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ZASTUPITELSTVO INFORMUJE

Z DENÍKU STAROSTY

ZE ZÁPISU Z 27. ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI 
PRAHA-TROJA konaného dne 14. 11. 2013
pan starosta navrhuje změnit pořadí bodů programu a zařadit bod č. 5 
jako bod č. 2 a body 2., 3. a 4. jako body 3., 4. a 5. Navrhovaná změna 
pořadí bodů programu byla schválena jednohlasně.
Bod č. 2 – Stanovisko k žádosti spol. ADR s.r.o., Libínská 1, Praha 
5, na změnu územního plánu SÚ HMP na pozemcích a) parc. č. 1231, 
1233/1, 1233/2, 1233/3, 1236/1, 1236/2, 1236/3, 1236/4 a 1236/5 v k. 
ú. Troja, která se týká změny funkčního využití z funkce SO 6 na OB. 
A b) parc. č. 1234, 1235/1, 1235/2, 1235/4, 1235/5, 1235/6, 1235/7, 
1235/8 v k. ú. Troja, která se týká změny funkčního využití z funkce SO 6 
na funkční plochu PS (sady, zahrady a vinice)
Zástupkyně společnosti ADR s.r.o. vysvětluje důvody žádosti. Současná 
situace jim umožňuje pouze rekonstrukcí 3 domků, které momentálně 
na pozemcích leží. Majitel by ale rád postavil jeden nový dům. Stanovisko 
Komise pro výstavbu je negativní. Pan starosta – Navrhované podmínky 
povolení změny: omezení negativních vlivů, příjezd pro staveništní do-
pravu mimo přírodní památku, omezit podmínky pro výstavbu koeficien-
tem, odstupy domu od hranic pozemku, dodržení podmínek pro výstavbu 
v Přírodním parku Drahaň – Troja – např. podmínka transparentního 
oplocení. Stávající domky jsou vidět z Císařského ostrova, trojské lávky, 
vinice svatá Klára, ulice Pod Havránkou, Haltýřského údolí, stráně v Bo-
tanické zahradě a dalších lokalit. Vzhledem k negativnímu stanovisku sta-
vební komise se navrhuje k projednání koeficient OB – A. Vznesen byl 
protinávrh – koeficient OB – B.

Pan starosta dává hlasovat o protinávrhu OB – B: 4 zastupitelé jsou pro, 
5 zastupitelů je proti.

Pan starosta dává hlasovat o návrhu – OB – A: 6 zastupitelů je pro, 3 
zastupitelé jsou proti. usnesení č. 89 schváleno 6 hlasy
Bod č. 3 – Stanovisko k žádosti Ing. Jana Hanzlíka, spoluvlastníka pozem-
ku parc. č. 403 k. ú. Troja, na změnu územního plánu SÚ HMP, která se 
týká změny funkčního využití z funkce ZP na OB
Zastupitelstvo po projednání revokuje usnesení Zastupitelstva městské 
části Praha-Troja č. 215 ze dne 12. 9. 2006 a „neschvaluje změnu ÚPn SÚ 
hl. města Prahy na pozemcích parc. č. 403 k. ú. Troja z plochy ZP (parky, 
historické zahrady a hřbitovy) na plochu OB (čistě obytná) s tím, že zasta-
vitelnost území nad valem bude řešena komplexně v rámci řešení velkého 
rozvojového území“. usnesení č. 90 schváleno 9 hlasy
Bod č. 4 – Stanovisko k žádosti pana Jana Žaloudka, vlastníka pozemku 
parc. č. 337 k. ú. Troja, na změnu územního plánu SÚ HMP, která se týká 
změny funkčního využití z funkce ZMK na OB
Zastupitelstvo po projednání neschvaluje změnu ÚPn SÚ hl. města Prahy 
na pozemku parc. č. 337 k. ú. Troja z plochy ZMK (zeleň městská a krajin-
ná) na plochu OB (čistě obytná). usnesení č. 91 schváleno 9 hlasy
Bod č. 5 – Stanovisko k žádosti pana Petra Schovánka, vlastníka pozemku 
parc. č. 1253/23 a 1253/30 k. ú. Troja, na změnu územního plánu SÚ 
HMP, která se týká změny funkčního využití z funkce SO 6 na OB

Zastupitelstvo po projednání neschvaluje změnu ÚPn SÚ hl. města Prahy 
na pozemcích parc. č. 1253/23 a 1253/30 k. ú. Troja z plochy SO 6 (odde-
chu) na plochu OB (čistě obytná). usnesení č. 92 schváleno 6 hlasy
 (2 zastupitelé jsou proti, jeden se zdržel hlasování)
Bod č. 7 – Stanovisko k podkladům MČ Praha-Troja k Metropolitnímu 
plánu
ZMČ pověřuje starostu předat Kanceláři Metropolitního plánu URM k po-
drobnému zpracování tyto další podněty, s cílem vytvořit územně plánova-
cí podklady vymezených území nového Metropolitního plánu hl. m. Prahy: 
1) zpracování Územní studie Troja (viz zadání URM 2009 + Krajinářská 

studie Praha-Troja),
2) na základě projednané a odsouhlasené Krajinářské studie Praha-Troja 

podrobně zpracovat Velké rozvojové území Troja – Pelc Tyrolka,
3) v návaznosti na usnesení č. 103 ze dne 6. 5. 2008 podrobně zpracovat 

území vymezené ulicemi K Pazderkám, K Bohnicím, Pod Hrachovkou, 
Trojská, Pod Havránkou, údolí Haltýřského potoka, Přírodní památka 
Havránka, Nad Kazankou, Trojská, Nad Trojou, Čimická,

4) v návaznosti na zastupitelstvem odsouhlasené zadání Dopravní studie 
Praha-Troja samostatně zpracovat řešení dopravní obsluhy Trojské kot-
liny.  usnesení č. 94 schváleno 9 hlasy

Bod č. 8 – Stanovisko k záměru MČ Praha-Troja prodat část pozemku 
parc. č. 467 k. ú. Troja
Pozemek získala MČ v roce 2004 již v té době za účelem rozšíření komuni-
kace. V Komisi pro obecní majetek bylo mnoho názorů na využití pozem-
ku. K jednání by se měl svolat finanční výbor. Pozemek by se dle předpisů 
měl prodat minimálně za cenu cenové mapy. Podmínky se uvedou v zá-
měru. ZMČ schvaluje oddělení části (pruhu) pozemku parc. č. 467 pro 
rozšíření komunikace U Lisu a záměr Městské části Praha-Troja na prodej 
zbývající části pozemku parc. č. 467 po oddělení pruhu pro rozšíření ko-
munikace vlastníkům sousedních pozemků parc. č. 464, 465, 466 k. ú. 
Troja. usnesení č. 95 schváleno 9 hlasy
Bod č. 11 – Informace starosty
MČ Praha 4 usiluje o vznik vyhlášky, která by vymezovala pouze určitá 
místa pro volný pohyb psů bez vodítka. Troja, podobně jako jiné okrajové 
městské části, by raději volila opačnou variantu – tedy vymezit plochy, kde 
psi volně pobíhat nesmějí. 

Pan starosta žádá zastupitele o pravidelnou kontrolu dění v MČ. Kro-
mě bezpečnosti se jedná také o problémy v dopravě.  Ing. Kořenský poři-
zuje fotografie nepořádku v Podhoří a posílá k řešení na úřad. Informuje 
zastupitele o nočním vloupání v Podhoří. Hlídky v noci do Podhoří ne-
jezdí. Noví strážníci by nám měli být přiděleni v momentě, kdy budou 
vyškoleni.
Bod č. 12 – Závěr, diskuze
P. Bejček dává podnět referentce životního prostředí, zda by mohla napsat 
článek do časopisu o topení pevnými palivy a případných sankcích za zne-
čišťování ovzduší, pokud takové platí. Dále se dotazuje, zda by bylo možné 
zavést plyn také do ulice Pod Havránkou. Dle pana starosty se s tím počítá, 
konkrétní stav přípravy v Pražské Plynárenské zjistíme.

Ing. Kořenský se dotazuje, zda je možné požádat Dopravní podnik hl. 
m. Prahy o nový přístřešek na autobusové zastávce v Podhoří. Na škol-
ské komisi se řešila kvalita stravování ve školce a podmínky přijímání dětí 
do MŠ a ZŠ – nově byla stanovena podmínka, aby dítě mělo alespoň jed-
noho rodiče s trvalým bydlištěm v MČ. 

Úplné znění zápisu naleznete na www.mctroja.cz
Ing. arch. T. Drdácký, starosta

15. listopadu jsme přivítali ve viničním domku zástupce členských 
městských částí ( P1, P2, P5, P10) i zástupce MMR a MK na podzim-
ním setkání pražského regionu Sdružení historických sídel Čech, 
Moravy a Slezska. 

Z DENÍKU STAROSTY

Srdečně zvu nejen tatínky s dětmi

NA NEDĚLNÍ

PŘEDVÁNOČNÍ SETKÁNÍ

NA HŘIŠTI SÁDKY

15. 12. od 14 h

Připraveny budou drobné hry a malé občerstvení.

na viděnou se těší Tomáš Drdácký, starosta
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TROJSKÝ KALENDÁŘ

ÚŘEDNÍ HODINY NA KONCI ROKU 2013
■ Pokladna bude pro veřejnost naposledy otevřena 23. 12. 2013 do 17.00 hod. 
Jedná se převážně o úhrady nájemného, rekreačních a ubytovacích poplatků, úhradu poplatků ze psů, 
poplatků za zábor veřejného prostranství a pod..
■ Ověřovat podpisy a listiny budeme naposledy v pondělí 23. 12. 2013 do 17.00 hod,
v ostatní pracovní dny je možné využít služby České pošty, s.p. a ÚMČ Praha 7.
■ Podatelna úřadu bude do 23. 12. 2013 otevřena v normálních úředních hodinách,
ve dnech od 27. 12. 2013 podle následujícího rozpisu:
■ 27. 12. 2013 úřad uzavřen, čerpání dovolené ■ 30. 12. 2013 8-13 ■ 1. 12. 2013 8-12 h
Od 2. ledna 2014 je již standardní provoz úřadu městské části, ale vzhledem k probíhajícím vánoč-
ním prázdninám mohou referenti čerpat dovolenou. Ing. Irena Marková, tajemnice ÚMČ Praha-Troja

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-TROJA
SRDEČNĚ ZVE OBČANY A PŘÍZNIVCE TROJSKÝCH ŠKOL NA

SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ LÍPY
VE STŘEDU 4. 12. 2013 V 17.00 HODIN
U ŠKOLY SVATOPLUKA ČECHA

Zveme všechny
trojské seniory na
tradiční předvánoční 
setkání, ve čtvrtek
12. 12. 2013 od 17 h
v restauraci Sokol 
Troja.
Bude pro vás připraven 
i malý program a chutné 
občerstvení.
Těšíme se na vás.

Otka Stavovčíková,
zástupkyně starosty 

ZPÍVÁNÍ DĚTÍ U TROJSKÉHO VÁNOČNÍHO STROMU

ZVEME VÁS NA MIKULÁŠSKÉ

CVIČEBNÍ DOPOLEDNE PRO DOSPĚLÉ
8. 12. od 9.30 h V TĚLOCVIČNÁCH ZŠ S LEKTORKAMI TJ SOKOL TROJA
PO CVIČENÍ POSEZENÍ U SVAŘÁKU A DROBNÉHO POHOŠTĚNÍ

Účastnický poplatek 150 Kč, nečlenové ČOS 200, důchodce 50 Kč (pro přihlášené 
do 4. 12. 100 Kč, nečlenové 160). Přihlášky v hodinách TJ Sokol Troja,
nebo na tel. 724 272 566 TJ Sokol Troja

TJ SOKOL TROJA A MČ PRAHA-TROJA ZVOU NA 

MIKULÁŠSKOU NADÍLKU
aneb

Budliky, budliky, my jsme čerti z pekla…

V NEDĚLI 8. 12. 2012 OD 16 H V TĚLOCVIČNĚ U ZŠ

I letos se přijde Mikuláš s čertem podívat, jestli děti nezlobí. Kdo se s nimi 
chce potkat a užít si veselé předvánoční odpoledne s divadélkem pro děti, 
určitě přijďte. Na každé dítě čeká nadílka. 
S sebou: přezůvky (i doprovod!!!), pohodlné oblečení, obrázek čerta nebo 
anděla, dobrá a nebojácná nálada, 50 Kč na vstup.
Přihlášky: do středy 4. 12. 2013: katerinasramkova@seznam.cz
Zakončení: okolo 17:30 hod.

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-TROJA NABÍZÍ K PRODEJI

VOUCHERY NA VSTUPENKY NA TROJSKÝ BÁL,
který se bude konat v sobotu dne 1. 2. 2014. Vouchery v dárkové vánoční úpravě bude pak možno
od 13. 1. 2014 proměnit za vstupenku s vámi zvoleným místem u stolu. 

Vstupenka (voucher) s místenkou do hlavního sálu: 300 Kč. Vstupenka (voucher) s místenkou do restaurace: 230 Kč.
Prodej voucherů proběhne u paní R. Zajícové na Úřadě MČ Praha-Troja od 4. do 20. prosince 2013.N
O

V
IN

K
A

OD 16 HODIN
v Trojském zámku

MUSICA BOHEMICA



ÚŘAD MČ INFORMUJE

Z JEDNÁNÍ KOMISE
PRO VÝSTAVBU A DOPRAVU dne 6. 11. 2013 Program jednání:

1) Možnost umístění RD na pozemku parc. č. 418/17 k. ú. Troja, žadatelé manželé Klinko-
vi. Komise upozornila žadatele, že bude nutné nejprve prověřit po právní stránce s ohledem 
na nový občanský zákoník, zda je možné provést napojení pozemku a provedení inženýrských 
sítí přes sousední pozemek. Dále byli žadatelé upozorněni, že i v budoucnu by měla být orien-
tace dopravní obslužnosti nově navrhovaného domu z jihu. 

2) Stavba „Bytový dům – rezidence Troya, Praha 7“ na pozemcích parc. č. 432/3 a 432/6 k. ú. 
Troja při ul. Trojská. Stavební komise konstatuje, že předložená dokumentace neposkytuje 
informace podstatné pro posouzení stavby v územním řízení. Jedná se zejména o situaci s vy-
značením vztahu k okolním stavbám a uliční pohled ve vztahu k okolním stavbám. ■ Navržená 
stavba předpokládá velmi vysokou zastavěnost pozemku a velmi vysokou míru využití území. 
Navržená stavba v zásadě nerespektuje připomínky k velikosti hmoty a výšce zdánlivé hmoty 
budovy, které byly vzneseny k předchozím návrhům. ■ Bylo dohodnuto, že maximální výška 
objektu při které je ještě možné objekt a jeho vhodnost posuzovat, je 200,80 m n. m. v systému 
Bpv. V tomto smyslu je nutno dokumentaci upravit.

3) Novostavba RD na pozemcích parc. č. 371, 375/2 k. ú. Troja při ulici Pod Havránkou, Pra-
ha 7, investor MUDr. Ondřej Remeš. Projektovou dokumentaci zpracoval Ing. Michal Zajíček 
a Ing. arch. Miroslav Bálek. Stavební komise nemá k předloženému návrhu připomínky.

4) Kanalizační přípojka pro RD Nad Kazankou 194/32, Praha 7. Stavební komise nemá k rea-
lizaci kanalizační přípojky připomínky.

5) Návrh změny Územního plánu Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. 
Navrhovatelem je spol. ADR s.r.o., Libinská 1, Praha 5, která zastupuje vlastníky pozemků 
Ing. Petra Dvořáka a Ing. Milenu Dubskou. Návrh požaduje změnit funkční plochu SO6 
(naučné a poznávací aktivity) změnit na pozemcích parc. č. 1231, 1233/1, 1233/2, 1233/3, 
1236/1, 1236/2, 1236/3, 1236/4 a 1236/5 v k. ú. Troja na funkční plochu OB (čistě obytné). 
Dále požadují změnu funkční plochy SO6 (naučné a poznávací aktivity) na pozemcích parc. 
č. 1234, 1235/1, 1235/2, 1235/4, 1235/5, 1235/6, 1235/7, 1235/8 v k. ú. Troja na funkční 
plochu PS (sady, zahrady a vinice). ■ Komise se změnou na obytné území nesouhlasí.

6) Studie nového rodinného domu v ul. Na Pazderce, Praha 7, investor Ing. Karel Němeček. 
V nově předložené a doplněné studii byly připomínky stavební komise ze září 2013 splněny. 
Jednalo se o: ■ snížení gabionové zdi na severu ■ snížení jižního oplocení na výšku 2 m ■ 
neprůhlednost oplocení řešit zelení ■ přizpůsobit terén zahrady původnímu terénu například 
terasovým uspořádáním ■ minimalizovat masivní opěrné stěny ■ Komise požaduje, aby se 
prováděním stavby nenarušil pěší provoz na cestě mezi Salabkou a Pazderkou. Pro stavbu RD 
nebude užívána cesta mezi Salabkou a Pazderkami, příjezd stavební techniky a přísun materi-
álu bude řešen severním směrem. Karel Novotný, tajemník komise

KOMISE SOCIÁLNÍ 
A ZDRAVOTNÍ
se na svých zasedáních 6. 11. a 13. 11. za-
bývala: ■ přípravou akce Setkání seniorů 
12. 12. 2013 v restauraci Sokol Troja (ob-
jednat občerstvení a květiny, zapůjčení 
techniky pro prezentaci fotografií) ■ dlu-
hem bývalé nájemnice v DIP (byt je vymalo-
ván a připraven pro novou klientku, bývalá 
nájemnice dluh zatím neuhradila – bude 
jí úřadem odeslaná výzva) ■ info, různé 
(připravovaná rekonstrukce přízemí DSS 
na Rodinné centrum, organizace a přípra-
va Trojského bálu 1. 2. 2014, shánění spon-
zorských dárků a další)

Renata Zajícová, tajemnice komise 

Z JEDNÁNÍ KOMISE 
PRO ŠKOLSTVÍ
Na jednání Komise pro školství dne 12. lis-
topadu 2013 podali ředitelé škol Mgr. PO-
KORNÁ, Mgr. PACÍK a Mgr. JENDŘEJAS 
zprávu o současné situaci ve školách. Ko-
mise doporučila změnu kritérií pro přijetí 
do mateřské a základní školy, kde podmín-
kou přijetí bude trvalé bydliště dítěte nebo 
žáka a zároveň jednoho z rodičů. Na Trojské 
gymnázium bylo přijato sedmnáct trojských 
dětí, které vytvořily jednu třídu a díky adap-
tačnímu výjezdu na začátku školního roku 
neměly problémy se zapojením do kolekti-
vu s ostatními žáky. Dále se členové komise 
podrobně zabývali stravováním v mateřské 
škole, kde doporučili vznik stravovací komi-
se z řad rodičů pod vedením ředitelky školy 
a za účasti zástupce firmy Sodexo. Stravo-
vání v základní škole je dlouhodobě sledo-
váno a po nynější změně jídelníčku nebyly 
ke stravování připomínky. Na závěr komise 
projednávala drobné technické požadavky 
škol spojené s jejich provozem. Ing. I. Marková

KOMISE PRO ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ
4. 11. 2013 komise projednala ■ téma čis-
toty v Městské části Praha-Troja a na par-
kovišti ZOO u lávky ■ protipovodňovou 
ochranu ZOO, Bosny a Podhoří ■ hluko-
vou zátěž z loděnice a Výstaviště Holešovice 
a ■ připravovanou vyhlášku o pohybu psů 
na území hl. m. Prahy. ■ Dále byla komise 
informována o grantech na podporu kvali-
ty životního prostředí pro rok 2014, pastvu 
ovcí a koz ve stráni nad ulicí Nad Kazankou 
atd. ■ Na závěr Komise doporučila doplnit 
Komisi pro životní prostředí o nové členy.

Ing. Daniela Smolová, tajemnice Komise po ŽP

Z JEDNÁNÍ KOMISE PRO BEZPEČNOST 
A VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ 1/2013 5. 11. 2013

Program:
Bezdomovci
1) Policie pro svou činnost potřebuje vyjádření majitelů, že nemovitost nepronajali a že souhlasí 
se vstupem policie (ČR, MP hl. m. Prahy) na pozemek. Ve vyjádření uvést, zda je užívána, jestli je 
uzamčená nebo neuzamčená. Lokality: U lisu – Strachův sad – Masarykova čtvrť.
2) Pan starosta požádal, aby se příslušníci MP hl. m. Prahy zúčastnili prohlídky pozemků v Pod-
hoří, které jsou ve vlastnictví Státního pozemkového úřadu.
3) Domek č. p. 72, ul. Nad Kazankou 43, P7 je demolován bezdomovci. Díra ve střeše, pokusy 
o vniknutí. Pan starosta požaduje tuto informaci předat Ing. Smolové, která má na starosti 
životní prostředí městské části, aby zahájila jednání s vlastníkem nemovitosti.
Doprava
1) Byl vznesen požadavek na měření rychlosti v ul. Trojské a kontrolu dodržování dopravních 
předpisů. MP nemá v současné době funkční radar. Došlo k dohodě, že měření nemá cenu, 
protože policisté musí měřit tak, aby byli vidět. Také kontrola řidičů, kteří předjíždějí, aby se 
zařadili před odbočením, je velice problematická. Došlo k dohodě, že policie prodlouží dobu 
dohledu na přechodu před Základní školou a gymnáziem. Nově budou policisté přítomni 
od 7:20 do 8:30 hod. 2) Bylo odsouhlaseno, aby byly podniknuty kroky vedoucí k provedení 
nového osvětlení přechodu pro chodce u proluky vedoucí k ulici U lisu. 3) Byl vznesen po-
žadavek na provádění kontrol parkování v okolí Trojské lávky přes Vltavu. Jedná se zejména 
o komunikace Povltavská a Vodácká 4) Pana starosta vysvětlil zástupcům policie, proč Městská 
část Praha-Troja požaduje, aby bylo umožněno parkování u přívozu v Podhoří. 5) Pan starosta 
požádal zástupce policie MP i ČR o statistiku trestných činů za rok 2012 a 2013. 6) Byl vznesen 
požadavek na úklid komunikace Trojská z důvodu stavební činnosti na pozemku parc. č 65 
k. ú. Troja. Podnět bude předán Ing. Smolové. tajemník komise Karel Novotný
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MČ PRAHA-TROJA
GRANTOVÉ ŘÍZENÍ 2014

na podporu projektů v oblasti rozvoje MČ, občanské společnosti 
a volnočasových aktivit v prostoru Trojské kotliny v roce 2014

Harmonogram grantového řízení: 

Vyhlášení grantů: 29. 11. 2013 
Ukončení přijímání žádostí: 15. 1. 2014 v 18 h 
Schválení orgánem městské části: 7. 3. 2014 
Oznámení výsledků a uzavření smluv: duben 2014 

Připravované tematické oblasti: 
I. Kvalita životního prostředí
II. Život ve veřejném prostoru, občanská společnost
II. Publikační a propagační aktivity
IV. Kulturní a společenské akce
V. Sport, tělovýchova, volný čas
VI. Sociální a zdravotní
VII. Vzdělávání

Podmínky grantového řízení včetně přihlášky byly zveřejně-
ny 29. 11. 2013 na úřední desce úřadu MČ a na webových 
stránkách www.mctroja.cz, kde je možno si přihlášku i stáh-
nout. K vyzvednutí jsou v podatelně úřadu MČ Praha-Troja.

NETOPÝŘI
VE ŠKOLCE 

Každý z nás se někdy setkal s živým ne-
topýrem, ať už v přírodě, nebo v zoo-
logické zahradě. My jsme ve školce 

měli možnost se o těchto tvorech něco 
dozvědět a také si je pohladit! Povídat nám 
o nich přišla paní ing. Dagmar Zieglerová 
z Českého svazu ochránců přírody (Nicta-
lus). Přinesla si s sebou dvě netopýří hol-
čičky – Adélku a Berušku. Děti si je mohly 
důkladně prohlédnout a dokonce si po-
slechnout zvuky, které vydávají, za pomoci 
speciálního naslouchacího přístroje. Neto-
pýrek se také po počátečním rozkoukání 
nechal od některých odvážných dětí a do-
spělých pohladit. Netopýry pak vždy čekala 
zasloužená odměna v podobě pěkně vypa-
sených moučných červů. Netopýří návště-
va dokázala všechny přesvědčit o tom, že 
tato zvířata jsou velmi zajímavá, dokonale 
přizpůsobená svému prostředí a že je také 
potřeba je chránit a v případě nouze jim 
i pomoci. Kateřina Pokorná

FLORBALOVÝ TURNAJ OPEN FLORBAL TROJA 2013
Prvního listopadová sobota 2. 11. 2013 patřila ve sportovní hale Čechovy školy pátému 
ročníku florbalového turnaje, který pořádají společně Trojské gymnázium, Občanské sdru-
žení Trojskoúhelník, MČ Praha-Troja a Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska. 
■ Celý turnaj měl vynikající úroveň. Škoda, že se tentokrát nezúčastnil nikdo z pořádající 
školy. ■ I pátý ročník OPEN Florbal Troja naplnil cíl poskytnutého grantu MČ Praha-Troja 
v rámci kapitoly „Upevnění sportovních aktivit dětí a mládeže“. Těšíme se na viděnou ve spor-
tovní hale v Troji zase za rok, opět první listopadový víkend. Mgr. Radim Jendřejas

Rej strašidel a čarodějnic se konal 31. 10. Děti tančily, soutěžily a plnily děsuplné úkoly.
Kateřina Pokorná

vyhlašuje
již 7. ročník 

Organizace Svazu postižených civilizačními chorobami 
Praha 7 opět uspořádala oblíbený týdenní pobyt v Láz-
ních Poděbrady, kterého se zúčastnilo i patnáct Trojáků, 
kterým městská část Troja poskytla finanční příspěvek. 
V průběhu pobytu nám opět letos přálo počasí, bylo tep-
lo a slunečno, jako na objednávku. Byli jsme velmi pěkně 
ubytování v novější části hotelu Libenský, kde jsme se také 
stravovali a tam zároveň probíhala většina lázeňských pro-
cedur. Po celou dobu pobytu jsme rovněž konali příjemné 
procházky za přírodou i místními dobrotami. Uskutečnili 
jsme i zajímavý výlet vlakem do Libice nad Cidlinou a dále 
procházkou až k soutoku Labe s Cidlinou. Uvítali jsme 
i pěkný farmářský trh na Jiřího náměstí. Všichni jsme se 
z našeho lázeňského pobytu vrátili v dobré pohodě, osvě-
ženi a potěšeni příjemným a zdravým odpočinkem.

Ing. Jaroslav Tůma, předseda SPCCH Praha 7

OZDRAVNÝ POBYT ČLENŮ SPCCH V PODĚBRADECH 21.–27. 10. 2013

GRAND PRIX
TROJA 2013 
Dne 17. listopadu proběhl
5. jubilejní ročník
Grand Prix Troja 2013 –
autodráhové závody. 

Výsledky závodu: 

Kategorie GO: 
1. Kasák Jakub 
2. Kočí Filip 
3. Vacl Vojtěch 

Kategorie EVO: 
1. Hájek Karel 
2. Mead Oliver 
3. Rubáček Jakub 

Kategorie Skupina: 
1. Borci (Mead Oliver, Rubáček Jakub) 
2. Kočičáci (Kočí Jakub, Kočí Jan) 

Jan Zobal,
organizátor GPT 2013 
a GPT 2013 – CUP 
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PŘIJEL MARTIN
V pondělí 11. listopadu v 11.11 hod se před 
viničním domkem na vinici sv. Kláry v Praž-
ské botanické zahradě vinula velmi slušná 
fronta. To se nedočkavci z celé Prahy shro-

máždili k ochutnávce letošního svatomar-
tinského vína. Z vlastní zkušenosti mohu 
říci, že se letos svatomartinské na vinici 
sv. Kláry povedlo. V přátelské atmosféře 
se z nové sklizně radovaly i mlsné jazýčky 
z Troje (viz foto). Text a foto bok

PRAVIDELNÁ 
SCHŮZKA
Klub trojské historie se sešel 
ve čtvrtek 14. listopadu a pro 
velký zájem účastníků se musel 
přesunout z klubovny Domu 
spokojeného stáří do zatím vol-
ného prostoru v přízemí domu. 
Účastníci rovněž využili příleži-
tosti a prohlédli si skvělou výsta-
vu Portrét v české grafice – ze 
sbírky ing. Milana Humplíka, 
která v této době probíhá v ga-
lerii. Další schůzka klubu – letos 
již poslední – se bude konat ve 
čtvrtek 19. prosince od 17 ho-
din opět v Domě spokojeného 
stáří. Text a foto bok

STUDENTI POZNÁVALI KOŘENY JAZYKA SOUSEDŮ
Ve dnech 6.–16. 11. 2013 hostili studenti Euroškoly 
a Trojského gymnázia kamarády z partnerské Euroško-
ly v bavorském Bambergu. (I. část zajímavého projektu 
s podporou Česko-německého fondu budoucnosti). Čeští 

studenti absolvovali vždy v dopoledních hodinách intenzivní kurz německého jazyka pod 
vedením vyučujících z německé Euroškoly a naopak němečtí přátelé byli účastníky kurzu 
s výukou českého jazyka. Odpolední a podvečerní hodiny byly vyplněny společným nebo 
individuálním programem. Děkujeme naší školní jídelně Sodexo a Restauraci Sokol Troja 
za nabídnuté pokrmy v rámci obědů, večeří i snídaní (pro mimopražské účastníky a jejich 
německé partnery). Obohacení slovní zásoby, zlepšení v gramatice a hlavně nové kama-
rádské vazby – to vše přineslo deset listopadových dnů šestnácti studentům z Čech a Ba-
vorska. Nelze než závěrem konstatovat: „Wir freuen uns auf den Besuch in Bamberg – Těšíme 
se na návštěvu v Bambergu“… v dubnu 2014.

Mgr. Radim Jendřejas, zástupce zřizovatele Euroškol a Trojského gymnázia v ČR

3 MĚSÍCE S ROMANEM POLLAKEM 
Chcete zhubnout? Chcete posílit svalstvo? 
Chcete si zlepšit fyzičku?
Chcete se naučit box? Jak správně jíst? 

Přijďte si zacvičit s Romanem Pollakem 

PROFESIONÁLNÍ TRENÉR JIŽ 10 LET.
Naučí Vás jak správně cvičit, jak 
se stravovat, dojdeme k Vašemu 
vysněnému cíli. 

Lze i cvičit doma s  vlastní vahou! 

Fitness BBC Na Stráži, Praha 8
Tel.: 777 070 520  
Email: roman.pollak@massbuilder.eu

Hledáme architekta, krajináře nebo designéra
Soukromý letní kemp v Praze Troji hledá architekta, krajináře 
nebo designera pro dopracování konceptu kempu a spolupráci 
při realizaci, zejména parkových úprav, určení funkčního a deko-
rativního mobiliáře, návrh interiérů a exteriéru technického 
a sanitárního zázemí atd.
Koncept musí zohlednit i širší vztahy, zejména Krajinářskou stu-
dii Troje a dlouhodobé projekty celoměstského významu, zájmy 
MČ Troji a sousedů. Pro tuto činnost nevyžadujeme diplom archi-
tekta ani kulaté razítko ČKA. Vhodné i pro studenty.
Oceníme Vaši zkušenost a postřehy z pobytu v různých kempech 
po celé Evropě. 
Kontakt: 725 583 131, e-mail: oldrich@engr.uconn.edu
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TROJSKÝ KALENDÁŘ
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ŽIVOT V TROJI

STOLNÍ TENIS
Seriál turnajů ve stolním tenise 2013 ve dvouhrách skončil v neděli 17. 11. 2013 vyhlašo-
váním výsledků a rozdílením pohárů. ■ V závěrečném turnaji byla pěkná účast – dvaceti 
dvou hráčů, kteří byli nalosováni do čtyř rozřazovacích skupin, ze kterých se přímo postu-
povalo do finálové skupiny a do skupin o umístění. ■ Celým turnajem prošel bez porážky 
a zaslouženě zvítězil Dušan MARTYKIEWIECZ ze Sokola Troja, který také zvítězil za Sokol 
Troja a v Seriálu turnajů obsadil celkové třetí místo. Druhý se v turnaji umístil Štefan POCZ 
(prohrál jen s vítězem), celkově však suverénně zvítězil. V turnaji třetí Stanislav HANEK 
(dvě porážky) se v seriálu neumístil na předních místech. Druhému v Seriálu turnajů Vla-
dimíru PUKLICKÉMU se v turnaji příliš nedařilo a skončil na devátém místě. Ze Sokola 
Troja získali ještě ocenění v celém Seriálu za druhé místo Ladislav NAVRÁTIL (v turnaji 
šestý) a za třetí Petr HRACH (v turnaji osmý). Rudolf Hampel, vedoucí stol. tenisu

Slavnostní koncert u příležitosti Dne vzniku samostatného československého státu a k pa-
desátému výročí založení Galerie hl. m. Prahy aneb hudební expozice od baroka k jazzu 
v podání Epoque Quartet. Trojský zámek 31. 10. 2013

Kdo neviděl – neuvěří. Ve čtvrtek 7. listo-
padu se měli možnost v rámci vernisáže ná-
vštěvníci výstavy pod názvem Portrét v čes-
ké grafice – ze sbírky ing. Milana Humplíka 
potěšit skutečnými klenoty českého grafic-
kého umění. Vystavují se práce takových 
velikánů, jako byli HOLLAR, ŠKRÉTA, 
FILLA, vystavena jsou však i díla současných 
umělců. Rozhodně by byla velká škoda troj-
skou galerii nenavštívit. Výstava potrvá až 
do 12. ledna 2014 a je vynikající příležitostí 
k návštěvě například o vánočních svátcích.

Text a foto bok

LAHŮDKY
V GALERII U LÁVKY

bus 112
Kovárna Trojskál

Povltavská

Po
d 

H
av

rá
nk

ou

bus

➸ Vltava

l

GALERIE
U LÁVKY

Třináct tisíc m2 obchodních jednotek na 
třech nadzemních podlažích (a jedno pod-
zemní podlaží pro parkování automobilů). 
V nejvyšším podlaží sekce s rychlým občer-
stvením a dětský koutek, v přízemí pravá 
italská pizzeria s cukrárnou. 
Z tisk. zprávy Centra Krakov a. s., 1. 11. 2013 

BILLA po–so 7–22, ne 8–22 h, obchody 
9–21 h, fitness po–pá 7–22, so+ne 9–21 h, 
Novolékárna po–pá 8–21, so + ne 9–21 h.

CENTRUM KRAKOV 
OTEVŘENO Hnězdenská 3

ZVEME VÁS NA

6. STAROBOHNICKÉ VÁNOČNÍ TĚŠENÍ 
V NEDĚLI 15. PROSINCE 2013 OD 12 DO 18 HODIN 

NA NÁVSI VE STARY�CH BOHNICÍCH 

Jarmark lidových řemesel, bohatý
program na podiu, ohrada

s živými zvířátky u betlémské
chýše, vánoční speciality,

výtvarná dílna,
vánoční hra pro děti 
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TROJSKÝ KALENDÁŘ

TIP NA VÝLETTIP PRO VÁS

BZ PRO VÁS PŘIPRAVILA
www.botanicka.cz

 do 31. 12. BIO Elementy – Dušan Swalens, velkoformátové foto-
grafie expozice Stráň a skleník Fata Morgana 

 do 5. 1. 2014 Floristův rok výstavní sál denně od 9 do 16 h 
 14. 12. Adventní rozjímání venkovní expozice (výstavní sál, kaple 

sv. Kláry) 13–17 h dřevěný betlém, biblický příběh, bo-
hatý hudební program 
horká medovina a teplé nápoje z Čajovny U cesty, posezení 
u krbu ve viničním domku. 13 h živý Betlém s biblickým 
čtením – zahájení před kaplí sv. Kláry, procházka venkov-
ními expozicemi 14.15 vystoupení dětí zaměstnanců bz 
15 h skupina Resonance – zpěv kaple sv. Kláry 16 h dět-
ský koncert pod vedením Dušana Čecha

ZOO PRO VÁS
www.zoopraha.cz;
Otevřeno denně,
v prosinci 9–16 h.
www.facebook.com/

 5. 12. Po zoo chodí Miku-
láš Po celé odpoledne 
s dárky pro hodné 

 14. 12. Ornitologická vycház-
ka Přilétla k nám zima 
Sraz v 8.30 u hl. vcho-
du Dalekohledy s sebou! 

 21.–29. 12. Živé Vánoce v zoo 
denně překvapení. 

 21. 12. Do zoo dorazí Betlém-
ské světlo Odneste si 
ho domů.

 21.–22. 12. Dárečky na posled-
ní chvíli Vyrobte si ori-
ginální dárky a ozdoby!

 21.–23. 12. My chceme Je-
žíška! Santa Klaus 
je nepůvodní druh, 
do naší přírody nepat-
ří aneb Santa Klausové 
v jejich expozici. 

 24. 12. Zoo otevřena do 14 h.
Happy Mondays
  Každé pondělí až 

do Vánoc všichni 
za 1 Kč  

ZA VÁNOČNÍ ATMOSFÉROU POD OREB
Milí čtenáři a turisté, pokud nejste ještě vánočně naladěni, vydejte se s námi do Třebechovic pod Orebem. Oreb 
se jmenuje hora nad městem (původně „Vinice“ – pěstovala se zde vinná réva, v roce 1419 došlo k přejmenová-
ní na Oreb podle biblické hory, na které se zjevil Bůh Mojžíšovi v hořícím keři. Po hoře se pojmenovalo vojenské 
bratrstvo Orebské (tzv. Orebité), v jehož čele stanul Hynek Krušina z Lichtenburka).

V nových prostorách Třebechovického muzea betlémů na náměstí 
TGM je vystaveno více než tři sta betlémů v čele s nejcennějším 
Proboštovým betlémem. Vznikal od r. 1882 až do Proboštovy smrti 
v roce 1926. V roce 1999 byl prohlášen za národní kulturní památ-
ku. Skládá se z více než dvou tisíc vyřezávaných dílů a z celkem 373 
figur se 171 pohybuje. Rozměry: délka 7 m, výška 1,8 m a hloub-
ka 3 m. Betlém zaznamenal mimořádný ohlas na světové výstavě 
EXPO 67 v Montrealu i na dalších místech ve světě. Otevřeno: úte-
rý–neděle 9:00–16:00 hod., vstup dospělí 60 Kč, senioři a studenti 
40, děti 20, rodinné 130 Kč. Na náměstí T.G.M. v Třebechovicích 
uvidíme i morový sloup Panny Marie z r. 1709 a sochu Nejsvětější 
Trojice z r. 1749. Až narazíme na červenou turistickou značku, vy-
dáme se asi 2 km směr Krňovice do „mladého“ Podorlického skan-
zenu Krňovice. Návštěvu je ale potřeba mimo níže uvedenou akci 
předem objednat: info@krnovice.cz http://www.krnovice.cz, tel.: 
(+420) 495 591 633. Jaké objekty zde uvidíte: mlýn, kočárovnu, 

kovárnu, školu ze Všestar, špej-
chary ze Semechnic a Prasku, 
sušárnu ovoce, stodolu, žen-
tour a další. Určitě navštivte 

„Vánoce ve skanzenu“ 14.–15. 
12. 2013 od 10 hod. Přijďte 
nasát atmosféru vánočních in-
teriérů. Součástí programu bu-
dou drobné dílny a ochutnávka 
tradičních vánočních pokrmů. 
Motoristé stihnou ještě do se-
tmění návštěvu volně přístup-
né rozhledny Libníkovice (asi 
8 km od Třebechovic směr Vý-
rava). Na konci obce směrem 
na Výravu k ní odbočuje vlevo 
lesní cesta (cca 200 m). Odboč-

ka je značená směrníkem cyklo-
stezky č. 4166.

Spojení do Třebechovic p. O.:
vlakem z hl. nádraží v Praze 
v 10:10 h do Hradce Králové, 
tam přestoupit na vlak do Tře-
bechovic pod Orebem ve 12:03 
hodin. Zpátky nám to jede 
v 16:40, přestoupíme v HK 
a vláčkem v 17:08 dorazíme 
do Prahy na hlavní nádraží.

foto Třebechovické muzeum betlémů, 
z www.wikipedia.cz

upravila Renata Zajícová

GHMP  TROJSKÝ ZÁMEK
otevřen v sobotu, neděli a o svátcích 10–17 h do 31. 12. 2013
Prohlídka s doprovodem cca každou celou hodinu.
V jejím rámci navštívíte i výstavy ■ Vášeň, sen a ideál Česká secesní 
plastika ■ Benátské hutně tvarované a české řezané sklo 16.–19. 
století, ze sbírek Uměleckoprůmyslovéo muzea v Praze

DO TAJEMNÉHO 
SVĚTA ČOKOLÁD
S třítisíciletou historií čokolády se 
můžete seznámit v galerii kabinet 
v areálu roztockého zámku. Dozví-
te se tu například, že nápoj tcho-
coatl naučil Aztéky připravovat 
jejich legendární bůh Quetzal-
coatl (Opeřený had) a že ofici-
ální název Theobroma Cacao, 
v překladu potrava bohů, dal ka-
kaovníku švédský přírodovědec 
Carl von Linné (1753). Výstava 
vás kromě historie seznámí s vý-
robou čokolády a se způsobem 
jejího prodeje (historické obaly 
atp.).

Čokolády a pralinky lze 
zakoupit u pokladny. Otevře-
no od středy do neděle 10–18 h. 
do 27. 4. 2014.

Zrekonstruovaný zámek by 
měl být otevřen příští rok v létě.

Spojení: přívoz P2 Podhoří–
Podbaba, bus 340 (10.23 a dále 
v hodinových intervalech, v ne-
děli až od 13.23), bus 350 (vždy 
po hodině 10.54 atd.) nebo vlak 
z Holešovic zastávky každých 
třicet minut (9.30, 10.00 atd.) 
– za čtvrt hodiny jste na místě. 
Můžete jet i na kole – buď na le-
vém břehu lesem po hřebeni 
nebo pravobřežní cyklostezkou 
podél řeky. s.p.a.
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