těsně u nás
 5. Nový vodácký kanál s celým areálem
 6. Rozšíření trojské školy na základě architektonické soutěže
 7. Rekonstrukce „Diplomatického areálu“
 8. Nová vila vedle Kazanky – ve stavbě
 9. Nahrazení rodinné vily Stavovčíkových novou vilou
10. Nový bytový dům vedle Divišovy vily – zatím jen vybouráno
11. Nová podzemní retenční nádrž na kanalizační přivaděči
12. Nahrazení vily Svobodových novým domem
13. Záměr zbourat vilu p. Kollera a nahradit větší vilou
14. Záměr přestavět domky u Pusté vinice na vilky
15. Nový rozsáhlý obytný areál Chateau Troja Residence
16. Nový vstup do Vinice svaté Kláry od jihovýchodu
17. Nové sociální zázemí pro návštěvníky u viničního domku
18. Nová Trojská lávka ve výstavbě
19. Nový vstup s občerstvením ke skleníku Fata Morgana
20. Nový vstupní areál Sever do Botanické zahrady od Bohnic
21. Nová středomořská expozice Botanické zahrady
22. Záměr vystavět novou vilu mezi Salabkou a Svitákovými
23. Záměr vystavět novou vilu v ulici Na Salabce
24. Podzemní sklad ve vinici Salabka ve výstavbě
25. Nový pavilon goril v Zoo ve výstavbě
26. Patrový parking Zoo u jižního vstupu – záměr
27. Prodloužení chodníku do Podhoří s novou otočkou MHD
28. Lávka přes severní konec Trojského ostrova – záměr
29. Tramvajová trať Podbaba – Bohnice – záměr se prověřuje
30. Nová vila u ulice v Podhoří – před dokončením
31. Přestavba vinných sklepů v Podhoří – záměr BZ
32. Dostavba a propojení domů podél ulice v Podhoří
33. Nová vila jižně od ulice K Bohnicím
34. Shybka kanalizačního sběrače pod Vltavou
35. Nová expozice Zoo „Darwinův kráter“
36. Nový obytný dům vedle usedlosti Tomanka – záměr
37. Obecní zahrada – dosadba a dostavba
38. Nová vila Na Farkách – záměr
39. Nový západní vstup do Zoo
40. Nová vila u Pazderek – před dokončením
41. Vila v Nádvorní ulici

jednotlivých stavebních prvků městské struktury, tak si Troja svoje 
hlavní přednosti zachová. Stále to bude čtvrť bohatá jedinečnou pří-
rodou, na břehu velké řeky a s výhodou nepříliš velké vzdálenosti 
od centra Prahy. Z hlediska historie je poměrně pevnou a radikál-
ním změnám odolávající strukturou také parcelace, katastr a ma-
jetkoprávní vztahy. Pokud se podaří zamezit snahám o přetěžování 
kapacity jednotlivých pozemků, přispěje to k větší stabilitě a kvalitě 
prostředí a zachování charakteru místa.

Předkládáme přehled aktuálních stavebních záměrů na ploše na-
šeho správního území, tak jak jsme s nimi byli v uplynulé době sezná-
meni ve stavební komisi Zastupitelstva MČ Praha -Troja. Těch zámě-
rů, které jsou některé již ve fázi realizace a jiné se teprve připravují, 
je překvapivě velký počet. Ale pokud navštěvujete každoroční pravi-
delnou výstavu Trojské plány, neměli byste být zase překvapeni tolik.

Již třinácté pokračování výstavy Trojské plány bylo zahájeno dne 
23. 1. 2020 v 17 hodin v Galerii u lávky, Povltavská 21. Václav Valtr
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STAVBY V TROJI LEDEN 2020

Proměna Troje stále postupuje
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PRAHA-TROJA V ROCE 2020

Zimní škola v přírodě – radost pro všechny
Celý leden tráví děti z trojské školy v zimním 
lyžařském areálu Janova hora ve Vítkovicích 
v Krkonoších.

Naše oblíbená chata Hubertka nám poskytuje vše, co si jen 
můžeme přát. O děti je skvěle postaráno a sjezdovka, která 
je hned vedle chalupy vytváří dětem vhodné podmínky pro 
lyžování. I když je letos Krakonoš na sníh skoupý, lyžujeme na 
skvěle upraveném svahu každý den.

Pedagogický i lyžařský doprovod zvládne děti vybavit zá-

kladními lyžařskými dovednostmi, dopřeje jim mnoho zábavy 
a skvělých zážitků jako je večerní lyžování, večerní bojovka, 
karneval, diskotéka a řada přednášek o bezpečnosti na ho-
rách i chování na sjezdovce.

Děti jsou nadšené a rodiče se mohou radovat z fotek, které 
jim pravidelně posíláme. Můj velký dík patří obětavému per-
sonálu lyžařského areálu i chaty Hubertky, všem pedagogům 
i lyžařskému doprovodu, tedy lidem, kteří s námi jezdí a věnují 
svůj čas dětem. Velmi si toho vážím. Kateřina Tůmová

XIII

Objednejte si 
samostatne  ̆prohlídku,
zavolejte na 284 691 121,
napište na
samsonova@mctroja.cz

třináctý ročník 
výstavy aktuálních 
záměrů a projektů 
v Trojské kotlině

n SAMOSPRÁVA n TROJSKÉ ŠKOLY, 
SPOLKY n MĚSTO PRAHA PRO TROJU

Vernisáž 23. ledna v 17 hodin, otevřeno od 24. ledna do 1. března 2020
pátek 13–17 h, sobota a neděle 10–18 h.

Starosta 
městské části

Tomáš Bryknar 
srdečně zve 
trojské občany 
k setkáním nad 
výstavou a diskuzi 
k budoucímu 
rozvoji Prahy -Troje 
v termínech:

Komentované prohlídky a veřejné diskuze v Galerii u lávky
úterý 28. ledna v 16.00 hodin

pondělí 3. února v 18.00 hodin

úterý 4. února v 17.00 hodin

úterý 11. února od 17:00 hodin

středa 12. února v 17.00 hodin

18.00 Komise pro rozvoj, krajinu a výstavbu

pondělí 17. února v 18.00 hodin

Povltavská

Po
d 

H
av

rá
nk

ou

bus

Vltava

GALERIE
U LÁVKY

VÝSTAVU PŘIPRAVILI: Martina Samsonova 
Umlaufová, Jan Kavan, Martin Frank,
Miroslav Knittel, Tomáš Drdácký;

SPOLUPRÁCE: Gabriela Mosoriaková, Alena 
Hůzlová, Tomáš Bryknar, Marek Kundrata,
Irena Marková, Karel Novotný;

VYSTAVUJÍCÍ: Městská část Praha -Troja 
n Hlavní město Praha n Institut plánování 
a rozvoje hl. m. Prahy n Investiční odbor 
MHMP n Základní škola Trojská n Head-
hand architekti n Lesní klub Havránek 
n Mateřská škola Nad Kazankou Eko-
centrum Podhoubí n Ekoškolka Rozárka 
n Zahrádka Troja n RAVAGNANI VECCHI 
ARCHITECTS – RUSINA FREI s.r.o. 
n Trojské gymnázium s.r.o. n Vědomý do-
tek n AND architektonický ateliér n Zoolo-
gická zahrada n Nadace Quido Schwanka –
Troja, město v zeleni n Botanická zahrada 
n BOMART n Jan Zobal n Underground 
club Troja n Coast Capital n TJ Sokol Troja 
n Královská základní škola n Trojský vinař-
ský spolek n Příměstský park Trojská kotli-
na n Galerie U lávky n a další…
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To je úvod písničky, která zněla pen-T j ú d pí ičk kt á ěl p
zionem Tipos v Albrechticích v Jizer-
ských horách, kam se vydalo dvacet 
odvážných dětí z mateřské školy Nad 
Kazankou s p. učitelkou Eliškou, Vla-
ďkou a naší milou kamarádkou Klár-
kou Foitlovou.

I
PŘES nepříznivé sněhové podmínky 
všude kolem a velmi pesimistické po-
známky, nás uvítala krásně upravená 

sjezdovka přímo proti penzionu, moc 
hodný pan majitel s jeho paní, kteří nás 
rozmazlovali výborným jídlem, a hlavně 
moc šikovní instruktoři ze Sport -kidsu, 
kteří se věnovali našim dětem na svahu. 
Všichni odvedli vynikající práci a za to 
jim moc děkuji!

A my všichni jsme si užili krásný spo-
lečný týden. Děti se naučily lyžovat, jez-
dit na vleku, vyřádily jsme se na sněhu 
i mimo sjezdovku, večer jsme si užívaly 
společné hry. Všude byl slyšet jen náš 
smích, slziček ukáplo opravdu hodně 
málo. A to je moc dobře!

Vytáhneme z kůlny lyže, všichni stoupneme si na ně,
kluci, holky jdeme lyžovat,
směle z kopce pojedeme, ať se trochu zahřejeme,
rychlou jízdu, tu má každý rád!

Vlaďka Barešová

Den otevřených dveří
v Ekoškolce 
Rozárce

Rozhlížíte se po školce 
pro vaše děti? Přijďte se 
podívat do Ekoškolky Ro-
zárky.

S
ČÍM U NÁS MŮŽETE POČÍTAT? Častý 
pobyt venku, zdravé jídlo, přátelské pro-
středí, prostor pro vlastní tempo a svobod-

nou hru. Jsme tu pro děti od 2 do 7 let.
Pokud se vám termín nehodí, domluvte si jiný. 

Te ̌šíme se na vás!
Kontakt: Petra Charvátová, tel. 774 448 123
Ekoškolka Rozárka,
Pod Havránkou 12/2, Praha -Troja

www.ekoskolka -rozarka.cz

Už jsme tu, už jsme tu, , sjezdovka nás vítá

Průvod půjde 
pravděpodobně
ze zadní části 
parkoviště autobusů
Zoo (parkoviště 
u přívozu) směrem 
na louku u Galerie
Trojský kůň. 

Průvod maškar, muzi-
zpěv, tanec, taškařice 

i masopustní dobroty. A kdy to vypukne?

P
kanti,

i masopustní dobroty. A

Trojský masopustT p

se blíží

3. března v dopoledních hodinách

Lesní klub Havránek,
Zahradní školka Kuchyňka,

Kazankou a Ekoškolka Rozárka

Těšíme se 

na de ̌ti i dospe ̌lé 

v tradic ňích 

maskách!

j
zúčastněných školek.

j ý

MŠ Nad K
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TROJSKÝ KALENDÁŘ

obnosti najdete na webu Podro
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Den otevřených dveří proběhne

11. 2. od 9 do 11 hod.
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Ve čtvrtém patře Veletržního paláce se 
„znovuzrodila“ stálá expozice složená 
výhradně ze sbírek Národní galerie.
NG se chlubí tím nejlepším, co od svého
založení v roce 1796 až do roku 1918 na-
shromáždila. Výstava opustila klasický 
chronologický přístup a víc než 450 děl
(malba i sochařství) představuje ve třech
tematických okruzích: Člověk, Svět, Ideje.
Pekelná kurátorská vize se může i nelíbit,
ale na druhou stranu, komu se podaří spa-
třit obrazy Karla Purkyně a Pabla Picassa 

Pozvánka na výstavu 
1796–1918: Umění 
dlouhého století

nebo Paula Gauguina, Jana Preislera a André Derai-
na vedle sebe? Nutno podotknout, že autorům výsta-
vy jde především o konfrontaci děl našich a světových

umělců ve výše zmíněných té-
matech. Jak obstojí, záleží jen 
na divákovi. L. Popovská

Nahoře:
Émile-Antoine Bourdelle, Odpoč í vají cí  sochař ka, bronz

Vpravo:
Františ ek Bí lek, Slepci, dubové  dř evo

Klub trojské historie
Dne 15. 1. 2020 se uskutečnila v Domě spo-
kojeného stáří první schůzka Klubu trojské 

historie v roce 2020. I kyž nebyli všichni členové, 
tak byla účast vekolepá – dvacet pět historiků. Je 
potěšující, že nám přibývají stále noví členové. 
Schůzka proběhla v družné zábavě a naše historič-
ky a historici přinesli mnoho dobrého jídla a pití.
Příští schůzka se uskuteční 19. 2. 2020 od 17 h
v Domě spokojeného stáří. František Malý

AAž na ssaamý vrchol
vede jeenn
jjedna
zz cest.
ZZkuste
jji najít.
JJe to
dost
ssnadnéé..

Výstava vás provede historií pilotovaných
kosmických letů od jejích počátků až po
současné a plánované mise. Velkolepá 
expozice vznikla ve spolupráci s americ-
kou NASA, muzeem a vzdělávacím cent-
rem Cosmosphere a českými odborníky.
n Stovky originálních exponátů z USA 
a SSSR n Raketoplány n Kosmické sta-
nice – MIR, ISS n Originální sbírka ska-
fandrů n Program Apollo n Program
Sojuz n Program Space X n Audioguide 
/ Zvukový průvodce – pro dospělé i děti 
n Interaktivní Spacecamp n reálné mo-
dely kosmických lodí, raketoplánů a ra-
ket n Více než 2000 m2 výstavní plochy.

Seznámíte se s nejnovějšími pro-
jekty, na kterých spolupracují 
národní kosmické agentury spo-
lu s nejvyspělejšími soukromými 
firmami, aby dosáhli společné-
ho cíle – kolonizace Měsíce a pi-
lotovaného letu na Mars.

Týden Víkend
Dospělý 300 Kč 350 Kč
Student/senior* 250 Kč 300 Kč
Děti do 5 let ZDARMA
Děti 6-15 let 200 Kč 200 Kč
Rodinné vstupné** 800 Kč 900 Kč
ZTP/P*** 190 Kč 220 Kč
Školní skupina 190 Kč 220 Kč
*Student do 26 let/senior od 65 let, 
**Rodinné vstupné – 2 dospělí, max. 
3 děti do 15 let, ***ZTP/P + 1 dopro-
vod zdarma, ****Školní skupina/Ma-
teřská škola – 10 členů + 1 doprovod 
zdarma. Pokud je skupina pod deset 
členů, doprovod platí plnou cenu

Denně 9–20 h, do 24. 5. 2020
Křižíkův pavilon,
Výstaviště Holešovice

Matějská pouť
22. 2.–13. 4. 2020 Výstaviště Holešovice

tradiční i nové zahraniční atrak-
ce, stánky s rychlým občerstvením
Hlavní vstup od tramvajové
zastávky Výstaviště Holešovice.
Parking u Plaveckého bazénu.
út–pá 13–21 h ZDARMA
so, ne, svátky 10–22 h 30 Kč,
děti do 120 cm ZDARMA
po ZAVŘENO (mimo škol. 
prázdnin)
Během svátků, školních prázd-
nin a Velikonoc 10–22 h

Výstava přiblíží atmosféru same-
tovéhu protestu během listopa-
du a prosince roku 1989. Plakáty, 
letáky, fotografie, filmové záběry
Denně 9–18 kromě po, do 16. 6.

Muzeum hlavního města Prahy, Na Poříčí 52, Praha 8 – Florenc

Panský statek 1928
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TJ SOKOL INFORMUJE

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

Členské a oddílové příspěvky je možné hradit bezhotovostně
na účet č.: 12137071/0100

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

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

TJ SOKOL TROJA zve na cvičeníA
Na začátek roku 2020 
plánuje TJ Sokol Troja:
n Koncem ledna proběhne na chatě U Studánky v Peci 
pod Sněžkou kurz telemarkového lyžování (lyžování 
s volnou patou) a n od 22. do 29. 2. 2020 bude na stej-
né chatě lyžařský výcvik pro děti starší sedmi let.
n V tělocvičně ZŠ v Troji začíná dne 2. února 2020
tradiční seriál turnajů ve stolním tenisu. (Další turna-
je viz plakátek níže).
n Na 14. března 2020 připravujeme dětský karneval. 
Další upřesnění bude uveřejněno v příštím čísle časo-
pisu, na webových stránkách www.tj -sokoltroja.cz
a ve vývěskách TJ a MČ Praha -Troja.
n Týmy kopané hrají zimní a halové turnaje. Star-
ší přípravka hrála 11. 1. 2020 halový turnaj v Ruzyni 
a umístila se ze sedmi týmů na pátém místě.
n Předpokládáme, že koncem března nebo začátkem 
dubna 2020 se nám podaří společně s novým nájem-
cem zprovoznit a znovu otevřít restauraci v „Soko-
lovně“.

Podrobnější informace získáte z webových stránek 
www.tj -sokoltroja.cz, dále z vývěsních tabulí Soko-
la na oplocení u „Sokolovny“, z vývěsních tabulí MČ 
Praha -Troja, z plakátků umístěných před tělocvičnou ZŠ 
a z dalších čísel časopisu Troja. Za TJ Sokol Troja – Petr Filip

veselé narozeniny!
Začátkem ledna jsme popřáli naší dlouhole-
té cvičitelce k životnímu jubileu 75 let.

K
DYŽ SE ŘEKNE Jitka Drdácká, každý troj-
ský rodák ji určitě zná. Ale i ti, co tu bydlí 
kratší dobu. Jitka totiž už čtyřicet pět let 

působí v Sokole Troja jako cvičitelka. Od různých 
forem cvičení s hudbou, jako byly džezgymnasti-
ka a později aerobik, se dostala ke cvičení Pilates, 
které ji doslova uchvátilo a velice si ho oblíbila.

Toto své nadšení přenáší dvakrát týdně i na své 
cvičenky v Sokole Troja, kterých je opravdu hod-
ně a napříč generacemi. Na Jitce je obdivuhodné, 
že i po skončení své hodiny si dokáže zacvičit ae-
robik nebo jógu, případně zaskočit za jinou cvi-
čitelku. Také se stále věnuje horské turistice, no 
prostě je neúnavná a fit. Jitka vychovala se svým 
manželem dvě děti a nyní se plně zapojila i do hlí-
dání pěti vnuků, které všechny hned začala vodit 
na cvičení rodičů s dětmi do našeho Sokola Troja, 
jako babička s dítětem. Dokázala předat i svým 
potomkům radost z pohybu. Prostě rodina, po-
hyb, vytrvalost a disciplína je jejím smyslem živo-
ta. Přejeme hodně zdraví TJ Sokol Troja

Starší přípravka TJ Sokol Troja s oceněními za třetí místo ze
sedmi účastníků (Turnaj halové kopané ČOS, 14. 12. 2019)

Jitka Drdácká slaví

TJ Sokol Troja a MČ Troja

Seriál turnajů ve stoln
Termíny jednotlivých turnajů

1. turnaj: ne 2. 2. 2020

2. turnaj: ne 1. 3. 2020

3. turnaj: ne 15. 3. 2020

4. turnaj: ne 29. 3. 2020

5. turnaj: ne 19. 4. 2020

Hraje se vždy od 9.00 ve velk

Startovné

Herní systém: skupinový s
(min. počet zápasů – 10/účastník)

Dle umístění v jednotlivých turnajích hráči dostanou body (viz.tab.)

a na konci celého seriálu (9. a 10. turnaj) 3. hráči s nejvyšším počtem

bodů získají hodnotné ceny (Sokol Troja i open) 

se započítávají zvlášť čtyři nejlepší turnaje ve dvouhrách a čtyřhrách.

Při shodě bodů v celkovém pořadí o ceně rozhoduje větší počet lepších umístění.

Pořadí 1 2 3
body 150 140 130

pořadí 13 14 15
body 60 55 50

Informace a přihlášky:
Rudolf Hampel,rudolfhampel@seznam.cz,tel.737242539

Dopravní spojení: Bus 112 od Metra Nádraží Holešovice 

stanice Čechova Škola (tělocvična za školou Svatopluka Čecha)

pořádají 

ím tenise 2020

dvouhry 6. turnaj: ne 17. 5. 2020

 čtyřhry 7. turnaj: ne 4. 10. 2020

dvouhry 8. turnaj: ne 19. 10. 2020

 čtyřhry 9. turnaj: ne 15. 11. 2020

dvouhry 10. turnaj: ne 13. 12. 2020

é tělocvičně ZŠ Svatopluka Čecha

 na dvouhry: 100,- Kč/os.
čtyřhry: 70,- Kč/os. 
děti do 15 let polovic 

 přenosem výsledků do „postupových skupin“ 

– Do celkového pořadí

Prezentace: do 8.45!!! 

3 4 5 6 7 8 9

130 120 110 100 90 85 80

15 16 17 18 19 20 21

50 45 40 35 30 25 20

čtyřhry 
 dvouhry 
čtyřhry 

 dvouhry 
čtyřhry 

10 11 12
75 70 65
22 23 24
15 10 5
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Periodický tisk územního samosprávného celku
Vydáno dne 30. 1. 2020 v Praze pod evidenčním číslem MK ČR E12401. Uzávěrka 
příštího čísla: 17. 2. 2020. Vydavatel měsíčníku: Městská část Praha-Troja, Troj-
ská 230/96, 171 00 Praha-Troja, tel./fax: 284 691 121, e-mail: info@mctroja.cz, 
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j
Redakční rada: Tomáš Drdácký, Irena Marková, 
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Zoo pro vás
www.zoopraha.cz
Otevřeno denně
v únoru 9–16 h

12

Botanická zahrada zve
www.botanicka.cz, v únoru denně 9–16 h, Fata Morgana kromě pondělí,
Vinotéka sv. Kláry po–pá 13–17 h, so a ne, včetně svátků: 11–17 h.
Po celý měsíc únor je vstup do venkovních expozic nezpoplatněn.

do 1. 3. Jak krmit ptáky? Areál
Jih… jedenáctý ročník ornitolo-
gické výstavy v BZ. Dětem i do-
spělým představí základní typy 
krmítek a objasní, čím ptáky 
správně krmit a kdy s krmením 
začít. Víte, že podle nejnovějších
poznatků je zapotřebí ptáky 
přikrmovat celoročně? Sezná-
míme vás s novým názorem 
předních evropských ornitolo-
gů doporučujících celoroční 
přikrmování ptáků. Vyplývá to 
z dlouhodobých výzkumů, které
jasně potvrdily až katastrofální
úbytek hmyzu. Jeho nedostatek 
má negativní dopad zejména na 
hmyzožravé ptáky v době krmení 
mláďat. Výstava také upozorní 
na potřebu nabízet ptákům vodu 
v podobě různých napajedel,
a to především v horkých letních 
dnech. Tradičně nebudou chy-
bět ukázky nevyhovujících pta-
čích budek a polobudek v porov-
nání se správnými variantami.
do 28. 3. Džungle, která nespí
Zažijte tropický skleník Fata 

1. 2. Workshop na výrobu en-
richmentu z hasičských hadic
pod vedením specialistky na 
pohodu zvířat a enrichment 
Mgr. Markéty Lavické 9–15 h
Vzdělávací centrum

chat vyniknout jen přirozenou 
chuť vína s trochou koření nebo 
naopak vsadit na výraznější 
a netypické přísady. Zastavte se 
ve vinotéce sv. Kláry ochutnat 
naše recepty a podělte se s námi 
o ty své.

do 26. 3. PŘEDNÁŠKY
vždy ve čtvrtek od 17.30 h
Ornamentální zahrada – Rost-
linné bistro Botanická na talíři,
rezervace míst není možná
6. 2. Zelené střechy Josef y

VOKÁL (firma Acre)
13. 2. Na Kypr nejen za rostli-

nami: architektonické pokla-
dy pohoří Troodos
Jarmila SKRUŽNÁ

20. 2. Ohrožení a ochrana 
orchidejí Jan PONERT

27. 2. Proměny mexické
přírody a krajiny
Ladislav PYTLOUN

5. 3. Cesty za bonsajemi 
do Vietnamu a Japonska 
Mirek HORSKY�

Morgana jinak. Netradiční
večerní prohlídky potrvají do
28. března. Každá prohlídka 
trvá přibližně hodinu, v únoru
v pátek i v sobotu od 18 h,
v březnu vždy v pátek a v sobotu 
od 18. 50. Vstupné pro dospělé: 
200 Kč/osoba, pro děti do 15 let 
a studenty do 26 let po před-
ložení studentského průkazu:
100 Kč/osoba – vstupné pro děti 
3–5 let: 50 Kč/osoba – děti do
2 let mají vstup zdarma Večerní
provázení skleníkem Fata Mor-
gana je třeba rezervovat dopře-
du na www.botanicka.cz
3. 3. Den svařeného vína Vino-a
téka sv. Klára, 13–20 h
Víno nemusíte brát pokaždé 
příliš vážně a u toho svařeného
to platí dvojnásob. Můžete ne-

Exotika za humny
Ještě po celý měsíc únor jsou brány venkovních expozic trojské Botanické zahrady hlav-
ního města Prahy otevřeny zdarma.

M
ŮŽE TO BY�T VHODNÁ PŘÍLEŽITOST k návštěvě expozice Sever, situované na území před 

y yy y

několika lety ještě volně průchozího lesa. Ten změnil svou tvář. Parková úprava je zvlášť ví-
taná pro maminky s kočárky – cesty jsou sjízdné, částečně i dlážděné. Z lesního příšeří nás 

dovedou, s pomocí přehledného systému značení, na stráň imitující prérii, za ní pak jsou kaktusy 
a další rostlinstvo Severoamerické polopouště. Louky, mokřady, rašeliniště, nejrozmanitější druhy 
dřevin (řada z nich vysazená významnými osobnostmi, jak uvádějí doprovodné tabulky) se střídají 
v pestré směsici, mezi níž najdete i několik herních prvků. Nudit se tu nebudete.

6. 2. Lední medvědi – před-
náška z cyklu Zoo, jak ji neznáte, 
zaměřená na jejich chov v Zoo 
Praha. Přednáší kurátor chovu
savců RNDr. Pavel Brandl, Ph.D. 
od 17 h Vzdělávací centrum. 
Cena přednášky je 50 Kč (děti 
do tří let zdarma). Sraz účastníků
v 16.45 u hlavního vchodu.5
8. 2. Pomáháme přírodě nejen
v zimě – celodenní program 
zaměřený na výrobu hmyzích
hotelů a dalších prvků, jimiž
můžeme pomoci přírodě kolem
nás. Vzdělávací centrum
9. 2. Den chovatelů želv –
cyklus přednášek a chovatelská 
poradna manželů Velenských – 
Vzdělávací centrum
29. 2. Den ledních medvědů 
Oslava jejich mezinárodního
dne (27. 2.) s doprovodným
programem
Výstavy: Galerie Gočárovy 
domy: Heraldická zvířata očima 
dětí, Jurta: Jak se divokým ko-
ním vrací svoboda: Ze skicáře
malíře Jana Sováka, Terasa před 
Vzdělávacím centrem: Ukrade-
ná divočina
O víkendech a svátcích
Komentovaná krmení a setkání
Setkání s oblíbenými zvířaty 
doplněná poutavým vyprávěním
se konají po celý den – stačí si 
jen vybrat! Venkovní program
probíhá jen za hezkého počasí.
každé pondělí Happy Mondays
všechny děti 3–15 let, důchodci 
a studenti vstup za 50 Kč. Drži-
telé průkazek ZTP, ZTP/P mají 
vstup za 1 Kč.
každý pátek a sobotu po zaví-
rací hodině Večerní prohlídky 
s průvodcem od 17 h. Je nutné se 
předem objednat.
každý den Krmení velbloudů
vždy ve 13.30 h. Je nutné se pře-
dem objednat.

Bus č. 102, 144 zastávka Na Pazderce; z Troje můžete vyjet minibusem 236 do zastávky Krakov, tam přejít na
zastávku v opačném směru (směr Kobylisy) a svézt se jednu stanici autobusem 102 do zastávky Na Pazderce.
Od vchodu do areálu Bz vás bude dělit několik málo vyasfaltovaných metrů lesní stezky. s.p.a.

Nejpohodlnější přístup je ze severu od bohnického sídliště, pak jdete z kopce a procházku 
můžete zakončit například v útulné vinotéce s plápolajícím krbem na Vinici sv. Kláry.
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