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ZASTUPITELSTTVO INNFORMUJE
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ZE ZÁPISU Z 20. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
konaného dne 11. 2. 2013

Bod č. 1 – Zahájení, kontrola zápisu z minulého za-
sedání 
Pan starosta upozorňuje zastupitele, že od této chví-
le bude dle zákona o ochraně osobních údajů úplný 
zápis ze zasedání ZMČ k dispozici občanům Městské 
části Praha-Troja na ÚMČ Praha-Troja.

Bod č. 2 – Návrh na udělení grantů MČ Praha- Troja 
na rok 2013
Probíhá diskuze o jednotlivých žádostech. Č. 1: Gran-
tová komise stanovila podmínku udělení grantu také 
úklid v Podhoří. Vzhledem k tomu, že pro nás dělají 
více práce, Ing. Kořenský navrhuje udělit 100 tisíc. Č. 2: 
Auto*Mat o.s. dostal již peníze také od jiných MČ. Prá-
ce se musí ujmout také občanská sdružení. JUDr. Čad-
ská navrhuje pouze symbolickou částku. Č. 3: Projekt 
je prakticky nerealizovatelný, mimo naše možnosti. Č. 
4. FreeFest je každý rok zdarma (letos 11. května), vel-
mi oblíbená akce, velká propagace MČ. Probíhá hla-
sování o přidělené částce. Č. 8: Dle starosty je žádost 
podhodnocená, neboť se jedná o akci velkého význa-
mu. Ing. Bryknar navrhuje spolupráci s gymnáziem 
při jarním úklidu Troji + osvobození nájmu tělocvičny 
na akci. Č. 10: Nově budou závody autodráh pořádány 
také v dalších městských částech. Podmínkou pro udě-
lení grantu je, aby byl v Troji první a poslední závod. 
P. starosta klade důraz na závaznost všech termínů gran-
tového řízení bez výjimek pro všechny. Ing. Marková 
doplňuje, že případné nedodržení termínu vyúčtování 
by mohlo být důvodem pro vrácení celého grantu. Č. 
12: P. starosta upozorňuje na zvýšení ceny pronájmu tě-
locvičen a tedy nárůst výdajů TJ Sokol Troja. Ing. Bryk-
nar dále upozorňuje, že kdykoliv MČ potřebuje pomoc 
při pořádání kulturních nebo sportovních akcí, obrací 
se na Sokol. ZMČ schvaluje udělení grantů MČ Praha-
-Troja na rok 2013 jednotlivým žadatelům uvedeným 
v příloze č. 1 tohoto usnesení v celkové výši 366 500 Kč 
ze schváleného rozpočtu MČ Praha-Troja na rok 2013 
formou neinvestiční dotace.

usnesení č. 73 schváleno 9 hlasy

Bod č. 3 – K úplatnému převodu domu č.p. 261, ul. 
V Podhoří, včetně pozemků parc. č. 1393 a 1394 k. ú. 
Troja z vlastnictví hl. m. Prahy, svěřená správa Městské 
části Praha-Troja 
Zastupitelstvo po projednání schvaluje úplatný převod 
pozemku parc. č. 1393 o výměře 298 m2 s domem čp. 
261 a pozemku parc. č. 1394 o výměře 845 m2, nachá-
zejících se v katastrálním území Troja, které jsou za-
psány na listu vlastnictví č. 875 u Katastrálního úřadu 
pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, 
z vlastnictví hl. m. Prahy, správa svěřená Městské části 
Praha-Troja, do vlastnictví předkladatele návrhu, před-
loženého v rámci výběrového řízení, za celkovou kup-
ní cenu 6 515 000 Kč.

usnesení č. 74 schváleno 9 hlasy

Bod č. 4 – Informace starosty
■ Botanická zahrada – rozhodnutí Odboru dopravy 
ÚMČ P7 o uzavření cesty • 12. 2. proběhne jednání 
pana starosty s ředitelkou BZP. Bude podáno odvolání 
proti Rozhodnutí Odboru dopravy ÚMČ P7, neboť ně-
které důvody původního odvolání stále trvají
■ dokumentace k územnímu řízení Administrativně-
-technická budova ZZS • věc projednala stavební ko-
mise – dům byl odsunut od ul. Povltavská, přibyla řada 
stromů, jinak vše zůstalo stejné – komise doporučuje 
zopakovat výhrady • pan starosta požaduje, aby v Troji 
proběhla prezentace a zdůvodnění, co vše v budově 
musí být • rozsáhlá stavba v délce 90 metrů, 4 resp. 
5 podlaží
■ projednávané stavby v Troji • 2 varianty odstranění 
závad na fasádě mateřské školy – předělání celé fasády 
nebo pouze nový nátěr; veškeré úpravy budou probí-
hat o prázdninách • vlastník domu čp. 298 postavil bez 
povolení garáž u sokolské cesty, představou vedení TJ 
Sokol Troja je obnovení pěší cesty
■ příprava rozpočtu MČ na rok 2013 • rozpočet bude 
vyvěšen v týdnu od 25. února, schvalovat se bude 
na jednání ZMČ 12. března
■ komentované prohlídky výstavy Trojské plány • 
proběhly již 2 prohlídky + jednání k domku převoz-
níka (z Podhoří se zúčastnil pouze jeden občan, další 
jednání tedy proběhne přímo v Podhoří v zasedací 
místnosti ČZU), na debatě zazněly zajímavé návrhy 
a připomínky; k formě námitky nebyly, materiál a pro-
vedení je věcí dalšího jednání. O okolních úpravách 
proběhne jednání, na které bude pozváno co nejvíce 
lidí.

Bod č. 5 – Závěr, diskuze
P. Bejček hovoří o podnětu ke stavu tělocvičny. Do-

plňuje, že podlahu ničí také maminky, které do tělo-
cvičny vodí své děti a vstupují do tělocvičny v botách 
s jehlovými podpatky. Věc bude nutné řešit mezi ÚMČ 
Praha-Troja a jednotlivými cvičiteli. • JUDr. Čadská 
informuje o odvolání k rozhodnutí o BZ. Paní rad-
ní JUDr. Chudomelová opakovaně přislíbila domlu-
vu s ředitelkou BZP tak, aby spory byly ukončeny. 
JUDr. Čadská se dále dotazuje na termín vyjádření 
k dokumentaci ZZS. Budou trvat na předložení srov-
návací studie – proč byla jako nejvhodnější místo vy-
brána právě Troja. • P. Knittel: překvapilo ho, že jsme 
nebyli přizvaní k referendu o radnici na P7. Na to od-
povídá Ing. Marková – jedná se o samostatnou působ-
nost Městské části Praha 7, kde se referenda mohou 
účastnit pouze občané Městské části Praha 7. Dále se 
dotazuje na možnost udělení čestného občanství Měst-
skou částí Praha-Troja. 

Úplné znění zápisu je k nahlédnutí na úřadu měst-
ské části.

Ing. arch. T. Drdácký, starosta

JEDNALA 
KOMISE 
PRO ŽIVOTNÍ 
PROSTŘEDÍ
Komise se poprvé v tomto roce 
sešla na jednání 28. 1. 2013. 
Na jednání členové komise 
projednali možnosti využití 
nově pronajatých pozemků 
od Pozemkového fondu, návrh 
rozpočtu pro oblast životního 
prostředí na rok 2013, umís-
tění nových stojanů na kola, 
informačních tabulí a panelů 
podél cyklotrasy v Troji. Ko-
mise také navrhla nová místa 
pro výsadbu stromů v rámci 
náhradní výsadby za pokáce-
né dřeviny v okolí Městské-
ho okruhu Blanka. Do příští 
schůzky členové komise navrh-
nou další místa pro výsadbu 
dřevin a určí datum Jarní bri-
gády. Komise se shodla na při-
jetí nových členů jako náhrady 
za dva bývalé členy.

Ing. Daniela Smolová,
tajemnice komise 

Vážení obyvatelé Troje,
druhá veřejná prezentace 
a debata k domku u přívozu 
se uskuteční v Podhoří v úterý 
12. března od 19. hodin v před-
náškovém sále České zeměděl-
ské univerzity. Prosím zejména 
obyvatele Podhoří o účast!

Věnujte prosím též pozor-
nost vloženému anketnímu líst-
ku, který je přílohou časopisu 
161.

15. března bude zahájena 
stavba kanalizace Pod Havrán-
kou, o úpravách a dopravním 
režimu vás budeme informovat!

Děkuji za vaši trpělivost.
Tomáš Drdácký

ZVEŘEJŇOVÁNÍ ÚPLNÉHO ZNĚNÍ DOKUMENTŮ MČ PRAHA-TROJA
Městská část Praha-Troja zveřejňovala na svých 
webových stránkách dokumenty – zápisy z jed-
nání zastupitelstva, usnesení, zápisy z jednání 
výborů a komisí – v plném znění. Z důvodu 
dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných 
osobních údajů podle zákona č.101/2000 Sb. 
o ochraně osobních údajů v platném znění, po-

dle kterého je nutné osobní údaje zveřejňované 
na internetu anonymizovat, budou dále zveřej-
něny upravené verze dokumentů. Dokumenty 
jsou v plném znění k dispozici k nahlédnutí 
na Úřadě městské části Praha-Troja. Právo na-
hlížet mají dle § 8 a § 9 zákona č. 131/2000 Sb., 
o hlavním městě Praze, občané MČ Praha-Troja, 

fyzické osoby, které vlastní na území městské 
části nemovitost a cizí státní občané, kteří jsou 
v městské části hlášeni k trvalému pobytu, sta-
noví-li tak mezinárodní smlouva, kterou je ČR 
vázána a která byla vyhlášena. Obdobně bude 
postupováno při zveřejňování dokumentů v ča-
sopise TROJA.

CO POVAŽUJI 
ZA DŮLEŽITÉ



■ ohlásit vznik poplatkové povinnosti správci poplatku do 15 dnů ode 
dne, kdy nastala skutečnost, která má za následek vznik povinnosti platit 
poplatek ■ oznámit správci poplatku změnu údajů uvedených v ohlášení 
do 15 dnů ode dne, kdy tato změna nastala (např. úhyn psa, změna cho-
vatele) ■ přihlásit psa do evidence chovatelů psů do 30 dnů od označení 
čipem nebo tetováním ■ odhlásit psa z evidence do 30 dnů od data ukon-
čení chovu nebo uhynutí psa (dokládá se potvrzením od zvěrolékaře).
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TROJSKÝ KALENDÁŘ

ÚŘAD MČ INFORMUJE

GRANTY PŘIDĚLENÉ NA ROK 2013
Žadatel Název projektu, obsah projektu

Navržená 
částka 
Kč

1 FOKUS 
Praha o.s.

Podpora Sociální firmy Zahrada, 
pravidelná údržba ploch v prolukách 
a zastávky BUS a TRAM Trojská, pozem-
ky MČ – sekání, pletí, ořez keřů, hrabání 
listí, nákup nářadí

100 000

2 Auto*Mat, 
o.s.

„Zažít město jinak 2013“ zážitkový fes-
tival v ulicích Prahy a v MČ Praha-Troja 

5 000

3 Ing. Karel 
Mach V Pod-
hoří 282/8, 
Praha-Troja

„Za poklady dávných věků“ filmový 
naučný dokument vycházející z nálezů 
pokladů na území Troje (pověsti, fakta, 
svědectví) 

0

4 Ing. Petr Filip 
Nad Kazankou 
648/45A Pra-
ha-Troja

„Free Fest Troja 2013“, jednodenní 
festival živé hudby zaměřený 
na propojování jazzu s elektronickou 
hudbou a jejími vlivy

45 000

5 Kulturní 
Centrum 
Meandr o.s.

„Trojské filmové léto 2013“ 
20 pravidelných projekcí 16 mm filmu

20 000

6 TJ Sokol 
Troja o.s.

Autobusové výlety a dětské společen-
ské akce – 3 autobusové zájezdy, kurs 
lyžování, Trojáci v divadle, mikulášská 
besídka, karneval, parníkem na setkání 
obcí u Vltavy

25 000

7 Femancipati-
on, o.s.

Loukamosaic v Troji 2013 výstava 
v Konírně, umělecké dílny pro školy v su-
terénu zámku, umělecký kurz pro děti 
a mládež v Botanické zahradě, výstava 
v Galerii v Botanické zahradě

5 000

8 Trojské gym-
názium s.r.o.

Upevnění sportovních aktivit dětí 
a mládeže Olympijský den mládeže 
a Florbalový turnaj OPEN Florbal Troja, 
Vánoční turnaj

11 500

9 TJ Sokol 
Troja o.s. 

„Podpora sportovních akcí TJ Sokol 
Troja“ turnaje v malé kopané, ve stol-
ním tenisu, trojský orienťák, cyklovýlet, 
drakiáda, závod na autodráhách, dětské 
sportovní odpoledne, veřejné bruslení, 
plavecká štafeta

35 000

10 Jan Zobal 
Nad Kazankou 
192/21, Praha-
-Troja

„Autodráhové závody – GRAND 
PRIX TROJA 2013 CUP“ rozšíření 
v rámci 5. ročníku – 4. turnaje – 2x MČ 
Troja, 1x MČ Čakovice, 1x jiná MČ

20 000

11 SaBaT
PRAHA o.s.

„Provoz sportovního areálu SaBaT 
PRAHA“ 

15 000

12 TJ Sokol 
Troja o.s. 

Podpora činnosti sportovních klubů 60 000

13 Ing. Ludmila 
Červínová

Reprezentace Městské části Troja 
– Přebor Prahy žen v basketbalu 
družstva Trojské kobyly – zajištění 
možnosti hrát Přebor Prahy

5 000

14 Tři údolí, o.s. „Zkvalitnění služeb a zázemí Lesní-
ho klubu Tři údolí“

5 000

15 SPCCH v ČR 
o.s. Obvodní 
výbor Praha 7

„Ozdravný pobyt členů organizace 
v Lázních Poděbrady“ pro 33 členů 
bydlících v Troji

15 000

366 500

Upozorňujeme všechny držitele psů starších tří měsíců na splatnost míst-
ního poplatku ze psů ke dni 31. 3. 2013. Sazba poplatku činí ročně za 
jednoho psa 1500 Kč, za druhého a každého dalšího psa 2250 Kč.
■ Sazba poplatku za psy chované v rodinném domě činí ročně za jednoho 
psa 300 Kč, za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 600 Kč. 
■ Je-li držitelem psa poživatel invalidního, starobního,vdovského nebo 
vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, nebo poži-
vatel sirotčího důchodu, činí sazba poplatku 200 Kč ročně za jednoho psa 
a 300 Kč za druhého a každého dalšího psa téhož držitele.
■ Poplatek je možné uhradit v hotovosti v pokladně Úřadu městské části 
Praha-Troja, Trojská 230/96, nebo bezhotovostním převodem na bankov-
ní účet č. 200725369/0800. ■ Vzhledem k novému programu pro evidenci 
místních poplatků, má každý poplatník nový variabilní symbol. Pro sdělení 
variabilního symbolu či v případě jakýchkoliv nejasností a dotazů týkají-
cích se místního poplatku ze psů a možné úlevy či osvobození kontaktujte 
paní Romanu Konrádovou, ekonomické oddělení, telefon: 284 686 104.

MČ PRAHA-TROJA
VE SPOLUPRÁCI S GHMP
A MŠ NAD KAZANKOU
PRO VÁS POŘÁDAJÍ

6. 4.
hrnečky s sebou

OTVÍRÁNÍ STUDÁNEK
Sraz všech víl a vodníků v sobotu v 15 h
Podrobnosti v příštím čísle.

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY
DOMOVNÍ ODPAD
Sobota 27. 4. od 8.00 do 12.00 h
■ dvůr ZŠ + TGSČ Trojská 110/211 
■ Pod Salabkou x Trojská 
■ V Podhoří proti čp. 280 (bývalá 
Octárna) 

Neděle 28. 4. od 8.00 do 12.00 h
■ Sádky, u stání na separovaný odpad
■ Pod Havránkou u čp. 28 
■ Na Pazderce proti čp. 213

BIOODPAD
13. a 14. dubna (sobota a neděle) (listí, tráva, plevel, dřevní štěpka z větví, 
piliny, hobliny, spadané ovoce, zbytky ovoce a zeleniny, čajové sáčky, kávová 
sedlina, skořápky od vajec apod.)
SOBOTA 13. 4. 9–12.00 h ■ ZŠ Trojská 110/211
SOBOTA 13. 4. 9–12.00 h ■ V Podhoří proti čp. 280 (bývalá Octárna)
NEDĚLE  14. 4. 9–12.00 h ■ Pod Salabkou x Trojská 

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
10. 4., 10. 7., 9. 10. V Podhoří (točna autobusů) 18.10–18.30 h
křižovatka ulic Trojská – Pod Havránkou 18.40–19.00 h 
Prosím sledujte průběžně termíny přistavení kontejnerů v časopise TROJA 
nebo na stránkách www.mctroja.cz.

Správce poplatku: ÚMČ Praha-Troja, ekono-
mické oddělení, Trojská 230/96, 171 00 Praha-
-Troja, tel: 284 686 104
Evidence chovatelů psů: Magistrát hl. m. Prahy, 
odbor živnostenský a občanskoprávní, Jungman-

nova 35, 111 21 Praha 1. Vedením evidence 
je pověřena paní Klára Nováková, telefon: 

236 002 257, e-mail: klara.novakova@praha.eu, 
kancelář č. 110 v 1. patře Škodova paláce. 

Chovatelé, 

nezapomeňte na své 

další povinnosti:

SOBOTA 15. 6. 13–17.00 h
NEDĚLE 16. 6. 13–17.00 h
SOBOTA 21. 9.  8–12.00 h

NEDĚLE 22. 9.  8–12.00 h
SOBOTA 9. 11. 13–17.00 h
NEDĚLE 10. 11. 13–17.00 h
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ŽIVOT V TROJI
Parková úprava Pod Salabkou
Nahoře současný stav, vpravo studie

V rámci výstavy měli občané možnost zúčastnit se veřejné debaty o domku 
převozníka, který prezentoval Mgr. Akad. arch. Roman Brychta, PROJEKTIL 
ARCHITEKTI

V severozápadním segmentu křižovatky Na Kovárně je na-
vrženo umístění tzv. horní kašny, která je součástí projektu 
celkových úprav křižovatky ulic Trojská a Pod Havránkou 
jako jeden ze tří nových vodních prvků. Horní kašna, stejně 
jako další plánované vodní prvky, využívá vodu z Haltýřské-
ho potoka jako přirozeného vodního zdroje. Architektonický 
koncept horní kašny je založen na skupině tří sesazených 
nádob odkazující na haltéře – dřevěné sádky – v nichž se 
v minulosti dočasně přechovávaly ryby vylovené ve Vltavě. 
Voda z Haltýřského potoka bude nádobami volně protékat 
bez použití umělé cirkulace nebo jiného mechanizmu. Po-
třebného tlaku v přívodním potrubí bude dosaženo přiroze-
ným tlakem vodního sloupce. Voda bude přepadem přeté-
kat mezi jednotlivými nádobami. Z nejníže umístěné nádoby 
bude voda vytékat přes ochrannou mříž v rovině dlažby do 
podzemního vedení pod povrchem silniční komunikace. 
Vlastní konstrukce kašny bude tvořena nosným pláštěm 
z masivních dřevěných dubových trámů vzájemně spřaže-
ných a jako celek kotvených k základu. Přechodový prvek 
mezi tělem kašny a dlážděným povrchem bude tvořen ka-
menným soklem. Vnitřní plášť – vana – bude provedena 
z nerezového kovu. 

Pohled směrem k zámku

MgA. Ing. arch. Michal Fišer, TŘIARCHITEKTI

Ing. arch. Václav Valtr, ARKÁDA
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V sobotu 9. února bylo možno pošesté navštívit Trojský bál. Stal se trojskou 
tradicí a o vstupenky na ples byl jako každoročně velký zájem. Trojáci se na ples 
jako každý rok těšili, a to nejen proto, že si mohli na parketu zaskotačit při živé 

hudbě. Je to úžasné potkat sousedky v nadýchaných róbách a omotýlko-
vané sousedy (zvláště když je v létě potkáváme spíš s travní sekačkou 
nebo hráběmi). Za uspořádání plesu patří dík nejen loděnici FTVS UK 
a Cateringu Troja a mnoha sponzorům, kteří ples podpořili věcně i fi-

nančně. Konal se i díky nemalé práci některých zastupitelů i pracovníků úřadu MČ Praha-
-Troja. Zeptali jsme se několika hostů plesu, jak se jim ten letošní líbil. Text a foto bok

2013

ŽIVOTT VV TTROJI
Foto © Mirek Kučera

1.  Trojský bál se letos konal již pošesté – účastníte se našich bálů 
pravidelně?

2.  Na pražské plesové poměry se trojský bál pořádá v trochu ne-
obvyklém prostředí tělocvičny loděnice FTVS. Co tomu říkáte?

3. Byli jste spokojeni s průběhem a úrovní letošního bálu?

MANŽELÉ KOHNOVI

MANŽELÉ SOUKUPOVI

TOMÁŠ KLINKA S PŘÍTELKYNÍHELENA KLÍČOVÁ SE SESTRAMI

1.  „Trojských bálů se účastníme pravidelně, byli jsme zde již po-
třetí. Jsme sice přespolní, Troju máme ale velmi rádi. V létě zde 
hrajeme tenis a navštěvujeme trojské akce, například vinobraní 
a koncerty v zámku.“ 

2.  „Myslíme, že i to patří ke kouzlu společenského setkání lidí, kte-
ří se dobře znají a rádi se vidí. V tomto směru můžeme trojským 
sousedům jen závidět! Je úžasné, že se parket zaplní, jakmile 
kapela spustí. Tady si opravdu nikdo na nic nehraje.“

3.  „Těžko lze něco vytknout, byli jsme spokojeni ve všech směrech. 
Rádi přijdeme v příštím roce znovu.“

1.  „Nikdy jsme nechyběly,
Trojského bálu se zúčastňujeme každoročně.“

2.  „Tělocvična byla velice příjemně vyzdobená a hlavně vzdušná. 
Ani jsme nevnímaly, že jsme v tělocvičně.“ 

3.  „Celý večer byl příjemný, orchestr krásně hrál. Moc jsme si to 
užívaly, byly jsme se sestrami spokojené a těšíme se na příští rok.“

1.  „Pokud je v době, kdy nejsme na horách, rádi se ho zúčastňu-
jeme.“

2.  „Myslím, že se pořadatelé snažili, stejně jako v minulém roce 
bylo prostředí důstojné. Samozřejmě by bylo příjemnější, kdyby 
Troja měla svůj společenský sál, ale i tak je tento prostor velmi 
vhodný, vždyť jde o místní bál, ne o ples v opeře.“

3.  „Je to jen můj názor, ale domnívám se, že soutěž o nejlepší róbu 
a nejlepší taneční pár nebyl nejšťastnější nápad pro neprůhled-
nost rozhodování, ale můj názor není podstatný, nechci soudit, 
pokud jsem se sama na organizaci nepodílela. Jak víte, po boji 
je každý generál. Jinak jsem byla ráda, že jsem viděla spoustu 
trojských známých, atmosféra byla příjemně přátelská.“

1.  „Na bále jsem byl poprvé a nenechám si ujít další ročníky.“ 
2.  „To, že byl bál v tělocvičně, mi vůbec nevadilo, vše bylo krásně 

nasvíceno a odekorováno.“
3.  „S průbehěm bálu jsem byl velmi spokojen... jak já, tak všich-

ni moji přátelé.Těžko lze něco vytknout, byli jsme spokojeni ve 
všech směrech. Rádi přijdeme v příštím roce znovu.“
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ZTRÁTY A NÁLEZY
Troja je místem oplývajícím nejen přírodním 
a kulturním bohatstvím, ale především dob-
rými sousedskými a přátelskými vtahy. Právě 
tato sounáležitost tvoří naše okolí příjemným 
a vřelým prostředím, kde má každý z nás své 
nezastupitelné místo rodinné, profesní ale 

i osobní, a to formou přístupu, který do společ-
né snahy o jedinečnost naší obce vnáší. Jedním 
z takových Trojáků byl tichý a všudypřítomný, 
poctivý, precizní, vždy ochotný přispět svým 
matematickým, neotřelým a milým pohledem 
s příslovečnou jemností, se kterou uměl vstupo-
vat do všech debat a situací. Pan RNDr. Oldřich 
Bílek. Vzpomínáme s úctou. OS TROJA TROJOU 

VZPOMÍNKA NA RNDr. OLDŘICHA BÍLKA
Ve svém běžném životě často spěcháme, řešíme běžné rodinné záležitosti, ale i sníme a spřádá-
me plány do budoucna. Občas nám však nelítostný osud připomene, že běh času je nevratný 
a neúprosný. 

V ulici Pod Havránkou se sousedé znají a často sdílejí i stejné starosti, jak je život přináší. 
Když v ulici zastaví sanitka, nenajde se snad nikdo, kdo by nepomyslel s účastí na postiženého 
a jeho rodinu. Tak se stalo i ve středu 13. února 2013, kdy dva automobily lékařské pohotovos-
ti přijely k domu rodiny Bílkových. Bohužel, nemá to dobrý konec. Zasáhla nás zpráva, že pan 
RNDr. Oldřich Bílek ve věku 71 let náhle zemřel. 

Chtěli bychom takto vyslovit svou upřímnou soustrast jeho rodině a blízkým. 
Kdo pana doktora Bílka blíže neznal, viděl důstojného vážného muže s šedivými vlasy, který 

byl, mimo jiné, i skvělým odborníkem ve své profesi. My, kteří jsme ho poznali i při neformál-
ním sousedském setkávání, jsme však znali i jiskru v jeho oku a smysl pro anglický humor s nad-
hledem a elegancí. Kdykoliv jsme se na pana Bílka obrátili, vždy rád podal pomocnou ruku. 

Manželé Bílkovi měli harmonické manželství, rádi spolu cestovali po světě a dovedli 
o svých zážitcích poutavě vyprávět. Víme, jak velká je to pro paní Vlastu Bílkovou ztráta. 

Bohužel, v to zvláštní datum 13. 2. 2013 život našeho souseda a přítele vyhasl navždy. Ne-
zapomeneme! Květa Čadská, Petr Schovánek, Iva Deylová, Jaromír Deyl 

NOVÉ MIDIBUSY 236 
V polovině ledna 2013 uvedl DP hl. m. Pra-
hy a.s. do provozu deset nových midibusů 
Solaris Urbino 8.9 LE z polské produkce 
Solaris Bus & Coach. Malokapacitní auto-
busy LE (Low Entry) nabízejí místa pro 27 
sedících a zlepšení je především v podobě 
rozšířené plošiny s pohodlným prostorem 
i pro dva kočárky. Tato úprava proto bude 
ceněna zejména ve dnech s vyššími náro-
ky na cestování do ZOO, nebo do Trojské 
kotliny obecně. Upozorňujeme, že smluvní 
přepravní podmínky Pražské integrované 
dopravy povolují přepravu pouze jednoho 
kočárku nebo vozíčku ve vozidle a o pře-
pravě vyššího počtu kočárků nebo vozíčků 
rozhoduje v každém případě řidič dle aktu-
ální provozní situace. Ing. Marková 

HOSTÉ NA VLTAVĚ
V sobotu 9. 2. se konala komentovaná pro-
cházka zaměřená na výskyt zimujících ptá-
ků na Vltavě v Troji. Během více než dvou-
hodinové vycházky a za hojné účasti z řad 
Trojáků i obyvatel okolních městských částí 
zajímavě vyprávěl Martin Sedláček z České 
společnosti ornitologické. Na Vltavě jsme 
pomocí dalekohledu pozorovali některé 
běžné ptáky, např. poláka chocholačku, ho-
hola severního, potápku, kormorána nebo 
volavku popelavou, ale také některé vzác-
nější ptáky jako hoholku lední, bernešku 
rudokrkou nebo poláka kaholku. Průvodci 
i všem pozorovatelům děkuji za účast a tě-
ším se na viděnou na příští komentované 
vycházce.

Ing. Daniela Smolová, referent životního prostředí
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Trojský zámek 
Galerie hl. města Prahy 

hledá TOALETÁŘKU 
na období 1. 4. – 31. 10. 2013 

informace: správa TZ
pí. Karlíková 773 602 290 

MATURITNÍ PLES 
Dne 31. 1. 2013 pořádalo Trojské gymná-
zium svůj maturitní ples. Studenti nejstar-
šího ročníku zvolili po dohodě s vedením 
školy a třídní učitelkou Ing. Ludmilou Hor-
kou Občanskou plovárnu na břehu Vltavy, 
nedaleko od Čechova mostu. Po celý večer 
až do půlnoci byl připraven pestrý program 
se všemi prvky, které k maturitnímu plesu 
patří. Stalo se již tradicí, že nejstarší okta-
váni vítají do stavu studentského nejmladší 
primány. Při společném nástupu na parket 
jim jako důkaz, že jsou právoplatnými stu-

OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Na středu 27. února připravilo Trojské 
gymnázium pro všechny zájemce o studi-
um a jejich rodiče „DEN OTEVŘENY
CH 
DVEŘÍ“. Proběhl od 12.15 hodin na růz-
ných místech školy. Studenti pod vedením 
svých učitelů nabídli ukázky zajímavých pre-
zentací a netradičních forem výuky. Nechyběly 
ani přednášky odborníků. Pověstnou třešnič-
ku na dort přidal i známý trojský cestova-
tel Jan Lipský, který nás ve své přednášce 
v Aule Trojského gymnázia zavedl do Číny 
a Tibetu. Mgr. Ivana Motýlová

denty Trojského gymnázia, předají symbo-
lickou stužku s emblémem „studujících“. 
Následně pak obdrží své šerpy, které až do 
půlnoci musí zodpovědně nosit na sobě 
(jejich ztráta by mohla přinést smůlu u prv-
ní vážné zkoušky z dospělosti). Celá akce se 
vydařila. Snad se našim maturantům bude 
dobře dařit i v květnu, držíme jim palce.

Mgr. Radim Jendřejas, ředitel TG (red. kráceno)

-POPULÁRNÍ DEN
NAUČNĚ-



7

ŽIVOT V TROJI

TJ SOKOL INFORMUJE

BŘEZEN 2013 161

bus 112
Kovárna Trojská

l

Povltavská

Po
d 

H
av

rá
nk

ou

bus

➸ Vltava

l

GALERIE
U LÁVKY

 STOLNÍ TENIS
V neděli 27. 1. 2013 zahájil nový 
ročník turnajů ve stolním tenise 
DVOUHRAMI.

Hrálo se ve velké tělo-
cvičně ZŠ Svatopluka Čecha 
s účastí osmnácti hráčů, kteří 
byli rozděleni do dvou roz-
řazovacích skupin, z nichž 

přímo postupovali do skupin 
o umístění.

Suverénem se stal veterán 
Štefan POCZ, který prošel tur-
najem bez porážky. Se dvěma 
prohrami skončili hráči na dru-
hém až čtvrtém místě, nakonec 
druhý skončil Martin NOVOT-
NY
 a třetí Jiří MORÁVEK. Nej-
lepší ze Sokola Troja Dušan 

MARTYKIEWICZ byl hned 
za nimi čtvrtý.

Hned po čtrnácti dnech 
pokračoval seriál ČTYŘHRA-
MI. Na úvod byla pěkná účast 
– dvacetšest hráčů, třináct párů 
hrálo v jedné veliké skupině 
systémem každý s každým a hra 
probíhala poměrně plynule.

Porážka se nevyhnula niko-
mu, s jedinou porážkou prošly 
soutěží dva nově vytvořené páry  

(první Tomáš POCZ s Josefem 
POZNÍČKEM a druzí Štefan 
POCZ s Františkem VRZBOU). 
Na třetím až pátém místě měli 
pak tři prohry, z nichž nejlepší 
a třetí byl také nový pár Martin 
NOVOTNY
 a František KVĚ-
TOŇ. 

Nejlepší ze Sokola Troja Petr 
HRACH se Zuzanou HERZO-
GOVOU skončili desátí.

Rudolf Hampel, vedoucí stol. tenisu

SOKOLSKÁ VŠESTRANNOST
■ Karneval pro děti připravujeme na neděli 10. března od 16 hod. 
ve velké tělocvičně trojské školy. 

■ Jarní autobusový zájezd 
do Jižních Čech je plánovaný 
na sobotu 20. dubna. Navštíví-
me zámek Kratochvíle v Netoli-
cích, rozhlednu Libín a Prachati-
ce, historicky významné městeč-
ko se starobylou architekturou. 
Odpoledne zajedeme do Husin-
ce, kde se narodil mistr Jan Hus. 

www.prachatice.cz

■ Během května uspořádáme již tradiční cyklistický výlet na hrad 
Okoř a okolí. Datum výletu bude upřesněno podle počasí a plakátky bu-
dou včas vyvěšeny na nástěnkách. Vedoucí zájezdu je ing. Krejčová. 
■ Každý měsíc se konají turnaje ve stolním tenise podle rozvrhu 
na nástěnkách. Informace u vedoucího stolního tenisu R. Hampela.
Těšíme se na účast na našich akcích! Filipová Alžběta 

Odborníky jedoznačně označovaný FOTBALOVÝ ZÁPAS ROKU V ČESKÉ REPUB-
LICE se dne 14. 2. 2013 odehrál v Praze na Letné. Utkání Sparty s posledním 
vítězem nejprestižnější soutěže starého kontinentu Ligy Mistrů FC Chelsea se 
neobešlo bez zastoupení Trojské fotbalové přípravky. Našeho nejlepšího sou-
časného fotbalistu a kapitána fotbalové reprezentace, brankaře Petra Čecha 
spolu se spoluhráči Lampardem, Torresem, Matou doprovodil k začátku utká-
ní Jaroušek ABT (spodní řada, čtvrtý zleva). V současnosti dělá dobré jméno 
Trojskému fotbalu v dresu žáčků Sparty. Za to, že fotbal v Troji má své kvality 
bych rád touto cestou poděkoval trenérům i vedoucím a popřál jim, stejně jako 
Jarouškovi, hodně zdraví, trpělivosti a úspěchů do budoucna. Jaroslav Abt

ZVEME VÁS NA VERNISÁŽ VÝSTAVY 
MALÍŘE JANA TRUNDY VE ČTVRTEK 
7. BŘEZNA 2013 V 17.00 HODIN

SE SEŠEL NA VÝSTAVĚ
Ve čtvrtek 7. února se v Domě spokojeného stáří sešli účast-
níci pravidelných schůzek Klubu trojské historie. Věnovali 
se tentokrát kromě jiného také prohlídce výstavy TROJSKÉ 
PLÁNY. Klub trojské historie zasáhla ve druhém únorovém 
týdnu smutná zpráva. Zemřel jeden ze zakladatelů KTH a spo-
lupracovník na publikacích vydávaných NQS Milota Svoboda. 
Další schůzka klubu se koná opět v Domě spokojeného stáří 
14. března od 17 hodin. Text a foto bok

SE SEŠEL

ŽIVOT V TROJI

NA VÝÝSTAVĚ

Pan Milota Svoboda při slavnostním křtu publikace 

Trojské pohledy.



V

161 BŘEZEN 2013

Vydáno dne 4. 3. 2013 v Praze pod evidenčním číslem 
MK ČR E12401. Uzávěrka přístího čísla je 15. 3. 2013. 
Vydavatel: Městská část Praha-Troja, Trojská 230/96, 
171 00 Praha-Troja, tel./fax: 284 691 121, e-mail: 
info@mctroja.cz, www.mctroja.cz. Redakční rada: 
Ing. arch. Tomáš Drdácký, PhDr. Bohumil Kudera, 
Ing. Irena Marková, Ing. Otakara Stavovčíková, Mar-
tina Umlaufová, Ing. arch. Václav Valtr, Renata Zajíco-
vá. Zlom: Michal Špatz, Maketa: Grafos, Tisk: Sprint 
Servis. Příspěvky nemusí vyjadřovat názor redakce.
Názory pište na: redakce@mctroja.cz

BZ PŘIPRAVILA

TTIIPP NA VÝLET

TIPPP PRO VVÁS

TROJSKÝ KALENDÁŘ

ZOO PŘIPRAVILA
www.zoopraha.cz;
www.facebook.com/zoopraha

Otevřeno denně, v březnu 9.00–16.00 h.
Cestovatelské přednášky každé úterý od 17 h 
ve Vzdělávacím centru, vstupné 50 Kč 
 5. 3. Západní a centrální Tibet 

Martin HŘÍBEK 
 12. 3. Bhútán Rudolf ŠVAŘÍČEK 
 19. 3. Aldabra Cesta k ostrovu snů 

Steve LICHTAG 
 26. 3. K2 a Pákistán Pavel BÉM
 3. 3. Křtiny u goril Popřejí: L. BÍLÁ, 

K. GOTT a další vzácní hosté
 16. 3. Slavnostní otevření Zakázanky 

Stezka skalním masivem ožívá!
 17. 3. Zooškola pro dospělé 

Nutno se předem objednat: 
caltova@zoopraha.cz.

22. 3., 23. 3., 24. 3. Dotkněte se hvězd
Jak se hledají meteority a co 
slovo meteorit znamená…

 24. 3. Otevření rozhledny Obora
 30. 3. Zahájení 82. sezony – nové pro-

story pro slony, hrochy a antilopy!

do 23. 3. Večerní provázení tropickým 
skleníkem vždy pá a so od 20 h 
Rezervace nutná!!! 603 582 191, 
eva.vitova@botanicka.cz

 do 1. 4. Neobvyklé fotografie přírody 
Výstavní sál, Stráň 9–17 h

8.–24. 3. Orchideje (ve Fata Morganě) 
úterý až neděle 9–20 h 

29. 3.–28. 4. Proutí v zahradě i jako stálý 
herní prvek Venkovní expozice 
– Ornamentální zahrada a Lesní 
biotopy denně 9–17 h

www.botanicka.cz

PODBABA A SLAVNÍ ARCHITEKTI
Milí čtenáři, na jednodenní sobotní výlet vyrazíme přívozem z Podhoří 
(vždy celá hodina :02, :17, :31, :47). Na druhém břehu dojdeme ve směru 
do centra na autobus č. 116 – zastávka V Podbabě a v 10:56 nebo 12:26 po-
jedeme do zastávky Šatovka v Šáreckém údolí. Tam se vrátíme asi 100 m 
zpět směrem k Vltavě a za chvíli narazíme na červenou turistickou značku, 
po které se vydáme doprava nahoru směr Osada Baba. Dojdeme až na zří-
ceninu Baba, kterou některé zdroje označují za bývalou kapli, jiné jako 
romantickou novostavbu z počátku 19. století. Roku 1622 založil na kopci 
novoměstský měšťan Jindřich Žežule vinici. Roku 1650 zde majitel vinice 
Servác Engel z Engelflussu nechal postavit letohrádek s viničným lisem 
a r. 1673 vinici i se stavbou koupil děkan Metropolitní kapituly u sv. Víta 
v Praze Tomáš Pešina z Čechorodu, a proto se vinici říkalo Děkanka nebo 
Čechorodka. Ve 40. letech 18. století byl letohrádek pobořen bavorskými 

a francouzskými vojsky. Roku 1858 nechaly státní dráhy zříceninu leto-
hrádku romanticky upravit a nechali vsadit gotická okna. 

Pokocháme se výhledem nejen na Troju a pokračujeme po hřebeni 
s vyhlídkami až k zástavbě na Babě. Unikátní komplex funkcionalistic-
kých domů – vzorového bydlení byl zbudován v roce 1932. Na projektu 
spolupracovali přední čeští architekti. Vzniklo třicettři samostatných 
domů  – vil podle regulačního plánu navrženého architektem Pavlem 
Janákem (1882–1956) – v ulici Na Babě vila Karla Babky a Lídy Babko-
vé – Baarové od jediného zahraničního (holandského) architekta Marta 
Stama č. 1779/9, Čeňova vila 1777/11, Herainova vila 1782/3, v ulici Nad 
Paťankou 1785/4 vlastní vila arch. Pavla Janáka nebo tamtéž Kytlicova 
vila č. 1788/8 od Josefa Gočára či Sutnarova vila v ul. Průhledová 1790/2 
od Oldřicha Starého, v ul. Na Ostrohu 8/46 vila Cyrila Boudy nebo v ul. 
Matějská 24/6 experimentální montovaná vila od Jiřího Štursy.

Připomeňme si některá díla Pavla Janáka: v Praze např. Palác Adria, 
Škodův palác, Libeňský a Hlávkův most, hotel Juliš nebo kouzelný kiosek 
u hlavního nádraží, rekonstrukce Míčovny, Královského letohrádku, Prezi-
dentského domku, Pardubické krematorium, rekonstrukce Fárova domu 
s prvky kubismu v Pelhřimově a mnoho dalších. Janák se proslavil i svými 
návrhy kubistického porcelánu nebo nábytku a vytvořil i nový umělecký styl 
– rondokubismus (vila v ul. Na Lysinách 48/2 v pražských Hodkovičkách).

Zpátky se můžete vrátit buď stejnou cestou a ze zastávky Žežulka sjet 
busem č. 116 a přívozem zpět vždy celá :00, :15, :30, :45 hod. nebo sejít 
ul. Na Paťance kolem bývalé vinařské usedlosti Paťanka (dnes romantický 
penzion) na tramvaj č. 8 do zast. Podbaba a na Čechově mostě přestoupit 
na tramvaj č. 17 směr Troja. 

www.wikipedia.cz, slavnevily.cz, foto mapy.cz, text upravila Renata Zajícová

ÁŽENÍ A MILÍ ČTENÁŘI, inspirací pro naší 
Krušnohorskou jízdu se stala předvolební kam-
paň přímé prezidentské volby. Navštívíme hrad 
Schwarzenberg a zároveň si ověříme, co je prav-
dy na tvrzeních o majetkových nárocích v minu-
lém tisíciletí vysídlených Sudetských Němců.

Začneme v Karlových Varech. (Dostanete se 
tam například autobusy Student Agency. Z Flo-
rence odjíždí každou hodinu). V lázeňském 
městě obchod s nemovitostmi opravdu vzkvé-
tá… v azbuce ovšem.

My se vydáme vlakem z Dolního nádraží 
(společné pro autobusy i vlaky) Krušnohorským 
Semeringem (horská trať šplhající ve výšce 915 
m n. m) do stanice Johanngeorgenstadt na hra-
nicích se Spolkovou republikou Německo.* 
Za dalších dvacet minut jsme na místě. Hrad 
přestavěný v polovině 16. století na lovecký zá-
mek je hned vedle náměstí. Kromě zvonkohry 
z Míšeňského porcelánu a barokního kostela St. 

Georgenkirche tu mají i obří vánoční pyrami-
du (určitě znáte kolotoče s vrtulkou na špici). 
Jsme totiž v centru výroby všech těch vánočních 
oblouků – svícínků, postaviček ponocných, 
horníků a podobných figurek a sedmdesátiletá 
„Krausspyramide“ je tu coby plastika napevno. 
V křivolatých uličkách se zmíněné zboží vyrábí 
a prodává. Za pozornost by mohla stát i trocha 
historie (v rozsáhlých muzejních expozicích je 
jí na hradě dost). Kuriozní kapitola „Republik 
Schwarzenberg“ z roku 1945, kdy se vítězné 
mocnosti zastavily „před branami“ a město zů-
stalo po dobu šesti týdnů neobsazeno, je tam 
rozvedena také.

Zpátky se můžeme vydat stejnou cestou.** 
V Karlových Varech, poblíž Dolního nádraží se 
dá občerstvit v nově otevřeném (obnoveném) 
pivovaru – restauraci Karel IV. Má společný 
vchod s muzeem Becherovky. Léčivé přírodní 
prameny tryskají na kolonádách v údolí říčky 
Teplé o jeden kilometr dál. s.p.a.

* Výhodná jízdenka Egro Net za 150 Kč je platná v Kar-
lovarském kraji a v pásu příhraniční oblasti Německa 
ve vlacích a prostředcích městské hromadné dopravy 
(do 03 h následujícího dne). Odjezd z KV v 9:51, Jo-
hanngeorgenstadt 11:08/11:33, Schwarzenberg 11:56 h 
/eventuelně odjezd už v 7:49 anebo naopak později – 
ve 13:06 h přímým spojem/.
** Schwarzenberg 13:58, KV 16:02 – jede v so, ne, 1. IV., 
1. V. (tento spoj je přímý, následující spojení jsou s přestu-
pem v hraniční zastávce Johanngeorgenstadt): Schwar-
zenberg 15:58, Johanngeorgenstadt 16:22/16:25, KV 
17:42, Schwarzenberg 19:58, Johanngeorgenstadt 
20:22/20:40, KV 22:04 – jede v so, ne, 1. IV., 1., 8. V., 
5. VII., 28. X.
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