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Milí trojští sousedé, 

ZASTUPITELSTVO INFORMUJE

SLOVO STAROSTY

doprava je stále největším problé-
mem Troje. Zvláště v posledních břez-
nových dnech se znovu ukázalo, jak je
nutné trvat na opatřeních, jejichž rea-
lizace byla v loňském roce naší měst-
ské části přislíbena. Ve spolupráci
s odborem dopravy Prahy 7, budeme
nadále usilovat o jejich naplňování.
Především zřízení světelné křižovat-
ky nebo světelné závory v Bohnicích
je z naší strany stále považováno jako
nezbytné. Dále v rámci bezpečnosti
trváme na umístění úsekového měře-
ní rychlosti v ulici K Bohnicím a roz-
místění informačního systému o slo-
žité dopravní situaci v Troji.

Firma Sodexo po mnoho let zajiš-
ťovala pro děti, žáky a studenty stra-
vování v obou školních zařízeních
městské části Troja i pro soukromé
Trojské gymnáziu. Na konci loň-
ského roku tato firma dala městské
části výpověď. Ve spolupráci s ředi-
teli všech škol jsme začali usilovně
pracovat na oslovení a výběru nové-
ho provozovatele školních jídelen.
Jednou ze základních podmínek 
bylo, aby firma v prostorách školních
kuchyní jídlo pro naše děti vařila 
a nejen ohřívala jídlo dovezené. Bylo
osloveno šest firem a současně bylo
vyhlášeno veřejné výběrové řízení.
Nakonec se přihlásily pouze dvě spo-
lečnosti. Komise, ve které byli jako
členové i ředitelé škol, po posouze-
ní všech kritérií zadané poptávky 
vybrala firmu Charly Amusement –
zařízení školního stravování, s.r.o.
Tato firma se dlouhodobě zabývá 
zajišťováním stravování pro školní
jídelny po celé Praze. Pro naše malé
strávníky v MŠ Nad Kazankou se nic
nezmění. Paní kuchařka, se kterou
byly děti i paní ředitelka Vlaďka Ba-
rešová velmi spokojeni, zůstává na-
dále v kuchyni MŠ vařit. Do jídelny 
v ZŠ Trojská se z administrativních
a technických důvodů bude do kon-
ce školního roku jídlo pouze dovážet 
a od září zde bude opět plně fungo-
vat školní kuchyně. Pevně všichni vě-
říme, že příchod nové firmy zajišťují-
cí stravování pro naše děti a studenty 
bude velkým přínosem.

Přeji Vám všem příjemné prožití jara 
v Troji.

STAROSTA MĚSTSKÉ ČÁSTI
PRAHA -TROJA
A ŘEDITEL
BOTANICKÉ ZAHRADY
HL. M. PRAHY
SI VÁS DOVOLUJÍ POZVAT

NA PREZENTACI
GENERELU BZP
VE ČTVRTEK 26. 4. V 17 HODIN
V AULE TROJSKÉHO GYMNÁZIA

PŘÍTOMNI BUDOU PŘEDSTAVITELÉ BZP

narTomáš Brykn

Dům převozníka v Podhoří 2018 
z průběhu plánovacího setkání 19. 3.

Starosta městské části Ing. Tomáš Bryknar přivítal účastníky. Architekt Petr Le-
šek představil upravený projekt k územnímu řízení. Diskuze k projektu

Projednané náměty na úpravu 
a doplnění projektu:
n  pro povrch cest použít přírodní ká-

men, ne zámkovou dlažbu
n  zábradlí není nutné – nové cesty mají 

mírnější sklon
n  mezi řekou a stezkou – dětský koutek – 

houpačky, síť, skluzavka, pískoviště
n  bezpečnost na cyklotrase – dopravní 

značení umístěno, zvýšit celou plochu 
před domem

dále bylo domluveno, že projektant 
doplní:
n  zákres z východu – od otočky auto-

busu
n  obalové křivky – doklad, že dům nezu-

žuje průjezdný profil
n  lavičky umístí dále od cyklotrasy
n  doplnit návrh temperování a větrání

kavárna – je zájem aby měl dům celo-
roční provoz, odsouhlaseno materiálové 
řešení a stínění přesahem střechy, zajis-
tit dům proti vandalismu, informační 
místo na cyklotrase A2,
suterén – zajistit proti povodním, toa-
lety a zázemí převozníka provozovat ce-
loročně, v létě půjčovna lodiček, v zimě 
klubovna pro obyvatele, byly také pre-
zentovány připomínky Povodí Vltavy
Diskuze k dalším aktuálním tématům:
n  Tramvajová trať Podbaba – Bohnice
n  Lanovka Podbaba – Bohnice
n  Nová pěší trasa podél řeky mimo cy-

klotrasu
n  Cesta k řece u Loskotů
n  Harmonogram projektu nové Trojské 

lávky
n  Plánovaný pavilon goril

zapsal T. Drdácký
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BIOODPAD

listí, tráva, plevel, dřevní štěpka z vět-
ví, piliny, hobliny, spadané ovoce,
zbytky ovoce a zeleniny, čajové sáč-
ky, kávová sedlina, skořápky od vajec
apod.
Sobota 14. 4. 13–16 h

n Dvůr ZŠ + TGSČ Trojská 110/21
Neděle 15. 4. 9–12 h

n Pod Salabkou x Trojská
Neděle 22. 4. 13–16 h

n V Podhoří proti čp. 280 (bývalá 
octárna)

MOBILNÍ SBĚRNÉ DVORY
Neděle 27. 5. 9–15 h

n Sádky – u stání na separovaný 
odpad

DOMOVNÍ ODPAD
Sobota 21. 4. 8–12 h

n Dvůr ZŠ + TGSČ Trojská 110/21
n V Podhoří proti čp. 280 (bývalá 
octárna)
n Pod Salabkou x Trojská

Neděle 22. 4. 13–17 h
n Pod Havránkou 238
n Sádky

Trojská karta
je zvýhodněná společná vstupenka do Zoolo-
gické i Botanické zahrady hl. m. Prahy a Zám-
ku Troja. Je v prodeji v pokladnách všech zmí-
něných institucí. Svého držitele opravňuje 
k jednomu vstupu do všech tří areálů (v Bz do 
tropického skleníku Fata Morgana i na ven-
kovní expozice). Vstupy nemusí být uskuteč-
něny v jeden den, karta je platná od dubna 
do září. Žádné další slevy nemohou být uplat-
ňovány. Zoo Praha a venkovní expozice Bo-
tanické zahrady jsou otevřeny denně, Zámek 
Troja a skleník Fata Morgana mají v pondělí 
zavřeno. V Zámku Troja jsou připraveny pro-
hlídky s průvodcem a odborným výkladem, 
které začínají vždy v každou celou hodinu.
www.zoopraha.cz, www.botanicka.cz, 
www.ghmp.cz

Dospělí: 300 Kč, děti (od 6 do 15 let): 170 Kč, 
rodina (2 dospělí a 2 děti nad 6 let): 830 Kč

Velkoobjemové KONTEJNERY

Prosím sledujte průběžně termíny přistavení kontejnerů v časopise TROJA nebo na 
stránkách www.mctroja.cz.

2 0 1
8

 24. 5.

Dobrý den, rád bych vás tímto informoval o schválených pravidlech bikesharingu přija-u
tých Usnesením Rady hl. m. Prahy dne 13. 3. 2018 viz http://zastupitelstvo.praha.eu/
ina2014/tedusndetail.aspx?id=487431.

V souvislosti s těmito pravidly si dovolím také připomenout, že nevhodně odložené jízdní 
kolo může tvořit překážku provozu či vytvářet rizikové místo ve veřejném prostoru. Z tohoto dů-
vodu žádám provozovatele systému sdílených kol, aby motivovali k využívání městských cyklo-
stojanů, které jsme nechali na území MČ Praha 7 a MČ Praha -Troja rozmístit. Aktuální rozmís-
tění městských cyklostojanů na území MČ Praha 7 a MČ Praha -Troja naleznete zde: https://
www.google.com/maps/d/edit?hl=cs&mid=1Qdx4tXFZ1HsGCRPNsjVIj1IWVMs&l
l=50.10500425314296%2C14.441781776257358&z=14. Mapka bude postupně doplňo-
vána v závislosti na umísťování dalších stojanů v tomto prostoru.

V případě, že odložená kola budou významným způsobem narušovat bezpečnost či plynu-p p
lost provozu či budou odložena v rozporu s platnou legislativou, může odbor dopravy nařídit st provozu či budou odložena v ro
jejich okamžité odstranění z veřejného prostoru. Nad rámec uvedeného poté uvádím, že tzv. jich okamžité odstranění z veřejné
stanicový bikesharing je možný provozovat na území MČ Praha 7 a MČ Praha -Troja až po anicový bikesharing je možný pro
projednání umístění stanic s odborem dopravy a případně s příslušnými zástupci samosprávy rojednání umístění stanic s odbore
v závislosti na vyřízení všech potřebných formalit souvisejících se záborem uličního prostoru.závislosti na vyřízení všech potřeb
 S pozdravem Ing. Jan Kovařík, vedoucí odboru dopravy



222 DUBEN 2018

ÚŘAD MČ INFORMUJE

ZAJÍMAVOST

4

Ú
častníci akce pomohli kromě obojživelníků zlep-
šit podmínky pro křivatec český (Gagea bohe mica), aa
který je u nás silně ohroženou rostlinou dle vy-

hlášky č. 395/1992 Sb.
Jedná se o drobnou žlutou cibulovinu, která kvete brzy 

zjara. Důvodem, proč se její populace zmenšila natolik, 
byla změna podmínek na stanovištích. Rostlina se nachá-
zí na skalách a v xerotermních trávnících v půdách chu-
dých na živiny. Můžeme ji však snadno přehlédnout, ne-
boť je vysoká 5, maximálně 6 cm. Proto je nutné se v těch-
to lokalitách pohybovat opatrně, aby nebyla poškozena.

Dobrovolníci pomohli z trávníků vyhrabat tzv. stařeši-
nu a obnažit tak plochy, které jsou pro křivatec vhodné.

Tuto akci, jež pořádá spolek Vědomý dotek, podpoři-
la i Městská část Praha -Troja, jež přispěla dotací v hod-
notě 15 000 Kč.

Pomozte mlokovi přežít

P
od tímto titulem jsme se ve čtvrtek 15. 3. 2018 sešli, 
abychom vyčistili okolí Podhořského potoka od 
odpadků. Cílem této akce bylo zajistit vhodné pro-

středí pro reprodukci mloka skvrnitého (Salamandra sa-
lamandra), který je u nás v ČR silně ohroženým druhem a
dle vyhlášky č. 395/1992 Sb. Jeho odchyt je nezákonný.

Odbornou přednášku o obojživelnících zde měl 
Ing. Jiří Rom z Magistrátu hl. m. Prahy, jež tuto akci 
zastřešuje a doc. Jiří Vojar, Ph.D. z České zemědělské 
univerzity v Praze, který je expertem na obojživelníky. 
Pan docent ukázal účastníkům skokana hnědého (Rana 
temporaria), který sice není u nás chráněný, ale jeho po-aa
pulace se zmenšuje a stává se tak zranitelnou skupinou.

Vzhledem k tomu, že se v předešlé dny výrazně otep-
lilo, nebylo zasahováno do tůní. Důvodem bezzásaho-
vosti byl fakt, že samice mloka skvrnitého již nakladla 
do tůně larvy. Přesto dobrovolníci pomohli přežít mlo-
kovi tím, že vyčistili okolí od odpadků.

Zkráceny� zápis z jednání 
komise životního prostředí
ze dne 28. 2. 2018
Na komisi životního prostředí, za přítomnosti: MUDr. Vladi-
míra Petkova, Miroslava Knittela, Radka Foitla, Zuzany Ha-
vránkové a Karla Novotného byly projednány separace na tří-
děný odpad a jarní brigáda.

Z komise vyplynuly tyto závěry: Kontejnery před zahradou 
pana Polívky zatím není kam přemístit. Návrh byl, aby se spo-
jily s kontejnery v ul. Pod Havránkou. Toto není možné z dů-
vodu budování nové cesty. Není vyřešena situace ohledně této 
lokality. Kontejnery před ZŠ budou zrušeny a bude naopak 
posílena separace na Kazance 637/1, kde přibude kontejner 
na kovy. Na Povltavské 816/1 vznikne nové stanoviště separo-
vaného odpadu. MSD a VOK budou na stejných místech jako 
loni. U bývalé lávky chybí koše, o které bude zažádáno, neboť 
tato část lokality je díky přívozu vytížená.

Členové komise byli informováni, že v rámci projektu tune-
lový komplex Blanka bylo jako náhradní výsadba vysazeno již 
236 dřevin. Jarní brigáda se bude konat 7. 4. 2018 od 9 hodin, 
a to na obvyklém místě na parkovišti ZOO pod Trojským zám-
kem a v Podhoří u přívozu. Žáci základní školy budou uklízet 
již 6. 4. , veřejnost 7. 4. Kontejnery na odpad z jarního úklidu 
budou zajištěny MČ Praha -Troja za podpory Povodí Vltavy, 
kdy jeden kontejner bude u bývalé lávky a druhý u SaBaTu. 

Ing. Zuzana Havránkvá, referent ŽP

Soutěž je určena amatérským fotografům a jejím cílem je 
jednak zdokumentovat dřeviny, které byly vysazeny na počest 
vzniku Československé republiky, a jednak najít nejkrásnější 
lípu Prahy. Soutěžit je možné ve dvou kategoriích: I. Lípy Pra-
hy – lípy rostoucí na území hl. m. Prahy II.y  Lípy republiky – y
dřeviny v celé ČR, které byly vysazeny na počest vzniku Česko-
slovenské republiky (1918–2018).
Soutěž probíhá od 1. 10. 2017 do 19. 8. 2018.
Každý soutěžící může poslat max. 4 fotografie (min. velikost 
fotografie je 750 kB). Fotografie zasílejte na kontaktní email 
prazskestromy@seznam.cz. K fotografiím doplňte název 
snímku, místo kde se strom roste a své kontaktní údaje. Neza-
pomeňte též připsat, proč vás daný strom zaujal či okolnosti
vzniku fotografie. Vyhlášení nejlepších snímků, které vybere 
odborná porota, se uskuteční na konci září 2018 na Magis-
trátu hl. m Prahy. Zasláním fotografií do soutěže autoři souhlasí 
s jejich využitím pro popularizaci tématu stromů.
Soutěž se koná v rámci celorepublikových oslav výročí 100 let 
od vzniku Československé republiky. Záštitu nad soutěží pře-
vzala radní MHMP RNDr. Jana Plamínková.
Výhry: poukázky na finanční hotovost v hodnotácht 10 000 Kč, čč 5 000 Kč,čč
3 000 Kč, čč knižní tituly: 5 x Česko v kostce, 5 x e Nejmohutnější stromy naší země,ěě
předplatné časopisů: 6 x roční předplatné časopisu Receptář, 3 x roční předplat-řř
né časopisu Zahrádkář,řř vstupenky: 10 x volné vstupenky do Botanické zahrady 
Praha v Troji (vč. skleníku Fata Morgana), 10 x volné vstupenky do Průhonic-
kého parku v Průhonicích u Prahy a další odměny např. od Agentury Koniklec

LÍPA
náš národní
strom

FOTO
GRAFICKÁ

soutě
ž

Soutěž organizuje web
Pražské stromy ve spolupráci 
s Magistrátem hl. m. Prahy 
a dalšími partnery.

kontejner bude

s
outěž organizuje web

ž k
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Zastupitelstvo městské části Praha -Troja schválilo na 
svém 22. zasedání dne 20. března 2018 rozpočet MČ 
Praha -Troja na rok 2018. Příjmy i výdaje rozpočtu 
vycházejí z plnění rozpočtu v roce 2017 a po zapra-
cování nových požadavků jsou ve výši 16 326 300 Kč.

Očekávané příjmy rozpočtu jsou proti minulému 
roku největší měrou ovlivněny vyšším příspěvkem od 
hlavního města Prahy ve výši 7,414 mil. Kč, což před-
stavuje částku 5 500 Kč na jednoho obyvatele Troje. 
Navýšen byl i příspěvek na jednoho žáka ve školství 
na 2 000 Kč (v minulosti byl 1 360 Kč). Díky tomu 
mohou být realizovány nové investice nebo dokonče-
ny již rozpracované. Na investice připadá v rozpočtu 
částka 3 025 000 Kč. Z této částky by měl být dokon-
čen bezbariérový vstup do zdravotního střediska, 
nové části oplocení u budovy čp. 708 a u čp. 222, 
výkup pozemků v Podhoří pro rozšíření komunika-
ce, dokončení projektu pro stavbu domku převozní-
ka a nákup nového služebního automobilu a další 
drobnější investice. n Kromě těchto prostředků usi-
luje městská část o granty a dotace a dnes již víme, 
že dokončení rekonstrukce obvodových zdí obecní 
zahrady včetně výstavby garáže budeme realizovat 
z dotace hl. m. Prahy z rezervy pro městské části 
ve výši 4,0 mil. Kč. Také nevyčerpané dotace, které 
jsme obdrželi v roce 2016 a 2017 na rekonstrukci ZŠ, 
výstavbu vodního prvku na křižovatce Na Kovárně, 
na vybudování fitparku a výstavbu kanalizace Pod 
Havránkou ve výši 14,8 mil. Kč nám byly ponechány 
a budou do rozpočtu zapojeny. n Schválený rozpo-
čet obsahuje i dotace poskytnuté z rozpočtu městské 
části žadatelům na „Podporu projektů v oblasti roz-
voje, krajiny, občanské společnosti, vybavení, služeb 
a volnočasových aktivit v prostoru trojské kotliny pro 
rok 2018“ v celkové výši 500 tis. Kč. Schválené do-
tace byly uvedeny v minulém čísle časopisu TROJA. 
n Zastupitelstvo městské části dále schválilo plán 
hospodářské činnosti, který se týká hospodaření se 
svěřeným majetkem. Tato činnost vykazuje trvale 
kladný hospodářský výsledek, pro rok 2018 se před-
pokládá ve výši 3,57 mil. Kč. Tyto prostředky se po-
užívají k posílení rozpočtu hlavní činnosti městské 
části a k opravám svěřeného majetku. n Schválený 
rozpočet prochází během roku úpravami, které ne-
bylo možno předvídat, nebo se dle platné legislativy 
nemohou finanční prostředky do rozpočtu zařa-
dit, dokud je městská část neobdrží nebo nebudou 
schváleny. Tím se převážně myslí poskytnuté dotace 
během roku. Proto se rozpočet na konci roku liší od 
schvalovaného i o několik miliónů korun. n Záro-
veň nikdy nedojde k úplnému vyčerpání všech plá-
novaných výdajů. Ať již z důvodu úspor, přesunutí 
akce na následující rok z důvodu nemožnosti reali-
zace v daném roce nebo i zrušení akce.

Je proto nutné sledovat průběžné úpravy roz-
počtu. Tyto úpravy rozpočtu již od loňského roku 
musí obce zveřejňovat a najdete je na elektronické 
úřední desce nebo v kategorii ROZPOČET. K po-
drobnějšímu informování o čerpání rozpočtu by 
měl sloužit rozklikávací rozpočet, který je také zve-
řejněn na našich webových stránkách.

Ing. Irena Marková

Rozpočet MČ 
Praha -Troja 2018

PŘÍJMY (v tisících Kč)

poplatek ze psů 35,00

poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 270,00

poplatek za užívání veřejného prostranství 300,00

poplatek ze vstupného 50,00

poplatek z ubytovací kapacity 90,00

správní poplatky 15,00

daň z nemovitosti 1 700,00

neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu 36,00

neinvestiční přijaté dotace z rozpočtu HMP 7 414,00

převody z fondu hospodářské (podnik.) činnosti 1 311,30

prostředky z minulých období 4 773,00

Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku 45,00

příjmy ze vstupného 250,00

Příjmy z prodeje zboží 2,00

příjmy z úroků (část) 2,00

přijaté sankční platby 30,00

Přijaté nekap. příspěvky a náhrady 3,00

Příjmy celkem 16 326,30

VÝDAJE (v tis. Kč)

Silnice – posypový materiál 3,00
Předškolní zařízení –příspěvek zřizovatele pro MŠ, 
rekonstrukce zahrady MŠ a grant

p pp 885,00

Základní školy – příspěvek zřizovatele navýšený o dotace, 
zahradní domek, Gymnázium – grant, 973,00

Kultura, včetně grantů 1 402,40
Kaple sv. Václava 64,00
Ochrana památek a péče o kult. dědictví – projekt ProteCHt 2 1 000,00
Sport, tělovýchova, volný čas – granty, cvičební prvek v Podhoří 241,00
Pomoc zdravotně postiženým – grant 25,00
Veřejné osvětlení vánočního stromu 18,00
Komunální služby a územní rozvoj – bezbariérový vstup do 
zdr. střediska, bezpečnostní dveře zdr. střediska, nová chladicí 
vitrína do obchodu

770,00

Ost. záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.plánu – např.
nájemné za pronajaté pozemky, čistota městské části, 
poradenské a právní služby, výkup pozemků pro rozšíření 
komunikace v Podhoří, nové oplocení u vily čp. 708 a čp. 222, 
dům převozníka, nový koberec čp. 222

2 537,50

Monitoring ochrany ovzduší 40,00
Velkoobjemové kontejnery a biokontejnery nad rámec 
poskytování hl. městem 110,00

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň vč. grantů 385,00
Mezinárodní spolupráce v životním prostředí 7,5
Domovy pro matky s dětmi – opravy domu z dotace, nový herní 
prvek 89,30

Služby pro obyvatele, donášková služba DSS, altánek 84,00
Rezerva dle krizového zákona 10,00
Zastupitelstvo městské části – odměny vč. odvodů, telefony,
cestovné, pojištění apod. 1 792,50

Činnost místní správy – zajištění chodu úřadu městské 
části – platy, odvody, materiál, počítače, software, služby IT, 
certifikáty, www stránky, apod., projekt garáže v obvodové zdi, 
nové služební auto

5 758,10

Poplatky z účtu 26,00
Pojištění zaměstnavatele, pojištění budovy a vybavení úřadu 
vč. zahrady 105,00

Výdaje celkem 16 326,30
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Vladislav Kaska
a jeho svět
Dne 15. března 2018 se uskutečnila v Gale-
rii u zřícené lávky (aktuálně přejmenovaná 
Galerie u lávky) výstava Vladislava Kasky 
a jeho světa.

Ú
vodní milou a osobní vzpomínku pro-
nesl akadem. malíř Jan Kavan. Poté
hojný počet účastníků vernisáže, který 

se ani nevešel do místnosti galerie, vyslechl
moderní melancholickou skladbu v podání
manželů Sršňových. Tuto skladbu složila 
osobně paní Alžběta Sršňová na motivy díla 
Vladislava Kasky s názvem „Zimní anděl“.
Druhá skladba, jež byla přednesena, zazněla 
zvesela na lidovou notu v aranžmá manželů
Sršňových na motivy písně  „Na tej lúce, na ze-
lenej aneb Naše Anka tuze spává“. Následně nás
celým životem umělce, jenž zemřel v loňském
roce, provedl PhDr. Zdeněk Pousta.

Vystavovaná díla, kresba a grafika z posled-
ních dvaceti let tvorby autora zapůjčená jeho
sympatickou sestrou Olgou, jsou inspirována 
duchovnem a mezilidskými vztahy. Objevíte
zde nadsázku, kritičnost, ohromný smysl pro
humor, nostalgii a nesmírnou fantazii po-
danou formou magického realizmu. Ta vám
umožní vstoupit do pestrého a fantaskního
světa umělce a zcela ho pochopit.

Jste všichni srdečně zváni, tato zajímavá 
výstava potrvá v Galerii u zřícené lávky až do 
6. května 2018. L. Popovská

Sezona 2018 začíná
Ambice trojských baseballistů a softballistek jsou pro sezonu 2018 veliké.
Loňská sezóna dopadla pro týmy trojského SaBaTu nadmíru dobře, vždyť A tým mužů
dokázal zvítězit v druhé nejvyšší baseballové soutěži a jen malý krůček jej dělil od
postupu mezi republikovou baseballovou elitu. První tým žen, vyztužen americkými
posilami, dokázal v silné konkurenci Extraligy softballu skončit po základní části na 
čtvrtém místě. Do letošní sezony zasáhne poprvé nový tým baseballových juniorů,
mladší, ale talentovaní hráči, to budou mít s konkurenci zkušenějších soupeřů těžké,
ale věříme, že tento tým naváže na své předchozí úspěšné působení v kadetských sou-
těžích a bude opět předvádět vynikající baseball. Mládežnické týmy budou, stejně jako
v minulosti, plnit dlouhodobý rozvojový plán SaBaTu a trénovat a hrát tak,
aby jejich výkony rostly směrem k dospělým kategoriím.

Hřiště v Troji i letos budou hostit významné mládežnické turnaje. Hned
v dubnu (20.–22.) se v Troji odehrají zápasy prestižního turnaje hráčů do 
čtrnácti let SUMA open. Mezinárodní turnaj se letos odehraje na třech hři-
štích v Praze a Troja bude hostit zápasy skupiny C, ve které hrají velmi silné
týmy rakouské a německé baseballové akademie, výběr Izraele a klubové
týmy z Kaunasu a Londýna. Turnaj je evropskou kvalifikací, vítěz turnaje 
si zajistí postup na finálový turnaj do USA. V květnu (12.–13.) přivítáme na 
hřišti mladé hráče do deseti let, kteří zde odehrají regionální kvalifikační 
turnaj Stříbrného superpoháru. Regionální Stříbrné superpoháry a závě-
rečný Supercup jsou největší sérií mládežnických turnajů v České republice. 
Do zápasů se postupně zapojí stovky mladých baseballistů, a krom stoupající 
sportovní úrovně, se taktéž jedná o vynikající propagační baseballovou akci, 
která každoročně k tomuto sportu přivábí množství nových hráčů. Konec 
prázdnin je již tradičně spojen s baseballovým turnajem Back to School. Troja 
letos opět uvidí turnaj hráčů do třinácti let. Turnaj Back to School si za relativ-
ně krátkou dobu svého fungování, letos proběhne pátý ročník, získal své místo
v kalendáři mezinárodních turnajů, a tak i letos do Troje zavítají týmy z Itálie,
Německa, Polska, Chorvatska a Lotyšska.

Přijďte se někdy po víkendových obědech podívat na výtečné baseballo-
vé či softballové zápasy, podpořit trojské týmy v jejich soutěžních a zažít 
přátelskou atmosféru v trojském areálu. Štěpán Hasal

Špičkovy� baseball a softball v dubnu:
 14. 4.  Opening Day baseball – domácí tým mužů se od 13:00 a od 16:00 utká 

v double zápasu s hráči Orlice Choceň. Pro prvních padesát zájemců 
o Opening Day baseballu jsou připraveny volné vstupenky, které si může-
te vyzvednout v trojské radnici.

 20.–22. 4. SUMA Open – mezinárodní turnaj kategorie hráčů do třinácti let
 24. 4. open trénink s hvězdou MLB Calem Ripkenem
 29. 4.  Opening Day softball – domácí tým žen se utká od 14:30 a 16:30 s Kotlář-

kou Praha

Zápis do 1. ročníku ZŠ Trojská
11. a 12. dubna vždy od 14.00 hod.
Kritéria přijetí do 1. ročníku: a) spádová oblast b) sourozenec na škole c) los.
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ naše škola řeší individuálními konzultacemi se zá-
jemci po dobu celého školního roku. Termín návštěvy lze dohodnout na telefon-
ním čísle 602 953 575. z webu ZŠ Trojská
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21. 3. V OBECNÍ ZAHRADĚ

VÍTÁNÍ JARA
3. ročník
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v sobotu 7/4

MístaMístaMístaMísMístaM ukliuuu zená při 
JJJarní brigádě

Problémovámováovámováám místmíststmístmístm a

Ukliďme Troju 7. 4.
sraz na parkovišti pod zoo pod trojským zámkem a u přívozu v Podhoří

 7.30 h odjezd od stanice MHD Trojská, autobus bude stát na rohu ulice Povltavská
10.00 h prohlídka zámku v Děčíně – základní vstupné pro dospělé 100 Kč, pro dů-

chodce, děti a studenty 70 Kč
11.30 h oběd
12.30 h odjezd do Benešova nad Ploučnicí
13.30 h prohlídka zámku v Benešově nad Ploučnicí – 

zlevněné vstupné 100 Kč, plné vstupné 150 Kč
15.30 h odjezd do Kamenického Šenova
16.00 h Panská skála – geologický útvar v Kamenic-

kém Šenově – Prácheni
Návrat cca v 18.30 h

TJ SOKOL TROJA S MČ PRAHA -TROJA A SPCCH PRAHA 7 POŘÁDAJÍ

Autobusovy� zájezd do zámků
Děčín a Benešov nad Ploučnicí 
+ na Panskou skálu (Varhany)

v sobotu 21. dubna 2018

Cena zájezdu pro členy TJ 150 Kč, pro hosty 250 Kč. Zájezd se uskuteční pouze 
při dostatečném počtu účastníků. Přihlášky přijímá Václava Filipová do 16. dub-
na 2018 – mobil 602 889 717, email: filip -pavel@tiscali.cz
Srdečně zve za TJ Sokol Troja – sokolskou všestrannost Pavel FILIP, vedoucí zájezduP

Cal RIPKEN
v Troji
Zcela výjimečná situace nastane v odpo-
ledních hodinách v úterý 24. dubna. Na 
trojské baseballové hřiště dorazí jedna 
z největších hvězd baseballu, vynikající 
hráč, člen baseballové Síně slávy a propa-
gátor této výjimečné hry Cal RIPKEN jr.N
Pro baseballové neznalce by se taková ná-
vštěva dala přirovnat k příjezdu Pelého.

Cal RIPKEN celou svoji pro-
fesionální kariéru působil
v týmu Baltimor Orioles,
za který odehrál jedna-
dvacet sezón a v roce
1983 s týmem dosáhl na 
vítězství ve World Series.
Za svoji kariéru nasbíral
nespočet individuálních
ocenění, mimo jiné pře-
konal a dosud drží ne-
uvěřitelný rekord v ne-
přerušené sérii startů
v zápasech profesionál-
ní ligy – nastoupil do
2632 zápasů v řadě. To
je naprosto neuvěři-
telná série, díky které
si vysloužil přezdív-
ku „Iron Man“. Tato
baseballová hvězda 
zavítá na hřiště troj-
ského SaBaTu, aby 

zde mladým hráčům, kteří se za ním sje-
dou z celé Prahy, nejen ukázal, jak usilov-
něji trénovat a prohloubil jejich znalosti
baseballu, ale hlavně aby jim svým život-
ním příběhem doložil, že jen píle, odhod-
lání a schopnost překonávat nezdary vede
k vytouženému cíli. Budete -li mít v úterý 
24. dubna v odpoledních hodinách cestu
kolem hřiště SaBaTu, přijďte se podívat 
na skutečnou baseballovou megastar.

Štěpán Hasal

pracovní rukavice ssebou

23. dubna

Sraz všech víl
a vodníků v pondělí
v 9.30 na křižovatce
ulic Trojská
a Pod Havránkou
hrnečky s sebou
na závěr pohádka v zámku
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OKÉNKO DO HISTORIE

Klub trojské historie
Dne 21. 3. 2018 se schůzky Klubu trojské historie zúčastni-

lo dvacetosm Trojáků, jak současných, tak i bývalých. Zasedání bylo 
slavnostní, protože již byla k dispozici dlouho očekávaná publikace 
s názvem: „Osobnosti Troje, Pražská Troja, inspirace malířů, grafiků 
a básníků a Zaniklá osada Bosna“. Publikace vyvolala příznivý ohlas. 
Dále pan Ing. Mach promítl ozvučený film o tajemných nálezech, 
vykopávkách a podzemních prostorách v Troji. Bylo to velmi zajíma-
vé. Příští schůzka KTH bude ve středu 18. 4. 2018 od 17 hodin
v Domě spokojeného stáří. František Malý

Vážení čtenáři, sbírka trojských po-
hledů se mně rozrostla o dvě za-
jímavé položky. První je krásná
secesní pohlednice s červeným ob-
rázkem ze Zámeckých vinných skle-
pů v Troji z roku 1906. Druhá je ze
Zámecké restaurace a vinárny v Troji 
z 12. 6. 1934. Přikládám též zad-
ní stranu, kde se bavící hosté
podepsali. Pana Viléma Ulvra 
jsem správně spojil s pekár-
nou Ulvr, ale další podpisy 
neznám. Prosím napište,
kdo by identifikoval další 
Trojáky. Jako další mám uzá-
věr pivní lahve – Staropranen 
12°, Nová Troja, A. Marek. Ví 
o tom někdo něco bližšího? 
Moc by mě to potěšilo. Děkuji.

František Malý

U PŘÍSTAVU V PODBABĚ
Z denního tisku, červen 1969 Lidová Demokracie

Nevím, znáte -li tu pražskou oblast 
za konečnou stanici osmnáctky 
a jedenatřicítky, kde od hotelu 
Internacional vybíhá silnice ke 
sladovně a k hoře řečené „Bába“.

Tam pod zrušeným nádržím 
u severního cípu Císařského 
ostrova – dnes Trojského ostro-
va – končí své romantické puto-
vání Šárecký potok. Sotva lze 
pochybovat, že v době, kdy Šárka 
svým luzným zjevem a sladkostí 
medoviny vábila důvěřivého Cti-
rada, byly jeho vody průzračné 
a zurčivě čisté jako křišťál. Pro-
tože je však nepravděpodobné, 
že by vladykova společnost, lo-
vící v lesích podle potoka, byla 
zásobována konzervami a krmí 
v plechovkách, lze se domnívat, 
že zrezivělé pozůstatky na jeho 
dně jsou nezvratnými stopami 
dnešního člověka.

Tudy podle vltavského břehu 
vedla prastará cesta od Pražské-
ho hradu k severu, po níž v dávné 
minulosti vyjížděla česká knížata 
a jejich družiny na Levý Hradec 
nebo s odbočením k Suchdolu 
na obvyklou cestu starých Čechů 
směřující k hradu Budči. V lis-
tině z časů knížete Soběslava I. 
čteme, že tato cesta je nazývána 
Pražskou, „magna via quae vadit 
Pragam.“ Kromě toho skryla do 
svých letopisů i historii postili-

ónské silnice z Prahy na Dráž-
ďany.

Krajina u vody má vždycky 
svou zvláštní atmosféru. Při ústí 
Šáreckého potoka do Vltavy je sta-
rý přívoz do Podhoří, svědek dnů, 
kdy Pražané chodívali o nedělích 
„za bránu“ a kdy před improvizo-
vanou hospůdkou na navigaci pří-
jemně povlávala vůně smažených 
ryb a melodie harmoniky.

Dnes přímo pod asfaltkou je 
dětské hřiště s nezbytným zaříze-
ním, s pískovištěm, houpačkami, 
kolotočem a lavičkami, a tady 
si můžete sednout, číst nebo ki-
bicovat u partie šachu, do které 
se pustili důchodci a veteráni, 
aby alespoň na chvíli zapomněli 
na zkušenosti pana Smila Flaš-
ky z Pardubic, že „svět je v sobě 
samá vojna“. Ale to nejzajíma-
vější: můžete pozorovat děti, ty 
dnešní Zuzanky, Moniky, Jiříky, 
obklopené tolika věcmi a rozptý-
lením, o kterých se starším gene-
racím nesnilo.

Můžete se zadívat k řece, k sil-
nici, která zasazena mezi skály 
a Vltavu signalizuje neutuchající 
provoz k Suchdolu, k zeměděl-
ské fakultě Na výhledech, k Ly-
solajům. Snad by vás upoutala 
trať s přijíždějícími vlaky,  plavba 
parníku do komory zdymadla. 
Nebo křídla vznášejících se rac-

ků a možná linie tryskového leta-
dla na blankytu oblohy.

Ale sotva kdo vám připome-
ne, že sem, kde vltavské údolí
tvoří „strmé, skalnaté nahé bře-
hy“, zajíždíval v letních dnech
Jan Neruda, aby tu na svěžím
vzduchu vzdálen shonu města 
vychutnával vůni trav a příjem-
ný chlad vody. Sem chodíval
Antonín Chittussi se svým ski-
cákem a barvami, a tamhle pod
obloukem viaduktu se kdysi před
půlnocí skryli Antonín Slavíček 
s paní Milenou „celí promoklí
až na kůži po té strašlivé bouři“,
když zmeškali v Roztokách po-
slední vlak. Jistě byste tu zahléd-
li Mikoláše Alše při jeho cestách
do Suchdolu, malířku Zdeňku
Braunerovou a slavné trojhvězdí
českého Parnasu Josefa Václava 
Sládka, Jaroslava Vrchlického
a Julia Zeyera na přátelském vý-
letě za „chimérami“. A na protěj-
ším břehu v hostinci U Loskotů 
pod korunami kaštanů student-
ské tváře bratří Čapků.

Ti všichni hledali za Bruskou
branou zeleň, pole, klasy a obla-
ka, skály pozlacené tařicí, něco,
čemu se odedávna říká „ticho
a klid přírody“. Na svahu porost-
lém borovicemi vystupuje Skle-
nářka, stavení, které mohlo být 
rasovnou, opuštěnou hláskou či
vinným lisem, a támhleta pěšina 
podle Vltavy jakoby stvořená pro
„sladké zadumání“, vede ke Kle-
canům, ale to už je z dohledu.

Nechci sahat do strun senti-
mentality, ale proč neponechat 
věcem jejich samozřejmou slu-
žebnost a romantiku? V zahradě 
pohostinství podávali v kameni-
nových džbáncích studené vyle-
žené pivo s bílou hustou pěnou, 
kávu a chléb s máslem, a to más-
lo i za horkého dne bylo tuhé 
a chutné jako delikatesa. Režii 
zpestřovala střelnice s plechový-
mi terči jelenů, tetřevů a s kyp-
sovými dýmkami. A o nedělích 
vyhrávala dechová kapela k zába-
vě i k tanci, pod vlahým stínem 
stromů šuměl hovor, smích a ra-
dost a něco podmanivého, co dá-
valo vteřinám a věcem slavnostní 
vzhled.

U náplavky přívozu se často 
zastavil komediantský vůz ta-
žený zuboženým koněm, aby si 
jeho osazenstvo dalo do pořád-
ku skromnou výbavu, než vjede 
do městských bran. Dnes? Zříd-
kakdy se setkáte s takovou spo-
kojeností, kdy majitel auta si na 
břehu omývá a leští své embéč-
ko, aby je v sobotu nastartoval 
někam k Máchovu jezeru.

A město vzrůstalo a s technic-
kým zařízením proniklo až sem. 
Začátkem století bylo na vltav-
ském kanálu otevřeno zdymadlo 
atraktivním zahájením paroplav-
by na dolní Vltavě. Z přístavu 
v Karlíně vyplulo pět velkých 
parníků s pozvanými notábly – 
a generálka se vydařila. Nedávno 
byla na Trojském ostrově dána 



do provozu Ústřední čistírna odpadních
vod, která má čistit všechny vody vtékající
do Vltavy. Nevyznám se v chemických roz-
borech sloučenin a v koeficientech jejich
znečištění, a mohu naznačit jen, co vidím.

Stojím u přívozu v Podbabě, mlčky se 
dívám do zelenohnědých vod. Pramice
pluje k Podhoří. Před zdymadlem kotví
remorkér. Co všechno odvrhuje milióno-
vé město! Co všechno odvrhuje jeho údrž-
ba a jeho břicho! Mluvím s usedlíky, kteří
srostli s řekou jako s životem, a vypravují.
V té chvíli je mi 
líto něčeho, co
žije v mysli z Vl-
tavy Smetanovy.
Sotva by dnes při-
lákala básníka.

František
Springer
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Muzeum hlavního města 
Prahy pořádá venkovní 
panelovou výstavu o parku

STROMOVKA
Historie parku Královská obo-
ra v sousedství Troje je dlou-
há, největší rozkvět zažila 
v 16. a na začátku 17. století. 
Z doby panování císaře Ru-
dolfa II. se dochovaly i zbytky 
pozoruhodných staveb (např. 
mlýn, štola). Druhý dech 
nabrala bývalá panovnická 
honitba, už coby veřejnos-
ti volně přístupný anglický 
park, v 19. století. Její obliba 
mezi obyvateli i návštěvníky 
města roste.
Muzeum hl. m. P. Na Poříčí 52, 
Praha 8 – Florenc, denně, kromě 
pondělí 9–18 h, do 1. 7. 2018. 
www.muzeumprahy.cz

Nová publikace 
Osobnosti Troje 
Ilustrované publikace 
ing. Františka Malého 
a grafika Jana Webera již je v prode-
ji. Má tři části. První část připomíná 
významné osobnosti, spjaté s Trojou.
V další krátké části je připomenuta již
téměř zaniklá osada Bosna na pomezí
Troje a Podhoří a jednotliví lidé a rodi-
ny, které vytvářeli její specifickou atmo-
sféru. Na závěr je pak velký souhrn re-
produkcí výtvarných děl, inspirovaných
trojskou krajinou a Vltavou v Troji.

Publikace bude k dostání na obvyk-
lých místech – v nově přestěhované
kanceláři Nadace na adrese Trojská 
664/183 A (telefon na paní Rösslerovou
608 127 260), v prodejně u Kovárny a na 
obecním úřadě. Ing. arch. Václav Valtr.

již vyšla!
jj

ji

Živá městská čtvrť s tradicí se vyznačuje nejen kulturním a společenským životem, ale 
i nabídkou dalších příležitostí. cennou stránkou této nabídky je možnost použít i slu-
žeb místní firmy, místního řemeslníka či živnostníka. Troja je samozřejmě součástí 
velkoměsta, kde je nabídka velmi široká, ale potěší, když si práci či službu můžete ob-
jednat ve své ulici, téměř u svého souseda. Stačí tam dojít, máte záruku v jeho místní 
pověsti, máte i společné známé a můžete si být jisti i jeho historií a spolehlivostí. To 
je nad všechny reference. Svého času jsem na trojském úřadu sestavil seznam živých 
trojských živností v oboru služeb a dostal jsem se k číslu mezi 15 a 20. V poslední době 
jsem několik z těchto kontaktů sám použil a chtěl bych veřejně vyjádřit svou spokoje-
nost. Chtěl bych tak porušit náš obvyklý postoj, vyjádřený v úslovích „Dobré dílo se 
chválí samo“ a nebo, „nepochválím -li se sám, nikdo to za mě neudělá“.

KLEMPÍŘSTVÍ ŠTROUCHAL
www.strechystrouchal.o1.cz
Nad Kazankou 179/61, 171 00 Praha -Troja
Telefon: +420 284 690 736
Fax: +420 284 690 736
E -mail: strechystrouchal@seznam.cz

SKLENÁŘSTVÍ POLLAK
Trojská 205 (nad Zoo)TT
171 00 Praha -Troja
Telefon: 233 556 688, 723 729 622

TRUHLÁŘSTVÍ SOUKUP
Ondřej Soukup, Nad Kazankou 16/184, 
171 00 Praha -Troja, telefon: 732 876 707
Výroba a opravy nábytku na zakázku,
výroba replik starého nábytku a další 
truhlářské práce

ZAHRADNICTVÍ FOITL
zahradnictví – sadaření
V Podhoří 110, 171 00 Praha -Troja
Telefon: +420 602 143 271

Podporujte svého – místního 
řemeslníka

V
yužil jsem služeb truhláře pana 
Ondřeje Soukupa, u kterého jsem
si objednal nová vstupní vrátka do

zahrady. Předtím jsem hledal na interne-
tu a i jsem kontaktoval několik firem, ale
buď byla příliš vysoká cena nebo dlouhý 
termín a problém s dopravou. S obojím
jsem mohl být u pana Soukupa spokojen
a doprava v rámci jedné ulice už nebyl
vůbec žádný problém. Nabídl i kvalitní
materiál – dobře vyschlý modřín a udivil
nás i svou přesností a pečlivostí provede-
ní. Nově vyrobená vrátka zapadla na své
místo, kde nahradila rozpadávající se pů-
vodní, velmi přesně, a to jak panty i zá-
mek, bez nutnosti jakýchkoliv dodateč-
ných úprav. Prostě – mistrovský výkon.

Dalším, o kom bych se chtěl zmínit 
je zahradník pan Radek Foitl z Podho-
ří. Jeho firma nejen vysazuje a udržu-
je zahrady, mimo jiné rekonstruovala 
Kinského zahradu na Smíchově, ale je
schopná i v oboru rizikového kácení
stromů. Jako dítě, jsem s maminkou vy-
sadil na konci zahrady z lesa donesený 
modřínek. Ten po desetiletích tak na-
rostl, a navíc ještě obrostl břečťanem,
že zastiňoval velký kus zahrady a v pří-
padě vyvrácení by i zbořil zídku a oplo-
cení zahrady. Stačilo jen zavolat pana 
Foitla, ten si situaci obhlédl a za týden
za účasti dvou pracovníků jeho firmy 
ležel 20 m vysoký modřín na zemi na 

přesně vymezeném místě, aniž při pádu 
poškodil okolní ovocné stromy. Byl 
jsem opět velmi spokojen a překvapen, 
že po mých dlouhých úvahách a rozmýš-
lení bylo vše brzy odbyto.

V předchozích letech jsem též něko-
likrát využíval Klempířství Štrouchal 
z ulice Nad Kazankou. Naposledy, když 
nám k našemu překvapení uprostřed do-
poledne zmizel zahnutý měděný okapní 
svod přímo u vchodu do domu v zahra-
dě. Do tří dnů tam už byl nový, a deště 
tak neměly příležitost rozmáčet a poško-
dit fasádu. stačilo ráno zajít o ulici výše 
a domluvit se s mistrem Štrouchalem.

Na naší redakční radě si též paní Za-
jícová z trojského úřadu pochvalovala 
krásně zarámovaný obrázek od pasparté-
ra a rámaře pana Karla Pollaka z Trojské 
ulice. Jistě i vy máte další příznivé zkuše-
nosti z Troje, a proto volám ještě jednou – 
„Podporujte své místní řemeslníky“. Vytváře-“
jí z Troje příjemné místo k životu.

Ing. arch. Václav Valtr, Trojská ulice

Nadace Quido Schwanka 
podporuje rozvoj ŘEMESEL
A ŽIVNOSTÍ v Troji
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ŽIVOT V TROJI

DĚTEM TO NEJLEPŠÍ – ZKUSTE SI VYBRAT

Vítejte v Komunitní škole Trója, Na Farkách
v Drahaňském parku
V září 2017 jsme v ulici Na Farkách otevřeli komunitní školu, kde 
se věnujeme dětem ve školce, předškole i škole na 1. a 2. stupni. Na-
šim hlavním společným tématem je autenticita a rozvoj kompetencí 
dětí i rodičů, našimi hlavními hodnotami jsou svoboda, zodpověd-
nost a občanský princip.

Š
kola funguje ve veliké 
zahradě, kde máme pro 
děti postaveno několik 

krásných objektů, v nichž 
probíhá hra i výuka, školka 
je umístěna ve zvláštním ob-
jektu. Všechny děti se ale 
průběžně potkávají a je -li to 
možné, spolupracují.

Na „zahrádce“ jsme den-
ně od 8.30 do 17.00 hodin. 
Program probíhá v dopoled-
ním a odpoledním bloku. Do-
poledne máme 3 hodiny, pak 
si připravujeme a jíme oběd 
a odpoledne následují další 
2 hodiny. Takto je strukturo-
vaný i náš rozvrh. Program 
bývá v úterý a čtvrtek za-
měřen na základní trivium 
matematika, čeština a ang-
ličtina a v ostatních dnech je 
doplněn o emoční inteligen-
ci, komunikaci, improvizaci, 

storytelling a další důležitá 
témata. V pondělí se zamě-
řujeme na přírodní vědy, ve 
středu na finance a kariéru, 
hudbu a výtvarnou výchovu. 
Ve čtvrtek odpoledne pro-
bíráme „dějiny pozpátku“ 
a společenské vědy. V ději-
nách pozpátku společně stu-
dujeme a snažíme se pocho-
pit vývoj světových i českých 
dějin a především, proč se 
historické události udály tak, 
jak se udály… Z cizích jazyků 
máme zatím možnost učit se 
kromě angličtiny ještě špa-
nělštinu a ruštinu, v případě 
zájmu i další jazyky. Učíme se 
hodně projektově, jezdíme 
i chodíme na výlety, často se 
odborná témata učíme zážit-
kově a hrou. V pondělí ráno 
si strategii a taktiku užíváme 
buď během hry „Dračí dou-

pě“ nebo v improvizovaném
kasinu, kde na řadu přijde
i matematika. Také máme fy-
ziku v souvislostech, kde se
snažíme pochopit proč a jak 
fungují základní fyzikální
jevy. Zabýváme se bankov-
nictvím, medicínou, obcho-
dem a vším, v čem pracují
naši rodiče a jejich přátelé.
Každé z dětí má svoji katedru
kde si připravuje informace
všude tam, kde se v rámci na-

šeho programu vyskytujeme,
ať už jsme na koňské farmě
nebo v centru Prahy. Také
jsme během Halloweenu ab-
solvovali „strašidelnou“ noc
na zahrádce a s příchodem
hezkého počasí chceme na 
zahrádce trávit ještě více
času.

Vnímání světa v souvislos-
tech, zodpovědnost a svobo-
da jsou témata, která se pro-
línají vším, co děláme. Proto
se připravujeme na návštěvu
a spolupráci s firmami a spo-

lupráci na sociálních projek-
tech.

Velmi důležitá je pro nás 
spolupráce s rodiči a celou 
rodinou. Máme rádi, když se 
naše světy prolínají – primár-
ní prostor (rodina) je přiroze-
nou součástí toho sekundár-
ního (školy). Všichni se zná-
me, tykáme si a to nám umož-
ňuje pomalu společně vytvá-
řet rodinu rozšířenou. Proto 
máme i program pro rodiče. 

Na zahrádce organizujeme 
semináře a školení z oblasti 
rodinného i partnerského ži-
vota. Navštivte náš facebook 
„komunitniskolatroja“.

Během dubna u nás pro-
běhnou zápisy na školní rok 
2018/2019 do školky i školy. 

Na viděnou na naší zahrád-
ce. Nejlepší je přijít v úterý 
nebo ve čtvrtek dopoledne, 
předem prosíme zavolejte na 
tel. 731 432 378 Jitce Cenkové, 
nebo se s ní spojte e -mailem 
na jitka.cenkova@gmail.com

„Spolec ňé doprovázení díte ̌te jeho procesem
vzde ̌lávání a zrání v atmosfér ě rodiny a školy“. 

dubenEkoškolka Rozárka
a Ekocentrum Podhoubí
Hledáte pro své děti bezpečné místo, kde budou spokojené a šťastné? Přijďte se 
podívat, jak to funguje v Ekoškolce Rozárce. Rádi vás s dětmi přivítáme na Dni 
otevřených dveří 10. dubna, nebo v jiném termínu dle dohody.

Den otevřeny�ch dveří v Ekoškolce Rozárce
útery� 10. 4. 2018, 9–11 hod.
S čím u nás můžete počítat? V Rozárce mají děti čas vyrůst. Jsme hodně venku, je 
pro nás důležité zdravé jídlo i prostředí, pracujeme s prvky programu Začít spolu. 
Nechybí respektující přístup k sobě navzájem i přírodě, prostor pro svobodnou 
hru a celkově přátelská atmosféra. Jsme tu pro děti od 2 do 6 (7) let, školka sídlí 
v rodinném domku se zahradou. Těšíme se na vás.

Letní provoz ve školce
Promýšlíte, kde budou vaše děti o prázdninách? Rozárka funguje v letním provo-
zu (s výjimkou prvního a posledního týdne prázdnin). Přijímáme i děti ve věku 
3–6 let, které školku v průběhu roku nenavštěvují, a to do naplnění kapacity.
 Adresa: Ekoškolka Rozárka, Pod Havránkou 12/2, Praha -Troja
Kontakt: Eva Sůrová, eva.surova@podhoubi.cz, tel: 777 123 690
Více informací: www.podhoubi.cz
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Permanentky
I letos (až do 30. června) vydává Bo-
tanická zahrada hl. m. Prahy tzv. sou-
sedské permanentky. Cena sousedské 
permanentky činí 1 Kč, vratná záloha 
na plastovou kartu = 100 Kč. Celková 
cena tedy bude 101 Kč. Vydávání sou-
sedských permanentek probíhá na po-
kladně Sever (tj. ze směru od Bohnic,
u parkoviště – ulice K Pazderkám), pou-
ze ve všední dny během otevírací doby 
zahrady (v dubnu 9–18, květen a čer-
ven 9–20 h). Sousedské permanentky 
neplatí ve dnech, kdy je vstup do Bo-
tanické zahrady zpoplatněn mimořád-
ným vstupným – tj. v roce 2018 např. na 
akci Vinobraní (informace naleznete
u jednotlivých akcí). Permanentky jsou
nepřenosné, a vydávány jsou na jméno
po předložení občanského průkazu!
Vydávány jsou podle bydliště ve stejném
rozsahu jako v loňském roce.
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STOLNÍ TENIS
O předjarní neděli 11. 3. 2018 proběhl 
ve velké tělocvičně ZŠ Svatopluka Če-
cha první turnaj ze SERIÁLU TURNAJŮ VE 
STOLNÍM TENISE VE ČTYŘHRÁCH s rekordní 
účastí dvacetišesti hráčů i hráček, tedy 
třináct párů hrálo v jediné skupině systé-
mem každý s každým na dva vítězné sety.

S jednou prohrou zvítězili Václav 
BURIÁNEK a RadimK ZACHRLA, druzí 
a zároveň nejlepší ze Sokola Troja Petr 
HOUF s Ladislavem HAVLÍČKEM pro-
hráli dvakrát a na třetím místě skončili 
Petr HRACH a Zuzana HERZOGOVÁ.

Rudolf Hampel, vedoucí stol. tenisu

Srdečně zveme na DVOUHRY, které 
budou v neděli 8. a 22. 4. od 9.00 ve
velké tělocvičně ZŠ Svatopluka Čecha.

1. Pojeďte s námi 21. 4. 2018 do zámků Děčín a Benešov nad Ploučnicí a na Varhany.
2. Hledáme zhotovitele na provedení rekonstrukce sociálních zařízení v budo-

vě „Sokolovny“. Podrobnosti k vypracování nabídky si vyžádejte na e -mailu: 
tj -sokol -troja@volny.cz.

3. Neustále provádíme nábor dětí do našich oddílů kopané a orientačního 
běhu – v případě zájmu volejte Petra Filipa: 728 213 254.

4. Na zimním turnaji v kopané starších přípravek na Loko Vltavín se naši kluci 
(viz foto) umístili na druhém místě ze šesti týmů. 

DIGIDĚTI
PŘEDNÁŠKA JANA SRŠŇÁKA

Ž
ijeme ve světě spolu s digitální tech-
nologií a internetem. Jsme DIGI-
-rodiče a DIGI -děti. Je to pro nás 

nové, rychlé a okouzlující. Zároveň v nás 
můžou tyto nové technologie vyvolávat 
strach, protože na ně narážíme všude, 
kaž dý den. Máme před nimi děti ochraňo-
vat? Jak? A kdy je ten správný čas, aby si 
dítě hrálo s telefonem, facebookem či Mi-
necraftem? Jan Sršňák se s námi podělí 
o své poznání světa, ve kterém nalezneme 
pohromadě děti, lásku i digitální techno-
logie. Pomůže nám ujasnit vztah k DIGI-
-technologiím, médiím a internetu.

VE STŘEDU 11. DUBNA 17.30–20.00 h
v Lesním klubu Havránek
(www.klubhavranek.cz),
ulice Pod Havránkou 1253/7 (Troja), 
zastávka Kovárna (bus 112)
VSTUP ZA DOBROVOLNY PENÍZ ČI JINÉ DARY 
(doporučeno 100–150 Kč)

Pro přehlednost, prosíme, oznamte svou účast na 
e -mail: hecik@email.cz.

Příměstské 
tábory léto

Pořádá Lesní klub Havránek
Pod Havránkou 1253/7, Praha -Troja
www.klubhavranek.cz

TERMÍNY:
9.–13. 7. Osada Havranů (3–6 let)
Pravěká tlupa se vydává po stopách zvě-
ře, loví, vaří, staví chýše, zpívají a tvoří 
v záři ohně.
13.–17. 8. Kdyby tady byli…takoví Ha-
vránci (4–8 let), kteří by chtěli zatlou-
kat, vyřezávat, pilovat, vázat a hledat 
poklady. My bychom jim dali kladiva, 
pilky, provázky a hádanky.
20.–24. 8. Na Havraním kopci (4–8 let)
Co skrývá okolí lesního klubu Havránek? 
Jak dobře zná takový havran svoje kama-
rády z ptačí říše, s kým se snese a komu 
se raději vyhne? Vydáme se po stopách 
Havránka, který dal jméno našemu klu-
bu. A cesta to bude dobrodružná!
Pondělí–pátek, 8.30–16.00 hod.
CENA: 2500 Kč. V ceně: edukativní
program a celodenní stravné.

Věkově smíšenou skupinu maximálně 
16 dětí provedou 2 zkušení průvodci.

Pro přihlášení nebo informace napište 
na e -mail: katka@klubhavranek
Podmínkou rezervace je úhrada celé 
částky předem na účet (informace ob-
držíte v přihlášce)
Storno podmínky: Odhlášení 14 dní 
před prvním dnem tábora je storno po-
platek 10%, 13–7 dní 20%, 6–1 den 50%.
Poplatek za tábor se nevrací, pokud dítě nena-
stoupí v den tábora nebo docházku přeruší.
Za podpory MČ Praha -Troja.

2018

NOVINKY Z TJ SOKOL TROJA

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

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

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

TJ Sokol Troja zve na cvičení

5. kValná hromada jednoty TJ Sokol Troja konaná 22. 3. 2018 zhodnotila rok 
2017 jako úspěšný a schválila plán a rozpočet na rok 2018.

Za TJ Sokol Troja Petr Filip

vítězové

P. Houf, L. Havlíček – V. Černík, F. Vrzba

Benešovi – A. Krespis, D. Holzknechtová
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SRDEČNĚ VÁS ZVEME
(nejen děti a mládež) na

Trojsky�

ve středu 30. května 
Veškeré podrobnosti na:
www.obsokoltroja.wz.cz
a v příštím vydání časopisu.
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TROJSKÝ KALENDÁŘ

ZOO pro vás připravila
www.zoopraha.cz Otevřeno denně, v dubnu 9–18 h

 7. 4. Oslava 2. narozenin 
slůněte Maxe Velká sláva 
v Údolí slonů. Max dosta-
ne dárek za doprovodu
odborného komentáře.

15. 4. Den chovatelů želv Tra-v
diční cyklus přednášek 
a chovatelská poradna 
pro všechny zájemce 
a milovníky želv.

2 2. 4. Světový den Země (Earth
Day) – významný den
upozorňující na ohrože-
né druhy zvířat. Před-
stavíme in -situ projekty 
Zoo Praha formou her
a soutěží.

22. 4. Velká oslava u goril Dár-

ky předáme ke druhým 
narozeninám nejmlad-
šímu členu tlupy Ajabu 
a také osmiletému Ki-
burimu.

24. 4. Na svatého Jiří vylézají 
hadi a štíři vycházka 
s průvodcem nejen za 
hady volně žijícími v zoo.

28. 4. Ztichlý les Seznamte 
se s unikátní kolekcí
asijských pěvců. Mnozí 
z nich jsou ve své domo-
vině ohroženi.

 1. 5. První máj, lásky čas
Speciální ranní prohlíd-
ka pro páry a rodiny za 
zvířaty žijícími v páru.

BZ pro vás
připravila
www.botanicka.cz

do 20. 5. Motýli a rostliny
Skl. Fata Morgana út–ne 9–18 h

živí pestrobarevní exotičtí motýli volně poletují mezi rostlinami
7. 4. Procházky zahradou s odborníkem Venkovní expozice – 

sraz u pokladny v ul. Nádvorní ve 14 a 16 h, s drobnými 
cibulovinami vás seznámí kurátorka Alena Nováková.

1. 5. Oslava prvního máje Venkovní expozice, Vinotéka 
sv. Klára, 9–21 h Připijte si se svou láskou romantickým 
růžovým vínem a polibte se pod jedním z rozkvetlých 
stromů botanické zahrady.

 Trojsky� ZÁMEK
VLADIMÍR ŠKODA – HARMONICES MUNDI
záštitu převzal ředitel Francouzského institutu v Praze pan Luc Lévy. 
Sochař Vladimír Škoda působí ve Francii, pracuje s abstraktními for-
mami, které jsou inspirovány především kosmickými tělesy a s nimi 
souvisejícími teoriemi. V zámku Troja jeho práce používající chladné 
kovové materiály, zejména pak ocel a nerez, povedou dialog s boha-
tou strukturou barokní výzdoby i přírodní scenérie v zahradách.

KAMENNÉ POKLADY 
Z PRAŽSKÝCH ZAHRAD
Originály drobné plastiky aza-
hradní architektury z depozitářů. 
Prohlídky s průvodcem mimo
stanovené termíny pro veřejnost – 

možnost rezervace na tel. 224 826 391 nebo pr@ghmp.cz

Libeňská procházka
Vážení čtenáři, turisté, až do 30. dubna 2018 je v tzv. Grabově vile
v Libni otevřena výstava Hračky v časech 1. republiky. K vidění jsou 
technické, vojenské hračky, panenky, pokojíčky, koupelny, kuchyň-
ky včetně funkčních sporáčků, kovové stavebnice, modely parních 
strojů, vláčky… Vstup je zdarma a otevřeno je denně 10–16 hod.

ib ň ká há k

V
ila židovského velkoprůmysl-
níka Hermanna Graba stojí 
v ul. Na Košince 1. V 19. stole-

tí ji postavil stavitel a architekt Josef 
Blecha, který se podílel i na realiza-
ci libeňského kostela sv. Vojtěcha 
a Sokolovny. Rodina přišla z Ra-
kouska do Čech v 19. století. Zakla-
datelem větve byl velkoobchodník 
a velkoprůmyslník Moritz Grab 
(1810–1895). Syn Hermann Grab 
získal v r. 1876 spolu s bratrem Jose-
fem usedlost Košinka (čp. 106), kde 
založili v letech 1879–1880 velkou 
továrnu na voskovaná plátna. 
V r. 1928–1929 uskutečnili rozsáh-
lou přestavbu rodinné vily. Poslední 
majitel Dr. Hugo Grab vilu se za-
hradou pronajal, vznikl zde dívčí 
domov pro zámožnější chovanky. Za 
německé okupace byla vila zabave-
na gestapem, pak sloužila Hitlerju-
gend. Po 2. světové válce byla na 
majetek uvalena národní správa 
a zřízen dětský útulek. Po únoru 
1948 byl majetek Grabů zkonfisko-
ván a až do r. 2000 sloužila vila 
školství. Pak budova přešla do sprá-
vy MČ Praha 8. Vedle několika od-
borů úřadu slouží zdejší krásné pro-
story reprezentativním účelům.

Ke Grabově vile můžeme 
dojít procházkou od zastávky 
autobusu Bulovka (201 jede 
z nádr. Holešovice) ul. Chlum-

čanského, kolem ZŠ a Korábský-
mi schody až k trati, tu podejít 
a už jste na Košince. Až se do-
kocháte hračkami, vyjděte ven 
ze zahrady a kolem kostela sv. 
Vojtěcha a krásné secesní so-
kolovny dojdete k Libeňskému 
zámečku a dále dolů parčíkem 
do ul. U Českých loděnic. Hned 
zkraje stojí velký Löwitův mlýn 
doložený 1595. Při regulaci Vl-
tavy 1872 bylo vysušeno i mlýn-
ské rameno a mlýn koupil 1883 
pekař Jáchym Löwit. V r. 1906 
budovu koupila pražská obec, 
později zde byl sklad brambor. 
V r. 1993 byl mlýn svěřen do 
správy MČ Praha 8, r. 2000 pro-
šel rekonstrukcí a v r. 2002 byl 
poničen povodní…

U mlýna začínají Thomay-
erovy sady. Založeny byly již na 
počátku 20. stol. zahradním ar-
chitektem Františkem Thoma-
yerem, bratrem lékaře Josefa 
Thomayera. Vede zde i naučná 
stezka, která mimo jiné připomí-
ná spisovatele Eduarda Štorcha, 
který v Libni bydlel. Vydáme 
se vzhůru po nových vydláždě-
ných a upravených cestičkách, 
nahoře překvapí nové lavičky 
a pěkné výhledy. Po hřebeni 
dojdeme k vyhlídce a seběhne-
me zase dolů a buď můžeme 
dál parkem až na Pelc – Tyrolku 
anebo přes součásti protipovod-
ňových opatření v ústí Rokytky 
do Vltavy a sloupů pro mobilní 
protipovodňové hráze dojdeme 
do Libně.

foto Renata Zajícová
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