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ZASTUPITELSTVO INFORMUJE Tomáš Bryknar, starosta

Milí trojští a podhořští sousedé,

K
uvedené ceně bude připočtena daň 
ve výši 21 %. Ceny platí při dodání 
hotových podkladů. Za obsahovou 

stránku inzerátů ručí inzerent. Vydava-

tel může odmítnout přijmout objednávku
inzerce bez udání důvodu. Inzeráty mů-
žete podat na CD a DVD v sekretariátu
Úřadu městské části nebo je můžete za-

slat e-mailem na adresu info@mctroja.cz
nebo redakce@mctroja.cz. Jednorázová 
platba za jeho zveřejnění se platí pře-
dem.

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

Ze zápisu z 18. zasedání Zastupitelstva MČ dne 12. 1. 2021

K návrhu na využití/nevyužití zákonného před-
kupního práva k pozemkům parc. č. 1393 a 1394 
a rozestavěnému domu čp. 261, vše k. ú. Troja
Pan starosta seznámil s důvodovou zprávou. Pan Hos-
taš informoval o stanovisku Komise pro obecní majetek 
a o tom, že když se v roce 2013 pozemky prodávaly, byla 
cena 6x nižší. Pan Petkov se dotazuje, zda je nyní cena 
vyšší kvůli tomu, že stoupla cena pozemku nebo je to
novostavbou domu. Pan Hájek – obojí má vliv, vznikl 
tam ale úplně nový dům. Probíhá diskuze k tomu, zda je
dům v záplavové oblasti – na pozemku byla v roce 2002
voda, v domě ale ne. Dům není dokončený, není zko-
laudovaný. Při nabídkové ceně 36 mil. Kč nemá městská 
část zájem využít předkupní právo.

Návrhový výbor přednesl návrh usnesení, o kterém 
dal pan starosta hlasovat.

Zastupitelstvo MČ Praha -Troja po projednání ne-
souhlasí s využitím předkupního práva k pozemkůmí
parc. č. 1393 o výměře 298 m2mm , zastavěná plocha a ná-2

dvoří, jehož součástí je stavba čp. 261 a parc. č. 1394 
o výměře 845 m2mm , zahrada, zapsaných na LV č. 7352 pro2

k. ú. Troja, obec Praha, od pana Davida Chrastila, by-
tem Povltavská 158/26, Praha 7-Troja, za kupní cenu ve
výši 36 500 000 Kč a nesouhlasí se zrušením věcného
předkupního práva k pozemkům parc. č. 1393 o výměře
298 m2mm , zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je2

stavba čp. 261 a parc. č. 1394 o výměře 845 m2mm , zahra-2

da, zapsaných na LV č. 7352 pro k. ú. Troja, obec Praha
Usnesení č. 102 bylo schváleno.

Stanovisko MČ Praha -Troja k 5. úplné aktualiza-
ci Územně analytických podkladů hl. m. Prahy

Pan místostarosta projednal navržené připomínky 
k aktualizaci na Komisi pro rozvoj, krajinu a výstavbu

a nyní je představil zastupitelům. Seznámil členy za-
stupitelstva s účelem Územně analytických podkladů 
a s jejich obsahem. MČ se na to dívá tak, že pokud mají 
ÚAP sloužit jako podklad pro plánování v území, chce-
me, aby obsahovaly relevantní data. n Stanovisko MČ je 
strukturováno podle jednotlivých knih a výkresů ÚAP. 
MČ požaduje doplnit text o uvedené připomínky. n Ná-
vrhový výbor přednesl návrh usnesení, o kterém dal 
pan starosta hlasovat. Zastupitelstvo MČ Praha -Troja 
po projednání schvaluje připomínky MČ Praha -Troja 
k návrhu 5. úplné aktualizace Územně analytických 
podkladů hl. m. Prahy, uvedené v příloze č. 1 tohoto 
usnesení Usnesení č. 103 bylo schváleno.
Informace starosty n pan starosta informoval, že 
obdržel zprávu od pí. MUDr. Wiererové, že zásluhou 
pana starosty MČ Prahy 7 Mgr. Jana Čižinského dostala 
vakcíny pro trojské seniory. Očkovací den bude v pon-
dělí 18. 1. Paní doktorka obvolala seniory, je jich třicet 
a má ještě dvacet možností. MČ děkuje panu starostovi 
Čižinskému. n minulý týden byly MČ osloveny náměst-
kem primátora panem Pavlem Vyhnánkem s tím, že 
mohou podávat tři žádosti o dotace z rozpočtu hl. m. 
Prahy z rezervy pro městské části. První bude žádost 
o dotaci na stavbu Rekonstrukce školy. Druhá žádost 
by mohla být na přípravu projektové dokumentace na 
rekonstrukci vily Nad Kazankou 222 a třetí žádost by 
mohla být na výkup pozemků u rezidence Korea a na 
rozšíření komunikace V Podhoří. Pan Hájek v diskuzi 
navázal na úpravu pozemků za valem pro hřiště. Pan 
starosta – dlouhodobě jednáme o přesunutí hřiště. n
k přípravě rozpočtu MČ na rok 2021 – paní Marková in-
formovala o přehledu akcí, které pokračují z minulého 
roku a o nově zařazených akcích. Prioritou by mělo být 
vyčerpání poskytnutých dotací. Paní Karlíková souhlasí 
s tím, aby v rozpočtu byly nutné opravy majetku a za-

měřili jsme se na vyčerpání dotací. Pan starosta – sdílí 
postup paní Karlíkové. Jako příklad nutných oprav uvá-
dí lakování oken a výměnu podlahy v rezidenci. K tomu 
potřebujeme dokumentaci, která by nám řekla, jak 
s touto vilou i se zahradou zacházet. Připravíme za-
dání této věci, oslovíme architekty, které máme již 
vytipované. Pan místostarosta – pan velvyslanec si 
představuje bydlení, které není kompatibilní s typem 
této vily. Vila je rozsáhlá, potřebuje údržbu, ale mělo 
by to být projednané s památkáři. Pan starosta – ne-
ustoupíme požadavkům velvyslanectví, které budou 
v rozporu s památkáři.
Diskuze, závěr
Výstava Trojské plány – máme již příslib exponátů 
i příslib soukromých vystavovatelů. Vernisáž nebude, 
výstava bude do 7. 3. 2021. Až to bude možné, udělá-
me komentované prohlídky. Mohou tam jednat i komi-
se. Pan starosta – byla by i možnost udělat virtuální 
prohlídku, oslovit k natočení dokumentu a umístit na 
YouTube. Paní Tůmová – jak to bude s plesem v této 
době. Jestli posunout termín. Pan Hostaš – letos to 
asi nepůjde. Paní Tůmová – místo toho uspořádat za-
hradní slavnost nebo letní ples. Vánoční koncert byl 
velmi příjemný. Paní Karlíková – zda by MČ nemohla 
zahájit jednání, zda by se mohl otevřít park u Trojské-
ho zámku. Pan místostarosta – požádáme paní radní 
Třeštíkovou o pomoc s tím, aby Galerie hl. m. Prahy 
opravila vrata směrem ke Kovárně a mohla je otevřít.

Pan Hostaš – bude se revitalizovat břeh pod lávkou 
i na trojské straně? Na druhé straně je to již pěkně 
opravené. Pan místostarosta – je to potřeba urgovat 
u pana radního Scheinherra nebo u Povodí Vltavy. 
Celé území od mlýna až k Trojské lávce by mělo vypa-
dat jinak, projektuje se to. Pan starosta – MČ Praha 7 
postupně ostrov čistí od nevhodných aktivit.CENÍK INZERCE

vždy, když pro vás, pro vaše blízké nebo dokonce pro široké okolí někdo udělá něco 
dobrého, sluší se mu přinejmenším alespoň poděkovat. Já bych dnes velice rád poděkoval všem, 
kteří se podíleli na očkování trojských seniorů proti onemocnění Covid-19.

V prvé řadě bych rád poděkoval panu starostovi Janu Čižinskému, který při shánění vakcíny 
pro obyvatele Prahy 7 myslel také na Troju a prostřednictvím naší paní doktorky Martiny Wiere-
rové zajistil možnost očkování pro více než padesát Trojáků.

Paní doktorce a celému jejímu týmu patří mé druhé veliké poděkování. Od pátku do pon-
dělí kontaktovala a pozvala na očkování všechny trojské seniory starší osmdesáti let. Očkování 
probíhalo jak v ordinaci v Sádkách, tak v ordinaci v Ovenecké.

Mé poslední veliké poděkování patří člence Zastupitelstva paní Klárce Foitlové a její mamin-
ce, které neúnavně po celou dobu očkování zajišťovaly stravování pro personál ordinace paní 
doktorky Wiererové. Milí trojští a podhořští sousedé, takto já si představuji pomoc a spolupráci. 
Buďte všichni zdrávi.
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SANITÁRNÍ TIP

Zpráva o očkování v Troji
Vážený pane starosto, celé první kolo očkování proti koronaviru v našich 
ordinacích ve dnech 15.–18. 1. 2021 proběhlo hladce, bez komplikací a za 
to jsme velmi rádi. n Pacienti byli skvělí, byla 100% účast, někteří dojeli 
i v sobotu večer po našem odpoledním zavolání až na Letnou. n V DSS jsou 
naočkování všichni obyvatelé, kteří měli zájem. Senioři 80+, jsou naočkováni 
všichni, na které jsme sehnali kontakt, měli zájem, neprodělali v posledních 
měsících Covid-19 nebo nebyli akutně nemocní. n V plánu jsme měli za čty-
ři dny naočkovat sto šedesát pět pacientů, obdrželi jsme třiatřicet lahviček 
po pěti dávkách. Nakonec jsme ze všech lahviček vytáhli šest dávek, což je 
v pořádku, jen bylo třeba trochu cviku. n Celkem jsme tedy naočkovali dvě 
stovky seniorů, převážně Prahy 7, z toho přes padesát šest trojských občanů.

Dávky navíc se vždy v ten samý den naředění musely spotřebovat, a tak jsme 
všechny čtyři dny obvolávali další, pak už i 79 a 78-mi leté pacienty a téměř vždy 
byli ochotní zmobilizovat rodinu a dostat se k nám do ordinace v rekordním 
čase. Poslední dávku jsme aplikovali v pondělí v 17.30 osmdesáti leté pacientce, 
která přijela po zavolaní do Troje až z Týnce nad Sázavou, kde zrovna pobývala. 
V čekárně byla cítit radost, naděje a vděk. Byla to radostná a smysluplná práce!

Vám, pane starosto, i celému úřadu MČ Troja, paří velký dík za podporu 
a pomoc s vyhledáváním kontaktů, technické i čajové zázemí. Restaurantu 
Interkontinental v Podhoří, paní Kláře Foitlové a její rodině děkujeme za za-
jištění LUXUSNÍHO stravování po všechny čtyři dny očkování a superlaskavou 
péči! A v neposlední řadě děkuji za nasazení i všem našim lékařkám, Evě Kan-
drnalové, Aničce Dvořáčkové, Zuzaně Rechtorikové, sestřičce Olze Slavíkové 
i našim šikovným čtyřem asistentkám, bez jejichž neúnavné práce bychom 
celou akci nebyly schopné zrealizovat. n S napětím budeme očekávat dodání 
druhé dávky vakcíny za tři týdny. Opět s velkým respektem ke Covidu-19 i sa-
motnému očkování uděláme maximum proto, aby vše proběhlo tak hladce 
jako tentokrát. s úctou Martina Pokorná Wiererová

Roušky 
a respirátory
Vážení trojští přátelé, 
v dnešní nelehké době 
coronaviru je těžké vy-
brat si za nepředraženou 
cenu bezpečnou ochran-
nou pomůcku proti tomu-
to zákeřnému onemocně-
ní. Za zcela nejfunkčnější 
je aktuálně považován 
respirátor třídy FFP2.

R ENOMOVANÁ NEZÁVISLÁ in-Á
stituce dTest Vám zadarmo
nabízí možnost zaslání aktu-

álního testu ústenek a respirátorů na 
svých oficiálních webových stránkách
pod názvem: Test roušek a respirá-
torů 2020. Nutno podotknout, že ne
všechny české firmy jsou zárukou
kvality. Nejdůležitější při koupi těchto
pomůcek je unijní certifikace značená 
CE a dále ověření si certifikace Vámi
vybraného výrobku. Při tomto splnění 
podmínek se dostanete při nákupu na 
velmi příznivé ceny. L. Popovská

V DRUHÉ POLOVINĚ ROKU 2020 SE PODAŘILO PROSADIT osazení par-T
koviště dopravní značkou IP 13 b, „parkoviště s parkovacím kotou-
čem“. Tato značka označuje parkoviště, na kterém řidič musí při začát-

ku stání umístit kotouč viditelně ve vozidle a nastavit na něm dobu začátku stání, 
kterou nesmí až do odjezdu měnit. Na dodatkové tabulce je pak vyznačena doba, 
po kterou je tam bezplatné parkování umožněno – v našem případě na pět hodin.

Letos začala Městská policie hl. m. Prahy kontrolovat dodržování uvedené 
dopravní značky. Parkovací hodiny s kotoučem po dobu trvání nouzového m
stavu obdrží občané s trvalým bydlištěm v Městské části Praha -Troja 
bezplatně v budově Úřadu městské části Praha -Troja, Trojská 96/230, Praha-
-Troja. Parkovací hodiny si můžete vyzvednout v úřední dny pondělí 8.00–12.00 
/ 13.00–14.00 hodin a středa 13.00–18.00 hodin. Ostatní dny po telefonické do-
hodě na tel.: 284 686 103 nebo 284 691 121. Kromě toho si lze parkovací hodiny 
zakoupit i v papírnictví. Provizorně postačí zanechat i viditelně odložený papír 
s ručně napsaným časem (například: „Příjezd 10:30 hod.“). Kdo nerespektuje 
dopravní značku „Parkoviště s parkovacím kotoučem“, dopouští se přestupku 
a lze mu v blokovém řízení uložit pokutu až dva tisíce korun.

Karel Novotný, vedoucí oddělení stavebního a životního prostředí

Změna 
parkování 
u stanice MHD
Trojská
Současné zastupitelstvo 
městské části si ve svém 
Programovém prohlá-
šení vytýčilo dopravním 
značením omezit dlouho-
dobé parkování mimo-
trojských občanů u za-
stávky tramvaje Trojská.

Poskytování dotací z rozpočtu
MČ Praha -Troja na rok 2021

Dotace z rozpočtu městské části se poskytuje na účel uvedený v programu 
„Podpora projektů v oblasti rozvoje, krajiny, občanské společnosti, vybave-
ní, služeb a volnočasových aktivit v prostoru trojské kotliny pro rok 2021“.
Harmonogram dotačního řízení
Program je zveřejněn od 9. 12. 2020 na úřední desce a webových strán-
kách Městské části Praha -Troja https://www.mctroja.cz/trojska-
-kotlina/?klic=granty
Zahájení podávání žádostí o dotaci bylo 11. ledna 2021
Ukončení podávání žádostí o dotaci je 11. února 2020 ve 12.00 hod
Rozhodnutí Zastupitelstva městské části Praha -Troja o podaných žádos-
tech do 31. března 2021
Uzavření veřejnoprávních smluv do 30. dubna 2021
Uvědomujeme si, že i v příštím roce může nastat situace, že 
budou vydána vládní opatření, která realizaci některých akcí 
částečně nebo úplně znemožní. Proto bude úspěšným žadatelům
umožněno provádět změny v projektu (faktické i finanční) podle předem 
daných pravidel, která budou součástí veřejnoprávních smluv 
uzavíraných s úspěšnými žadateli nebo bude možnost posunout 
termín realizace projektu až na následující rok. Máte -li zajíma-
vý projekt, nebojte se žádat, i když nevíte, zda se vám podaří projekt 
plně uskutečnit.
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.

Tematické oblasti
I. Kvalita životního pro-

středí
II. Život ve veřejném 

prostoru, občanská 
společnost

III. Publikační a propa-
gační aktivity

IV. Kulturní a společenské 
akce

V. Sport, tělovýchova,
volný čas

VI. Sociální a zdravotní,
bezpečnost a udržitel-
nost

VII. Vzdělávání

Trojský bál se nekoná
NÁHRADNÍ TERMÍN PŘIPRAVUJEME
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ZAJÍMAVOSTI Z PŘÍRODY

Bylinky luk a strání
Na krásných trojských stráních a lukách 
roste nespočet půvabných i zcela nená-
padných rostlin, které nás mohou nejen 
potěšit, ale být nám i velmi prospěšné 
pro zdraví nebo pro zpestření v kuchyni.

B IOPRODUKTY JSOU ČÍM DÁL VÍCE ŽÁDANÉ, ale také 
dražší. Proč tedy nezkusit do naší pokud možno 
zdravé výživy zařadit i „bio“ rostliny, které si na-

sbíráme sami, zdarma, čerstvé a bez nevítaných přísad. Na 
výslunných stráňkách můžeme najít např. mateřídoušku, pu-
pavu, dobromysl, chrpu, čekanku, kopretinu, třezalku, šťo-
vík, podběl atd. Na téměř v šech původních loukách najdeme 
jitrocel kopinatý, ženské bylinky kontryhele a řebříčky, čer-
nohlávek a také třeba svízel syřišťový nebo lnici květel a jiné. 
Louky u vody nabízejí např. tužebník jilmový, rdesno hadí ko-
řen, puškvorec, hluchavky, bršlici kozí nohu a mnohé další.

Nelze pojmout ovšem celou škálu bylinek, které u nás 
rostou, ale můžeme si povědět alespoň o těch notoricky zná-
mých něco víc, než je běžně známo.

Jednoduchá, přesto krásná a kvetoucí všude a téměř 
celý rok, dokonce i pod sněhem, je sedmikráska chudobka 
nebo také sedmikráska obecná. Využívá se v léčitelství, ale 
také jako ingredience do zdravé kuchyně. Je už od středo-
věku považována za účinnou léčivou rostlinu, která nachází 
široké uplatnění. Z dnešního pohledu jsou zajímavé její anti-
oxidační vlastnosti. Navíc dokáže podporovat imunitu, působí 
močopudně či při chřipce a nachlazení. U sedmikrásky jsou 

V rámci snahy o snižování množství odpadů a v du-
chu hesla, že nejlepší odpad je ten, který vůbec ne-
vznikne, existují možnosti, jak zdánlivě nepotřebné 
věci nabídnout, aby někomu ještě přinesly užitek, 
nebo udělaly radost. Lze je samozřejmě vystavit na 
různých inzertních portálech, ať už k prodeji, nebo 
darovat takzvaně za odvoz. Ale jsou i možnosti, 
které v rámci minimalizaci vzniku odpadů nabízí 
město Praha, nebo spolupracující organizace.

V oblasti předcházení vzniku odpadů hl. m. Praha 
podniká aktivní kroky v oblasti re -use manage-
mentu. Nově tak nyní ve spolupráci s Pražskými
službami nabízí lidem možnost odložit dosud
funkční, zachovalé použitelné věci ve dvou sběr-
ných dvorech – v Praze 4 na Spořilově (ul. Za-
krytá, tel. 731 122 891, e -mail info@psas.cz),zz
a v Praze 9 ve Vysočanech (ul. Pod Šancemi, tel.
739 682 180, e -mail info@psas.cz) v tzv. RE –zz
USE pointech. Na místě je přistaven speciální 
kontejner a buňka, a funguje proškolená obslu-
ha, která předměty přebírá a zadává do databá-
ze. Předměty typu nábytek, vybavení domácností,
sportovní potřeby, knížky či hračky jsou násled-
ně nabízeny on -line prostřednictvím aplikace:
https://praho.nevyhazujto.cz/ nejdříve part-/
nerským organizacím - charitám, městské nábyt-
kové bance, sociálním odborům a dalším. Před-
měty, které nevyužijí tyto organizace, si mohou
lidé rezervovat ve veřejně přístupné části aplikace
a poté zdarma vyzvednout. Bližší informace k pro-
jektu naleznete na: https://reuse.praha.eu/.//

Centrum sociálních služeb Praha ote-
vřelo tzv. Nábytkovou banku. Cílem je 
poskytnout nábytek, domácí potřeby 
a spotřebiče nízkopříjmovým skupinám 
Pražanů, kterými mohou být např. sa-
moživitelky, rodiny s dětmi, senioři, lidé 
se zdravotním znevýhodněním nebo lidé 
bez domova při jejich zabydlování. Nabí-
zené věci je potřeba nafotit a zaslat na 
mail tomas.valenta@csspraha.cz, 
případně kontaktovat pana Valentu te-
lefonicky na čísle 704 610 086, kde se 
domluvíte na dalším postupu (bližší 
informace najdete zde https://www.
csspraha.cz /naby tkova -banka-
-praha)aa

Každá takto „zachráněná“ věc může 
novému uživateli pomoci v jeho často 
nelehké situaci, a současně její dárce 
získá dobrý pocit z dobrého skutku jak 
pro druhého člověka, tak pro životní 
prostředí. Milan Novotný, ref. ŽP

často vyzdvihovány i protizánětlivé účinky (např. při zánětech 
dýchacích cest anebo krku a dásní). Kladný vliv má rovněž 
na činnost jater a žlučníku a snižuje cholesterol. Podporuje 
kvalitu pokožky, vlasů a nehtů a uplatnění nalézá při léčbě 
špatně se hojících ran. Sedmikrásku je možná užitečné použít 
ve formě odvaru do koupelí namísto chemicky vyráběných 
přísad. Pro sběr jsou určené květní úbory se stonkem do dvou 
cm, listy i kořeny. Během sezóny se koncentrace obsahových 
látek příliš nemění. Bez obav – sedmikráska je celá jedlá, 
čerstvou lze použít např. na výrobu falešného medu, listy do 
vařených pokrmů i jarních salátů a květy na ozdobu dezertů.

Na saláty se hodí důkladně oprané syrové listy, květy 
i kořeny. Dále se spotřebují společně s podobně působícími 
bylinkami do čajových směsí, omelet, bramborového salá-
tu, kaše, míchaných vajíček, pomazánek, karbanátků, rizota 
či těstovin. Květy můžete ozdobit chleba namazaný máslem, 
rovněž krásně zpestříme dětem sladká jídla jako krupicovou 
kaši, kompot, koláč, pudinky.

Obyčejná sedmikráska je patrně jednou z nejužitečněj-
ších léčivých bylin, kterou máme, a vědci stále zkoumají a na-
cházejí nové terapeutické vlastnosti této drobné květinky.

Otka Stavovčíková

Pražská zvířecí záchranka 
přijala už čtyři tisíce pacientů

K ÁNĚ SE STALA KLIENTEM PZZ Č. 4000. Nejčastějšími pacienty jsou však v těchto 
dnech netopýři. Práce PZZ spočívá výhradně v odchytech divokých zvířat v nouzi, 
první pomoci a v následném transportu do záchranné stanice či k veterinárnímu 

lékaři. Díky tomu je časově velmi flexibilní a dokáže na místo zásahu dorazit v relativně 
krátkém čase.

Jestli můžete, pomozte, prosím, záchrance příspěvkem na účet veřejné sbírky 
33553322/0800 s variabilním symbolem 1111. Bližší informace dostanete na info@csop.cz
a na telefonu 774 155 185 – Kateřina Landová, ČSOP. Děkujeme!PP
katerina.landova@csop.cz, https://www.facebook.com/prazskazvirecizachranka

redakčně kráceno

Pražská zvířecí záchranka (PZZ), kterou 
v Praze a okolí provozuje Český svaz 
ochránců přírody, přijala včera čtyřtí-
sícího pacienta. Stala se jím káně lesní, 
nalezená ve Vinoři. PZZ vznikla už v roce 
2009, v době, kdy v Praze nefungovala 
žádná záchranná stanice. Jejím posláním 
je radit veřejnosti, jak se má zachovat 
při kontaktu s divokými zvířaty v nouzi, 
odchytávat či přebírat od nálezců zví-
řata, který potřebují pomoc odborníků 
a transportovat je do záchranných stanic.

Dejte „nepotřebným“ věcem další
šanci staré věci novým majitelům
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ZASTUPITELSTVO INFORMUJE

Vážení trojští občané, rádi bychom v polovině funkčního období troj-
ského Zastupitelstva zhodnotili, jak se daří plnit naše

Programové prohlášení Zastupitelstva MČ
na období 2018-2022.
V prvním příspěvku volného seriálu se zaměříme na oblasti vzdělávání, kultury, sportu a volného času.

VZDĚLÁVÁNÍ, ŠKOLSTVÍ
1. Zajistíme místa v zák ladní i mateřské škole pro všechny trojské děti.
2. Dokončíme připravovanou rekonstrukci trojské školy směřující ke zvýšení funkčnosti a prosto-

rového standardu základní školy a gymnázia.
3. Formou grantů podpoříme nástroje výuky, modernizaci a komfort vzdělávání v základní škole.
4. Na základě smlouvy s Trojským gymnáziem udržíme možnost devítileté školní docházky pro troj-

ské děti za zvýhodněných finančních podmínek.
5. Budeme podporovat spolupráci trojských škol s vysokými školami a zájmovými spolky v Troji 

(FTVS UK, Česká zemědělská univerzita, SaBaT Praha, TJ Sokol Troja, oddíl STOPA a další).

M ĚSTSKÁ ČÁST PRAHA -TROJA je zřizo-A
vatelem dvou vzdělávacích institucí, 
a to Základní školy Trojská a Ma-

teřské školy Nad Kazankou. Přislíbili jsme, že 
poskytneme trojským dětem kvalitní předškolní 
i základní vzdělání, že zajistíme dostatek míst pro 
trojské děti. Tento bod prohlášení plníme bez výji-
mek. Obě instituce si nechávají rezervu, aby moh-
ly přijmout trojské zájemce o vzdělání i v průběhu 
roku. Mateřská škola má kapacitu šedesát míst, 
naplněno je momentálně padesát dva. Základní 
škola má kapacitu jedno sto padesát dětí a mo-
mentálně je naplněno sto čtyřiačtyřicet míst. Jeli-
kož si uvědomujeme, že vzhledem k nové výstavbě 
v Troji by se mohla kapacita především základní 

školy velmi rychle naplnit, dohlížíme na to, aby se 
co nejdříve dokončila projektová dokumentace na 
připravovanou rekonstrukci školy. Počítáme s tím, 
že bychom stavební povolení mohli obdržet na 
podzim tohoto roku. Poté nás čeká výběr zhoto-
vitele a realizace stavby. Tento projekt hodnotíme 
jako náročný, nicméně velmi přínosn n
lávací instituce mohou získat podpo
každoročně vypsaného grantového ří
předkládají své projekty a žádají o při
nancí. Grantová komise posuzuje každ
velmi pečlivě a podporuje jen ty nejz
které jsou pro městskou část pří-
nosné. Základní škole byl v posled-
ních letech přidělen grant na čte-

nářský klub, polytechnické vzdělávání a jazykové 
vzdělávání prostřednictvím mezinárodního pro-
jektu Edison. nDíky dlouhodobě trvající smlouvě 
mezi městskou částí a Trojským gymnáziem se 
nám daří za výhodných finančních podmínek za-
jistit možnost ucelené devítileté školní docházky 
pro trojské děti. Toto samozřejmě předpokládá, 
že uchazeči splní kritéria přijímacího řízení na 
Trojské gymnázium. n Nadstandardní vztahy, 
které mají školy v Troji mezi sebou, umožňují troj-
ské školství vnímat jako velmi kvalitní a na sebe 
navazující. n Vzdělávání v Troji však neposkytu-
jí pouze školy. Je zde řada spolků a sportovních 
klubů, které nabízí trojským dětem i různé druhy 
vyžití a vzdělávají je prostřednictvím svých aktivit. 
Sokol Troja zajišťuje pravidelné cvičení a lyžařský 
výcvik o jarních prázdninách. Oddíl SaBaT Pra-
ha spolupracuje se základní školou a pořádá pro 
žáky školy pravidelné tréninkové hodiny v rámci 
tělesné výchovy. Oddíl Stopa umožňuje trojským 
dětem pobyt v přírodě o letních prázdninách na 
třítýdenním táboře. Všechny tyto organizace měst-

KULTURA, SPORT, REKREACE A VOLNÝ ČAS
1. Podpoříme klubové i sportovní aktivity dětí, mládeže a dospělých.
2. Budeme podporovat systém grantů na činnost občanských spolků a sdružení.
3. Podpoříme i nadále pořádání výstav a seminářů v rozšířených prostorách „Galerie u lávky“.
4. Zorganizujeme tradiční oblíbené kulturní, společenské a sportovní akce (Trojské vinobraní,

Trojská buchta, Vítání občánků, Setkání seniorů, Vánoční koncert, Trojský bál, Trojský den).
5. Dle hotové studie vypracujeme projekt na veřejná sportoviště nad protipovodňovým valem vedle are-

álu SaBaT Praha. Budeme usilovat o vymístění zařízení staveniště a vykoupení příslušných pozemků.
6. S pomocí městské policie budeme důrazněji kontrolovat již zavedené dopravní omezení v ulici 

Vodácká, aby automobily bez povolení k vjezdu neohrožovaly místní i mimotrojské uživatele 
rekreační trasy u řeky.

V OBLASTI KULTURY A SPORTU je městská U
část velmi aktivní. Podporuje pravidelné 
výtvarné výstavy v Galerii u lávky. Zde 

také pořádá každoroční výstavu Trojské plány, 
kde se návštěvníci mohou seznámit s novými za-
jímavými projekty, které se týkají života městské 
části. Další oblíbenou akcí je Trojské vinobraní. 
Návštěvnost této akce je dlouhodobě velmi vyso-
ká. Stejně tak Trojský bál se těší u Trojáků velké 
oblibě. Trojská buchta tradičně osloví všechny, 
kteří chtějí ukázat své kuchařské umění nebo si 
jen přijít ochutnat něco dobrého. Mezi tradiční 
kulturní akce patří i dva koncerty v prostorách 
Trojského zámku. Jeden ke dni státního svátku 
28. října a druhý vánoční, na svatého Štěpána. Na 
začátku prosince jsou Trojáci zváni na slavnostní 
rozsvěcení vánočního stromu. Trojští senioři se 
několikrát za rok setkávají s panem starostou 
v některé z trojských restaurací. Městská část 
finančně podporuje jejich výjezdy na rekondiční 
pobyty. Pokud se v Troji sejde více nově naroze-
ných dětí, městská část pořádá v Trojském zámku 

akci Vítání občánků. Všechny děti tu dostanou 
jako upomínku malý dárek.
I když současná situace oblasti kultury a sportu 
příliš nepřeje, snažíme se jí tradiční akce přizpů-
sobit. Podzimní vinobraní se konalo jen v komor-
ním počtu účastníků, vánoční koncert proběhl 
online a mohli jste ho sledovat ze svých domovů. 
n Členové komise pro školství a kulturu se pravi-
delně scházejí a pracují na tom, aby se v Troji hezky 
a kvalitně žilo. n Jsme otevření všem sportovním
a volnočasovým aktivitám. Na některé finančně 
přispíváme v rámci grantového řízení. Troja pořá-
dá svůj Trojský den, kam mohou přijít všichni, kte-

ří si chtějí zasoutěžit, nebo si jen popovídat v kruhu 
svých trojských sousedů a přátel. Staráme se o to, 
aby bylo v Troji kam jít, aby měly děti kde trávit 
volný čas a dospělí kde si odpočinout. Budujeme 
nová hřiště, opravujeme stará sportoviště. n Na 
podnět MČ Praha -Troja probíhá změna územního 
plánu č. 2850 – „Vybudování sportovního areálu 
nad valem“. Za tímto účelem hlavní město Praha 
vykupuje od soukromých vlastníků pozemky v této 
lokalitě. V ploše přímo nad Bubenečským tunelem 
Městského okruhu vzniká tréninkové hřiště pro 
mládež oddílu SaBaT Praha.
Aktuálně Městská část připravuje společně s ar-
chitektonickou kanceláří Rusina Frei s.r.o. projekt 
volnočasového hřiště v Podhoří u břehu Vltavy, 
který byl představen na setkání s občany v červ-
nu 2020. Kromě víceúčelového hřiště a několika 
dalších cvičebních prvků proběhne i kompletní 
revitalizace a parková úprava pozemku. Pro ná-
vštěvníky bude k dispozici i moderní mobilní so-
ciální zařízení s pravidelnou údržbou. Projekt je 
aktuálně projednáván s předpokládanou realizací 
na podzim tohoto roku. Financování je z velké čás-
ti zajištěno pomocí grantů Hlavního města Prahy. 
n Pro bezpečný provoz na cyklotrase je dopravní 
omezení průběžně kontrolováno strážníky. Povo-
lení k vjezdu do ulice Vodácká bylo od začátku 
platnosti omezení vydáno v počtu 20 pouze provo-
zovatelům a nájemcům sportovních a rekreačních 
zařízení. Řadovým členům vodáckých oddílů ani 
např. rybářům nejsou tyto povolenky vydávány.

Mgr. Kateřina Tůmová, Mgr. Filip Hájek

t hodnotíme
ný. n Vzdě-
oru v rámci
ízení, kde 
idělení fi-
dý projekt 
zdařilejší, 

ská část podporuje.



6

256 ÚNOR 2021

ŽIVOT V TROJI

Rozšíření ZŠ Trojská Ravagnani Vecchi Architects – Rusina Frei, s.r.o.

Přesunutí pomníku před Základní školou Trojská Rusina Frei, s.r.o.

Návrh je postaven na dvou základ-
ních prvcích. Jedním je rozšíření 
hlavního koryta řeky a vytvoře-
ní štěrkových ostrovů, které se bu-
dou v čase proměňovat. Tato místa 
budou ponechána přírodě a
jejímu přirozenému vývoji. Druhým 
prvkem je vytvoření průlehu spo-
jujícího plavební kanál s hlavním 
korytem řeky. Průleh bude sloužit 
především pro rekreaci obyvatel 
a zároveň má významnou funkci 
v řízeném převádění vody při 
povodni. IPR

Vpravo: Fyzikální model Trojské 
kotliny – Výzkumný ústav vodo-
hospodářský T. G. M. v Podbabě

Byla dokončena první fáze projektu revitalizace řeky. Cílem návrhu je nejen zlepšení protipovodňové ochrany rozšířením koryta a vytvořením bezpečnostního 
průlehu, ale i vytvoření nového rekreačníh srdce Trojské kotliny.

Příměstský park Trojská kotlina
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TROJSKÝ KALENDÁŘ

Zahájení proběhlo 21. ledna v 17 hodin v Galerii u lávky, Povltavská 21
OD 22. 1. DO 7. 3. 2021 OTEVŘENO V PÁTEK OD 13 DO 17 HODIN,
V SOBOTU A NEDĚLI 10–18 H, dle aktuálně platných omezení 

Hřiště v Podhoří u řeky s víceúčelovým rekreačním využitím Resina Frei, s.r.o.

PRAHA -TROJA V ROCE 2021

čtrnáctý ročník 
výstavy aktuálních 
záměrů a projektů 
v Trojské kotlině

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

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

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

VYSTAVUJÍCÍ: Městská část Praha -Troja 
n Hlavní město Praha n Institut pláno-
vání a rozvoje hl. m. Prahy n RAVAGNANI 
VECCHI ARCHITECTS – RUSINA FREI s.r.o.
n DBD Group s.r.o. n Qarta architekti 
n Základní škola Trojská n Headhand 
architekti n Lesní klub Havránek n Ma-
teřská škola Nad Kazankou n Ekocentrum 
Podhoubí n Ekoškolka Rozárka n Trojské
gymnázium s.r.o. n Vědomý dotek n Jan 
Zobal n Underground club Troja n TJ Sokol 
Troja n SaBaT Praha n Architektonický 
ateliér ARKÁDA n Příměstský park Trojská 
kotlina, z.s. n Klub trojské historie n Gale-
rie hlavního města Prahy n Galerie U lávky 
n a další….

Vodácký areál náhledová vizualizace reference mobiliáře

Komentované prohlídky a veřejné diskuze v Galerii u lávky, aktuální informace sledujte na Komentované prohlídky a veřejné diskuze v Galerii u lávky aktuální informace sledujte na www.mctroja.cz

Objednejte si samostatně prohlídku,
zavolejte na 284 691 121, napište na 
samsonova@mctroja.cz
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ZE ŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ

PRO CHYTRÉ HLAVIČKY

8

Z IMOU NÁS PROVÁZÍ PŘÍBĚH O dvanácti měsíčkách. 
Zjišťujeme, proč v lednu Maruška nemohla natrhat 
jahody bez pomoci jiných měsíců. Každý den tvoříme 

v atelieru, malovali jsme dvanáct měsíců z příběhu i padající 
vločky za oknem.

Povídali jsme si také o bakteriích, bacilech a lidském těle. 
O tom, jak se proti nim bránit a co nám k tomu pomáhá. A že 
jsou i bakterie prospěšné! Například ty, které nám pomáhají 
dělat jogurt nebo sýr. Zaujalo nás to natolik, že jsme si vymy-
sleli a namalovali svého bacila.

Vyprávíme si i o ptáčcích a dalších zvířatech, jestli se mají 
v zimě kde ohřát, jestli mají co jíst a jak bychom jim moh-
li pomoct. Sypeme jim různé druhy semínek a na kroužku 
Malý zahradníček jsme jim vyrobili další krmítka z jablíček 
a vlašských ořechů. Na kroužku jsme také rozebrali vánoční 
výzdobu a roztřídili podle druhů do odpadu.

Pokračujeme v programu Ekoškola a náš Ekotým se vě-
nuje tématu Jídlo. Děti se zaměřují na to, jaké jídlo ve školce 
jíme a odkud se tu bere. Zatím víme, že některé surovi ny na 
svačinky si pěstujeme sami na zahradě nebo že je objednává-
me v obchodě Bio Letná, odkud nám je dovážejí ekologicky 
na kole. Jsme zvědaví, co dalšího zjistíme.

Jsme také zapojeni v programu Skutečně zdravá škola, 
kde jsme držiteli bronzového certifikátu a chceme naplnit 
kritéria stříbrná.

Pro ostatní školky i základní školy nabízíme výukové 
programy zaměřené na přírodu a ekologii, se kterými přije-
deme za vámi – do třídy nebo ještě lépe na školní zahradu. 
V průběhu zimy tak v mnoha školkách ukládáme ke spánku 
ježka, hledáme s čápem cestu do teplých krajin nebo veverce 
pomáháme dělat zásoby na zimu. Po celý rok můžeme s dok-
torem Datlem prohlížet venku stromy a na jaře zas pozoruje-
me hmyzí obyvatele.

Co se děje v Ekocentru Podhoubí/
Ekoškolce Rozárce
Zdravíme vás z Podhoubí a Rozárky. Co je u nás nového? Na-
ším hlavním tématem ve školce je Zima a největší radostí 
lednová sněhová nadílka. Moc jsme si ji užívali v blízkém okolí 
i na výletech do Stromovky.
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Chcete se dozvědět více o školce nebo se k nám přijít 
podívat? Ozvěte se Martině Hoferové: tel. 777 123 690, email 
martina.hoferova@podhoubi.cz
Zajímají vás naše výukové programy? Kontaktujte Janu 
Knappovou, tel. 776 356 959, email jana.knappova@pod-
houbi.cz,zz více také na www.podhoubi.cz
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Motýli v tropickém skleníku!
Zkuste je spočítat.

Motýlů je rovných deset.
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P O STRŽENÍ SLOUPU A SOCHY Panny Marie Y
v roce 1918 přišel pomocný biskup praž-
ský Antonín Podlaha s projektem dvanácti 

kostelů kolem Prahy, které měly být postaveny či 
znovuotevřeny pro odčinění potupy způsobené 
Panně Marii stržením její sochy na Staroměstském 
náměstí. Počet byl stanoven symbolicky podle ma-
riánské koruny. Vzhledem k tehdejší nemožnosti 
obnovení sloupu, byly pro ten účel využity pro-
středky vybrané věřícími pro ten účel. Vznikl spo-
lek Dílo blahoslavené Anežky Přemyslovny, s jehož 
pomocí bylo postupně vystavěno či obnoveno dva-
náct kostelů na tehdejší pražské periferii. Prvním 
činem bylo odkoupení a oprava zpustlé a vyhořelé 
barokní kaple sv. Kláry v Troji, která byla nově vy-
svěcena v roce 1924. Dalšími byly kaple sv. Václa-
va v Thomayerově nemocnici, farní budova s kaplí 
ve Strašnicích, kostel Krista Krále ve Vysočanech, 
kostel ve Kbelích, kostel na Spořilově, kostel na 
Lhotce, kaple v Kobylisích, kostel na Chodově, 
kaple na Žižkově, kostelík v Krči a kostel sv. Jana 
Nepomuckého v Košířích.

Naučná 
stezka

N A OSMIČCE v Bohni-
cích vzniká nová na-
učná stezka s plánova-

nými dvaceti čtyřmi panely – ně-
které z nich v těsném sousedství 
s MČ Praha -Troja. Spolek Bohni-
ce žijí by tímto rád zprostředko-
val návštěvníkům i místním hlub-
ší poznání daných lokalit. Kromě
faktografických údajů by se měli
zájemci seznámit i s příběhy vá-
žícími se vždy ke konkrétnímu
danému místu. U statku Vraných
je první z panelů.

Organizátoři projektu by uví-
tali spolupráci z řad široké veřej-
nosti – zejména ze strany pamětní-
ků, badatelů, fotografů atd. Infor-
mace na: www.bohniceziji.cz,
www.starebohnice.cz, e -mail:
blankarosi@seznam.cz

S použitím článku měsíčníku Os-
mička (str. 18–19), leden 2021
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Nyní se můžeme radovat jak z obnoveného Mari-
ánského sloupu, tak z naší kaple na vinici, která 
byla zachována a obnovena pro odčinění hrozné 
pohany učiněné Matce Vykupitele světa – Syna Bo-
žího a patronce a ochránkyni Prahy.
S využitím textu z knihy: Duchovní střed Evropy – 
Dějiny Mariánského sloupu na Staroměstském
náměstí v Praze 1650 – 2020. Petr Blažek, Vojtěch
Pokorný, Praha 2020, vyd. Muzeum Karlova mostu.

Ing. arch. Václav Valtr
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Na Štěpána by se býval dožil 
72 let p. Jaroslav Sluníčko st., 
provozovatel Občerstvení U Slu-
níčka v ulici V Zámcích. Už nikdy 
neochutnáme jeho vínovici či vý-
borné polévky, už nikdy nám ne-
zahraje na heligonku, už ho ne-
uvidíme rybařit na pramičce… 
Navždy nám „náš Slunce“ zapadl 
v sobotu 12. prosince.

Podhořáci

SMUTNÁ ZPRÁVA

daleko od Drahanského mlýna se nachází krásná socha nadějné mladé
mělkyně Kristýny Kužvartové: Padlý anděl – Anděl hněvu (2011). L.P.

V TŘEŠŇOVÉM SADU PALÍRKA (nedaleko ulice na Far-A
kách) se nachází jeden z mnoha land artových objektů 
v Praze z dílny slovinského sochaře a geomanta Marka 

Pogačnika pod názvem Tři bohyně. Autor slovinské státní vlajky 
a znaku je zde vztyčil v roce 2008 za pomoci svého slovenské-
ho kolegy Jána Tajboše. Menhiry Tři bohyně tvoří jednu lito-
punkturní soustavu s kameny v trojské botanické a zoologické
zahradě (rovněž z dílny Marka Pogačnika). Litopunktura je
umělecko -léčebná metoda podobná akupunktuře, místo jehel 
jsou do krajiny zasazovány kamenné stély či železné tyče a pro 
mne je spojená především s vytvořením génia loci – ducha mís-
ta. Každý si ovšem může zajít na toto krásné místo a požádat 
o splnění nějakého přání či poselství. L. Popovská
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Za kulturou do přírody
v místě bydliště:

ŇOVÉM SADU PALÍRKA (nedaleko ulice nA

rody
Tři bohyně

V ÁNOČNÍ KONCERT LETOS 
zprostředkovala městská 
část, vzhledem k vládním

opatřením proti šíření Koronaviru,
on-line. Datum i hodina zůstaly tradič-
ně zachovány: 26. 12., od 16 hodin.

V podání klavíristky Quranie Menelaou spolu
s houslistou Jakubem Jánským zazněla tato díla:

Antonín Dvořák: Sonatina pro housle a klavír op.100
I. Allegro risoluto II. Larghetto III. Molto vivace
IV. Finale

Bedřich Smetana: Z Domoviny, duo pro housle a klavír
I. Moderato II. Andantino. Moderato. Presto

Astor Piazzolla: I. Oblivion II. La Fortezza

Marios Takoushis: Vanoční překvapení pro housle 
a klavír

A v živém přenosu nechyběl ani přípitek pana starosty s přá-
ním na prahu nového roku:

https://www.youtube.com/watch?v=yXgOx4FJO68
&feature=youtu.be
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ZAJÍMAVOST

ŽIVOT V TROJI

TIP PRO VÁS

VÁŽENÍ ČLENOVÉ KLUBU TROJSKÉ HISTORIE. 
Moc na vás vzpomínám v tomto těžkém období. 
Snad se dočkáme jarní schůzky. I když doba není 

příznivá, tak mně stále přibývají historické informace o Troji 
a jejích obyvatelích. Dokumenty dávám do archivu a až se 
sejdeme vše vám ukáži a doplníme potřebné informace. Pře-
ji hodně zdraví a hlavně na sebe dávejte pozor.

František Malý

Galerie u zřícené
Lávky Plán výstavy
1. LEDEN–ÚNOR Trojské plány XIV
2. BŘEZEN–DUBEN Michal Novák – grafika
3. KVĚTEN–ČERVEN Bratři Hronové –

Negrelliho viadukt – fotografie
4. ČERVENEC–SRPEN Ladislav Hojný – kresby
5. ZÁŘÍ–ŘÍJEN Karel Demel – kresby, grafika
6.  LISTOPAD–PROSINEC Jan Reich – fotografie

Další předpokládané výstavy (pořadí není určeno):

Kristina Venturová – sklářská výtvarnice z Troje, Filip Kudr-
náč – obrazy, Anna Khunová – grafika, Jan Dinga – obrazy, Ja-
roslav Grodl – obrazy, Vladimír Šavel – obrazy, kresby, Libor 
Beránek – kresby, grafika, Pavel Vácha – fotografie – Opět 
staré Holešovice (projekt s J. Kavanem), Dušan Kállay a Kamila 
Štanclová – přední slovenští grafici ilustrátoři a malíři

Nová položka do sbírky: Královský zemský pomologický ústav v Troji u Prahy – 
Zpráva o mravném chování, pilnosti a prospěchu – vysvědčení z roku 1896. Podepsán ředitel 
Karel Němec, syn Boženy Němcové, který učil i několik předmětů.

Vážení čtenáři, chtěla bych se s vámi podělit o pražské re-
kordy a zajímavosti, na které jsem narazila na stránkách 
o Praze www.praha -levne.cz.
Text o pražských „nej“ vděčí za své otištění diskuzi s kole-
gy na téma: „Kde se nachází nejvyšší bod v Praze?“

Pražské rekordy, kuriozity atp.
Nejdelší pražská ulice je výpadovka Strakonická (Smíchov, Zbraslav). Měří 15,5 km.
Nejkratší pražská ulice měří 27 m, je na Kampě a jmenuje se Jiřího Červeného.
Nejstarší pražská kavárna je Slavia – otevřena byla r. 1881 v paláci Lažanských.a
Nejstarší pražská hospoda a pivovar je U Fleků na Novém Městě. Vznikl r. 1499.
Nejstarší pražská nemocnice je Na Františku. Slouží od založení v r. 1354!
Největší pražské náměstí je Karlovo, dříve zvané Dobytčí trh – s rozlohou 80550 m2.
Nejmenší pražský dům najdete v Anežské ulici 4/1043, průčelí zabírá na šířku 2,25 m.
Nejvyšší pražskou stavbou je Televizní vysílač Žižkov (216 m).
Nejhlubší pražská studna se nachází na III. nádvoří Pražského hradu (70 m).a
Nejvyšším bodem Prahy je vrch Teleček v MČ Praha -Zličín (399 m).y
Nejnižší místo v Praze je hladina Vltavy u Suchdola (177 m n. m.) na hranicích města.
Největší šířka Vltavy je 330 m a její vody obtékají devět ostrovů.y
Největší pražská bronzová jezdecká socha je na Vítkově (sochař Bohumil Kafka,
9 m vysoká, 9,6 m dlouhá socha Jana Žižky).
Nejstarší pražské nádraží je zastávka Praha – Dejvice (1830, dříve Bruska).í
Nejhlubší stanice metra je Náměstí míru (53 m) s a nejdelším eskalátorem (87,2 m).
Nejkratší je vzdálenost mezi stanicemi Muzeum a Hlavní nádraží (425 m).í
Největší vzdálenost mezi stanicemi je 2748 m na trase Kobylisy a Nádraží Holešovice.t
Metro na je na čtyřech místech postaveno pod hladinou řeky Vltavy.

se svolením PhDr. Moniky Kuncové, šéfredaktorky Praha levně R. Zajícová

Vládní nařízení spojená s postupem proti šíření koronaviru 
sice znemožnila návštěvy kulturních zařízení, ale přesto…
něco jako „galerii pod širým nebem“ můžete najít i v Praze.

Umění pro všechny
Nikola Tesla 1856–1943
Stefan MILKOV, 2014
ul. Nikoly Tesly
Praha 6 – Dejvice

„Koně“
Michal GABRIEL, 2008
Šabatův park
Praha 6 – Dejvice

Dům syna 
a Dům matky
John HEJDUK, 2016
memoriál J. Palacha
Alšovo nábřeží, 
Praha 1

Bez názvu 
(plavci a zvířata)
Zdeněk RUFFER, 2011
Futurama Business 
Park
Karlín, vedle stanice
metra Invalidovna
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UKÁZKA Z JEDNOHO STANOVIŠTĚ

ZE SPORTOVIŠŤ

TJ SOKOL TROJA INFORMUJE

Přijďte si s námi zacvičit a zasportovat! Nabízíme sportovní 
a kulturní vyžití pro všechny věkové kategorie.
Přijďte se podívat.
Kancelář: Trojská 171a, Praha-Troja (Sokolovna). Vchod vlevo
vedle restaurace.
Úřední hodiny v době nouzového stavu jsou zrušeny, 
pro informace možno volat na číslo: 728 213 254
Členské a oddílové příspěvky je možné hradit bezhotovostně 
na účet č.: 12137071/0100

Přijďtď i á

Památník obětem 
komunismu
Olbram ZOUBEK, 
2002
spolupráce arch. 
Z. Hölzel a J. Kerel 
Újezd, Praha 1

Památník obětem 
násilné kolektivizace
Jiří PLIEŠTIK, 2004
spolupráce 
arch. T. Novotný 
a Z. Mezerová
před vchodem 
Ministerstva
zemědělství

(trojský kůň)

Skutečnost, že Mikuláš a jeho doprovod chodí v předvečer jeho svátku, tj. 5. prosince, vychází
z historických zvyků. Dříve oslavy všech svátků začínaly v jejich předvečer, aby byl následující sváteční 
den klidný. Tradice nošení dárků vznikla v 10. století při tzv. biskupských hrách jako reakce na štědrost
skutečného Mikuláše. U nás se tento zvyk rozšířil asi ve 14. století.

Později se ke štědrému Mikuláši přidaly ještě dvě postavy, a to čert a anděl. Nikdo přesně neví, proč
právě čert, opak dobrotivého Mikuláše, je jednou ze tří postav. Podle pověstí se Mikuláš utkal se samotným
ďáblem a ten jej v podobě čerta dodnes pokorně doprovází. Další verzí je, že společník za Mikulášova života
mohl být černoch, kterých ve 4. století bylo v Evropě opravdu málo a obyčejní lidé si jej jednoduše 
interpretovali jako čerta. Uvažuje se také o osobě velmi špinavé, která mohla čerta připomínat. Poslední

možností, která by vysvětlila postavu čerta, je jeho ztotožnění se se surovým hostinským, který chtěl zabít tři 
chlapce. Postava anděla pak byla ke dvojici pravděpodobně uměle přidána jako protipól čerta. Takto se zlo 
i dobro vyvažují a Mikuláš jejich prostřednictvím spravedlivě odměňuje i trestá. Anděl zde také funguje 
jako pojistka, která dokáže napravit i zlobivé děti odnesené čertem. 

Víte, že čerty v podobě, jaké je známe my, nikde jinde ve světě neznají? Všude ve světě jsou to ďáblové a 
satanové, s nimiž není spojeno nic dobrého. Čeští čerti jsou však jiní. Vychází totiž ze slovanského folkloru, 
jenž s těmi křesťanskými ďábly nemá příliš mnoho společného. Naši čerti totiž nemusí být zlí. Jsou
spravedliví, někdy poťouchlí a svým způsobem se hodným lidem umí odvděčit. Čeští čerti se nepodobají
jihoněmeckému (a rakouskému) Krampusovi, který také doprovázel jejich Mikuláše. Krampus zlobivé děti
podle německé tradice jedl a kolem 22. 12. se pak měnil v normální lidskou bytost, která si nic 
nepamatovala. Krampus je stejně jako čert rohatý muž s drápy, ocasem a kopytem. Pravdou však je, že
Krampusové jsou mnohem děsivější, než čeští čerti. 

Do roku 2021 vstupujeme zatím bez sportovní 
činnosti. Důvodem jsou omezující opatření vlády 
v nouzovém stavu a při covidové pandemii. Před-
pokládáme zlepšení stavu epidemiologické situace 
v ČR a chtěli bychom opět co nejdříve obnovit veš-
kerou naší činnost.

O UVOLŇOVÁNÍ OPATŘENÍ A O OPĚTNÉM ZAHÁJENÍ CVIČENÍ a tré-
ninků vás budeme neprodleně informovat na našich webových 
stránkách www.tj -sokoltroja.cz a ve vitríně na oplocení Soko-

lovny a dále ve vitrínách MČ Praha -Troja.
n Restaurace v Sokolovně je stále uzavřena, jednak z důvodu omezujících 
opatření vlády při covidové pandemii a dále i z důvodu nemoci personálu. 
Výbor TJ rozhodl na prosincové schůzi a dal nájemci restaurace výpověď 
z nájmu pro neplnění nájemní smlouvy.
n TJ Sokol Troja hledá zájemce o pronájem restaurace v objektu Sokolovny. 
Zájemci o pronájem volejte Petra Filipa – 728 213 254, nebo pište na email 
tj -sokol -troja@volny.cz.
n V prosinci 2020 jsme trénovali a cvičili od 3. 12. cca deset dní do dalšího 
omezení vlády, kdy jsme museli činnost zastavit. Někteří cvičitelé všestran-
nosti potom připravili jednak vánoční procházku s různými úkoly a dále za-
sílaly svým členům denně návody k individuálnímu cvičení. Za to jim patří 
dík. Ukázka z jednoho stanoviště vánoční procházky – viz vlevo. Ukázka ze 
zasílaných úkolů – viz vlevo dole. A můžete si podle toho zacvičit.

Za TJ Sokol Troja – Petr Filip

Otázky: 1) Jaký je český čert? 2) Proč chodí s mikulášem i anděl?
Sportovní úkol: Udělej holubičku. Dojděte k nové lávce a hledejte další úkoly.

Sportovní kemp

V E SPORTOVNÍM KLUBU Troja se v týdnu 24.–28. 8. 
konal příměstský sportovní kemp za účasti patnác-
ti dětí. Akci organizovala tenisová škola P & T Sport 

z. s. Pod vedením tří profesionálních trenérů si děti kromě 
tenisu, který v tréninkovém programu převládal, vyzkoušely 
i další sporty, vč. badmintonu v pevné hale. Celou akci pod-
pořila finančním příspěvkem MČ Praha -Troja, za což bychom 
chtěli touto formou poděkovat.

Ohlasy dětí i rodičů byly tradičně pozitivní, takže už brzy 
začneme s přípravou na příští, již 5. ročník.

Petr Šatava, předseda spolku & koordinátor tenisové školy

Přestože některá 
nedávno instalovaná 
díla vzbuzují disku-
zi, faktem zůstává, 
že Praha by mohla 
mít v prostoru svých 
ulic a náměstí umění 
více. Několik dalších 
plastik nového tisí-
ciletí najdete v po-
kračování tohoto
neúplného přehledu 
příště.

s.p.a.
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TROJSKÝ KALENDÁŘ

CO NOVÉHO U SOUSEDŮ

Periodický tisk územního samosprávného celku
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Zoo pro vás
Botanická zahrada připravila
www.botanicka.cz

www.zoopraha.cz

Shrnutí roku ’20
Ztráty, ale i nová expozice a mláďata
V důsledku protiepidemických opatření byla Zoo Praha 
v roce 2020 po celých sto čtrnáct dnů uzavřená. Jejími 
branami o téměř 605 tisíc méně než v roce 2019) a finan-
ční ztráty atakují hranici 90 milionů Kč. Navzdory tomu 
zůstane rok 2020 spojen i s řadou pozitivních událostí 
a úspěšných projektů:
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1 Na pomoc hořící Austrálii Požáry, jež v řadě ob-i
lastí Austrálie trvaly od podzimu 2019 do jara 2020,
postihly tamní obyvatele i jedinečnou přírodu. Na 
základě podnětů veřejnosti zřídila Zoo Praha sbírku
na pomoc australské fauně a i díky mediální pod-
poře ČT se podařilo vybrat neuvěřitelných 23 mili-
onů (!) Kč

2 O 114 dnů kratší rok Na jaře byla Zoo Praha uza-
vřena. To vedlo k zásadnímu poklesu příjmů Zoo 
(vstupenky, parkovné, nájemné gastrozařízení, 
prodej suvenýrů. Podstatnou část ztrát za jarní ob-
dobí však sanoval zřizovatel, hl. m. Praha, a velmi 
významná byla i podpora veřejnosti.

3 Narození dvou sloních „princezen“ Obě mladé
slonice ze Srí Lanky – Tamara a Janita – porodily 
na jaře svá dvě dlouho očekávaná slůňata: Lakunu
a Amalee.

4 Projekt Krátce ze zoo pootevírá zoo prostřednic-
tvím stejnojmenného youtubového kanálu alespoň
virtuálně. Chovatelé zachytili své svěřence i zákuli-
sí zoo pomocí mobilů na více než osm set krátkých
videí.

5 Otevření Darwinova kráteru a představení ďáblů 
medvědovitých Nová expozice tasmánské a aus-
tralské fauny – Darwinův kráter zaujímjící plochu 
3 700 m2. Její součástí je autentická flóra včetně 
stromových kapradin. Náklady na vybudování čini-
ly 102 milionů Kč.

6 Úspěch světové ochrany přírody: kůň Převalské-
ho Na výroční konferenci Světové asociace zoolo-
gických zahrad a akvárií vybrán projekt Zoo Praha 
Návrat divokých koní do finálové čtveřice na uděle-
ní vysoce prestižního ocenění WAZA Conservation 
Award.

7 (Nejen) Stravenky pro zvířata Online nákupem
příslušné stravenky uhradí zájemce jednu krmnou
dávku vybraného zvířete a získá certifikát. Do 
konce roku se prodalo přes čtyřicet tisíc stravenek 
v celkové hodnotě převyšující 4,1 milionu Kč! Pří-
jem z adopcí zvířat stoupl oproti roku 2019 téměř 
dvojnásobně a ze sponzoringu zvířat pětinásobně! 
Projekt Vstupenka na lepší časy vynesl přes 1,3 mi-
lionu Kč.

8 Mládě orangutana sumaterského Od 17. listopa-
du chová Zoo Praha mládě orangutana sumater-
ského. Celkově přišlo za rok 2020 v Zoo Praha na 
svět 1369 mláďat 216 druhů savců, ptáků a plazů.

9 Příchod rajek a dalších výjimečných druhů Zoo
Praha se stala teprve třetí zoo v Evropě, která cho-
vá rajky volavé. Přibyly však i další druhy, např. 
užovka urartská, trnorep somálský, ibis bělolící, 
trogon límcový či bércoun Petersův. Z nově přícho-
zích jedinců tradičně chovaných druhů přibyla např.
samice pandy červené.

10 Suvenýry na pomoc zoo Uzavření zoo vyvolalo
potřebu nabídnout jejím příznivcům merchandi-
sing, jehož nákupem by ji mohli podpořit. Trička, 
tiskoviny, krabičky s „vánočním štěstím“, vánoční 
ozdoby atp. se prodávaly prostřednictvím e -shopu, 
jehož tržby v prodejích zboží stouply oproti před-
chozímu roku čtyřapůlnásobně.

redakčně kráceno

Výlet do Šárky
Za řekou, několik desítek me-
trů od přívozu P2 z Podhoří do 
Podbaby, před oblouky tamního 
viaduktu, instaloval před časem 
Spolek Šárecké údolí informační 
panel. Některou z nabízených 
tras můžeme vyzkoušet.

P ŘÍRODNÍ PARK ŠÁRKA -LYSOLAJE je největší 
park na území Prahy a nejzachovalejší krajin-
ný celek, jehož osu tvoří Šárecký potok, a proti

jeho proudu se údolím vydáme. Od již zmíněného via-
duktu jsme za několik málo minut na „rozcestí“ u re-
staurace Na Břetislavce. Pokračujeme po silničce vlevo
(cesta vpravo vede do Lysolají).

Přestože po šestnácti mlýnech, jedenácti restaura-
cích, pěti řeznictvích, hokynářství, kinu, poště, škole, so-
kolovně, četnické stanici, kuželně ani divadelních sálech,
o nichž se dočteme na infopanelu toho mnoho nezbylo.
Něco málo z „prvorepublikové“ atmosféry tu přeci jen
jakoby zůstalo, snad v zachovalých řemeslných detailech
dřevěných altánů nebo pozoruhodných vil ze 17. a 18.
století. Klikatící se silnice mezi zalesněnými stráněmi je
málo frekventovaná, délku trasy si můžeme vybrat.

Nejkratší se nabízí kolem lomu (značeno šipkami) 
na Babu (patrně někdejší letohrádek s viničním lisem

z roku 1650). Ruinu opravily státní dráhy v roce 
1858 do podoby romantické zříceniny. Západně od 
ní se rozkládá výstavní funkcionalistická kolonie 
stejného názvu, navržená architekty zvučných jmen 
meziválečného Československa.

Ale vraťme se ještě do údolí, jehož stráně kdy-
si spásala stáda ovcí a na jižních svazích zrála réva 
(od dob Karla IV. do 18. století – např. vinice Baba, 
Šatovka, Zlatnice, Žezulka atd.), podél potoka je 
možné pokračovat do Divoké Šárky (3,5 km), kratší 
varianta výletu je přes můstek u vily Žežulky, odkud 
můžeme vystoupat udržovanou lesní cestou ke hřbi-
tovu s kostelíkem sv. Matěje s nádherným výhledem 
na údolí a možností občerstvení v několika tamních 
zařízeních. Svézt se pak můžete z nedaleké zastávky 
„U Matěje“ autobusem č. 131 např. ke stanici metra 
A Hradčanská. s.p.a.

21. 1.–18. 3. Cyklus přednášek on-line k každý čtvrtek od 17.30 h Celý rok 2021 se nese v duchu Jedo-
vatých rostlin. Témata přednášek jsou zaměřená na botaniku, jedovatost, fytotoxikologii, vlivy jedů na člověka, 
travičství. Přednášet budou odborníci na daná témata nejen z naší zahrady, ale i z dalších odborných organizací.
4. 2. Zahrada Korakuen v Tokyu Miroslav HORSKY
11. 2. Fytodermatitidy aneb rostlinné dráždění PharmDr. Jana KARLÍČKOVÁ, Ph.D.í
18. 2. Jedovaté rostliny kolem nás a jejich terapeutický potenciál PharmDr. Dagmar JANKOV-

SKÁ, Ph.D. Upřesníme.
25. 2. Rostliny v bitevní vřavě – šípové jedy apod. PharmDr. Jan MARTIN, Ph.D.
Vysílat bude Bz přes platformu Teams. Pokud to omezení povolí, bude možnost přijít i do zahrady. 
Vstupenky se kupují předem. Zakoupením vstupenky na přednáškový cyklus za 100 Kč podpoříte za-
hradu v této nelehké době, získáte možnost připojit se na vybranou přednášku a jednorázový vstup do
venkovních expozic s platností třicet dní od chvíle, kdy opět otevře. Až to nastane, budete informováni.
Vstupenky je možné zakoupit nejpozději v den konání přednášky do 12 hodin.

Přednáška bude trvat 1–1,5 hodiny a přednášející ji doplní fotkami či prezentací. Po skončení bude 
následovat prostor na dotazy či krátkou diskuzi. Jak postupovat najdete na www.botanicka.cz
do 31. 3. 2021 Prodej vína Dle nařízení vlády je momentálně zahrada i vinice uzavřena.
Vinotéka se přesunula do prodejního okénka na Trojskou 148/186 a funguje ve všední dny od 
15do 19 h. vinoteka@botanicka.cz, mobil: +420 734 514 310
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