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SLOVO STAROSTY

ZE ZÁPISU Z 34. ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA-TROJA
Přítomni: Ing. arch. T. Drdácký, Ing. T. Bryknar, Ing. O. Stavovčí-
ková, J. Bejček, M. Knittel, K. Foitlová, Ing. J. Kořenský –
přítomno osm zastupitelů, zastupitelstvo je usnášeníschopné
Omluveni: J. Kavan
Bod č. 2 – Zprávy z komisí a výborů
Zastupitelé a zároveň předsedové výborů a komisí informují o čin-
nosti svých komisí a výborů ve volebním období 2010–2014. Záro-
veň děkují tajemníkům komisí / výborů za spolupráci. Dle pana 
starosty je na dalším zastupitelstvu, zda bude chtít komise dál udr-
žovat a zda umožní každému desátému občanovi účastnit se spolu-
rozhodování o dění v městské části. Je důležité, aby občané věděli, 
že má smysl v komisích pracovat. Ing. Bryknar také zdůrazňuje 
funkci komisí jako poradního orgánu, toto chybí např. v TJ Sokol 
Troja. Pan starosta kladně hodnotí práci komisí a výborů, k ně-
kterým má drobné připomínky. Písemné zprávy o činnosti výborů 
a komisí budou přílohou tohoto zápisu. Zastupitelstvo po projed-
nání bere na vědomí informace zastupitelů a zároveň předsedů 
komisí a výborů o činnosti komisí a výborů městské části. 

usnesení č. 116 schváleno 8 hlasy
Bod č. 3 – Zpráva o plnění programu Zastupitelstva městské části 
Praha-Troja ve volebním období 2010–2014
Pan starosta předkládá Zprávu o plnění programu ZMČ Praha-
-Troja ve volebním období 2010–2014. Ing. Stavovčíková doporu-
čuje vyškrtnout odstavec o budoucím směřování, s čímž zastupitelé 
souhlasí. Zpráva bude publikována. Zastupitelstvo po projednání 
schvaluje Zprávu o plnění programu Zastupitelstva městské čás-
ti Praha-Troja ve volebním období 2010–2014 a ukládá starostovi 
Městské části Praha-Troja doplnit do Zprávy připomínky.

usnesení č. 117 schváleno 7 hlasy (1 zastupitel se zdržel hlasování)
Bod č. 4 – Volba přísedících Obvodního soudu pro Prahu 7
Zastupitelstvo po projednání volí paní Zdeňku Andrejovou příse-
dící Obvodního soudu pro Prahu 7.

usnesení č. 118 schváleno 8 hlasy
Bod č. 5 – Poděkování členům zastupitelstva MČ Praha-Troja
Zastupitelstvo po projednání bere na vědomí důvodovou zprávu 
k poskytnutí finančních darů členům Zastupitelstva městské části 
Praha-Troja za funkční období 2010–2014 za aktivitu nad rámec 
povinností zastupitele. Pan starosta zdůvodňuje, že dar oceňuje 
ochotu zastupitelů manuálně i odborně pomáhat městské části, po-
kud je třeba. ZMČ schvaluje v souladu s § 89 odst. 2 písmeno k) zá-
kona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších 
předpisů, poskytnutí peněžitých darů dle přílohy tohoto usnesení.

usnesení č. 119 schváleno 7 hlasy (1 zastupitel se zdržel hlasování)
Bod č. 6 – Informace starosty
nÚČOV pan starosta dochází na pravidelná jednání k ÚČOV, kte-V
rá vede pan náměstek Ing. Nouza. n informace o čerpání rozpočtu
plnění rozpočtu MČ na rok 2014 je v dobrém stavu, odpovídá při-
pravenosti a realizaci jednotlivých akcí n rekonstrukce DSS bude
zahájena 3. listopadu, provozovna masérky bude přesunuta do pa-
tra. n Panský statek pan starosta bude psát opět stížnost na Odbor k
památkové péče kvůli nedostatečné péči o památkový objekt.
Bod č. 7 – Závěr, diskuze
Pan starosta děkuje zastupitelům za dlouholetou spolupráci a pře-
dává jim pamětní listy. Pan starosta končí zasedání ve 20.00 hodin.

Ing. arch. T. Drdácký, starosta

V pátek 24. 10. 2014 byla dokončena dlou-a
ho očekávaná stavební úprava komunikace 
Pod Havránkou. Spodní část od vjezdu do 
Botanické zahrady, navazující na křižovat-
ku Trojská x Pod Havránkou, byla oprave-
na pouze provizorně. Definitivní úprava 
této části bude provedena v rámci stavby 
„Stavební úpravy křižovatky Kovárna“.

Karel Novotný, vedoucí stavebního oddělení

6. 10. 2014

Milí spoluobčané, drazí sousedé,

je mi velikou ctí vám poděkovat jako váš nový starosta za vaši 
důvěru, kterou jste našemu sdružení nezávislých kandidátů 
Trojský kůň 2014 pod vedením Tomáše Drdáckého projevili 
svými hlasy. My jsme tak opět získali silný mandát v novém za-
stupitelstvu na příští čtyři roky. Velmi si vážím vaší hojné účasti 
u voleb a v neposlední řadě velice děkuji vám, kteří jste mi dali 
své hlasy, díky nimž jsem se umístil v letošních komunálních 
volbách na prvním místě. 

Původně jsem se ucházel o post místostarosty naší městské 
části a chtěl jsem být znovu – tak  jako v minulém období – opo-
rou našeho starosty Tomáše Drdáckého. Avšak podpora, kterou 
jste mi hlavně po volbách mnozí z vás vyjadřovali, mne přiměla 
k tomu, že jsem svůj názor po dlouhém a pro mne nelehkém vá-
hání nakonec změnil. V životě každého z nás přicházejí chvíle, 
kdy je důležité se zastavit, zamyslet se a říci si, proč tu vlastně 
jsme. Pro rodinu a blízké, pro přátele a kamarády, pro sport 
a zábavu? Proto, abychom vydělávali peníze a snažili se žít spo-
kojeným životem? Nebo můžeme také ještě k tomu udělat něco 
pro místo, kde žijeme. 

Tuto nelehkou práci zahájil před lety první starosta Troje 
pan Vladimír Lutterer. Měl jsem obrovskou čest jako mladý mís-
tostarosta vedle něj čtyři roky pracovat, jak on s oblibou říkával 
jako jeho pobočník. Stejně tak jsem měl tu čest spolupracovat 
poslední čtyři roky se starostou Tomášem Drdáckým, jehož prá-
ce pro Troju si nesmírně vážím, hlavně díky němu se podařilo 
Trojskému  koni  třikrát po sobě zvítězit v komunálních volbách 
. Je to pro mne důkaz, že naše práce pro Troju je vnímána klad-
ně a má smysl. 

Pevně věřím, že vás já ani ostatní zastupitelé zvolení za Troj-
ského koně nezklameme! 

Tomáš Bryknar
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JAK SE V TROJI VOLILO 
DO ZASTUPITELSTEV A SENÁTU
Voliči v Troji nezklamali a dostavili se v hojném počtu 63,48 %, což v Pra-
ze představuje čtvrté místo, ale také to znamená, že 300 trojských voličů 
nepřišlo vůbec. Letošní volby měly vysoký počet neplatných hlasů jak do za-
stupitelstev, tak senátu i přesto, že členové volební komise trpělivě odpoví-
dali na dotazy a vysvětlovali voličům správný postup. Hlasovací lístek pro 
Prahu s pracovním názvem „Rudé právo“ dělal starosti jak voličům, tak 
komisi nejen při sčítání a dopočtech hlasů do 65. Prohlížení bohatě zakříž-
kovaných 518 obřích archů muselo probíhat v hale úřadu koordinovaně…

Nejvyšší počet hlasů za volební stranu TROJSKY� KŮŇY  i v celé 
Troji obdržel Ing. Tomáš BRYKNAR – 288 hlasů. Z TOP 09 obdr-
žel nejvíce hlasů MUDr. Vladimír PETKOV – 183, z ODS Ing. arch.V
Václav VALTR – 102 hlasů a jediný kandidát za R DOMOV MarcelV
DĚKANOVSKY získal 42 hlasů. Pořadí v 1. kole Senátních voleb
v Troji: Václav Hampl (116), Martin Bursík (96), Zdeněk Schwarz 
(83). Ve 2. kole se utkali V. Hampl (144 hlasů) se Z. Schwarzem
(64 hlasů) při účasti 26 % trojských voličů. Prvenství v našem se-
nátním obvodu 27 náleží p. Hamplovi. Neplatný hlas byl tentokrát 
jen jeden (oba kandidáti v úřední obálce).

Pořadí do pražského zastupitelstva: 1. TOP 09 (9389), 2. Troj-
koalice Zelení, KDU-ČSL a Starostové (7074), 3. Ano 2011 (4876).
Zajímavostí je, že Tomáš Drdácký obdržel od Trojáků nejvíc hlasů
ve straně Trojkoalice Zelení, KDU-ČSL a Starostové (na kandidát-
ce č. 13) – 152, zatímco lídr strany Petr Štěpánek „jen“ 115. 

Celkový přehled platných hlasů pro strany a kandidáty:

Trojský kůň
Tomáš Drdácký
252
Tomáš Bryknar
288
Kateřina Tůmová
275
Jan Kavan
257
Otakara Stavovčíková
237
Daniel Sirotek
231
Klára Foitlová
246
Petr Šíma
229
Jan Knittel
236

ODS
Kamila Abtová 
56
Václav Valtr
102
Vlasta Čermáková
45

TOP 09
Milan Tesař
156
Karel Němeček
131
Jiří Kořenský 
161
Vladimír Petkov
183
Jana Vodrážková
137
Martina Loskotová
148
Miroslav Syrový
128
Martina Hačecká
145
Ondřej Soukup
149

Domov
Marcel Děkanovský
42

Na závěr ještě vzkaz: slečna nebo 
paní, která si zapomněla za voleb-
ní zástěnou šedou toaletní tašku 
i s kosmetikou, nechť se o ni přihlásí 
na úřadě.

Renata Zajícová, zapisovatel OVK

MĚŘENÍ
NO2
V OVZDUŠÍ
v μμg/m// 3

U Trojského
zámku

Pod lisem

Limity znečištění
pro ochranu
lidského zdraví

Pro ochranu
vegetace
ekosystémů

I v roce 2014 měří 
Městská část Praha-Troja
znečištění ovzduší v Troj-
ské ulici. Měření probíhá
na dvou místech v Troji – 
v křižovatce U Trojského
zámku x Trojská a Trojská
x U Lisu. Na grafech uve-
dených výše můžete po-
zorovat kolísání hodnot 
oxidu dusičitého od roku
2011. Uvedené údaje jsou
průměrné hodnoty NO2
zaznamenané za každý 
jednotlivý měsíc. Z grafů
je patrné, že naměřené
hodnoty dlouhodobě
výrazně překračují po-
volené limity znečištění 
pro ochranu vegetace
a ekosystémů (24 μg/m3)3

i pro ochranu lidského
zdraví (32 μg/m3).3
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VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ a slavnostní rozsvíceníÍ
py se bude konat ve čtvrtek 4. 12. 2014
základní školy

VÁ
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Nově zvolené zastupitelstvo
MČ Praha-Troja pro volební období 2014–2018:
Trojský kůň: Tomáš Bryknar, Kateřina Tůmová, Tomáš Drdác-
ký, Jan Kavan, Otakara Stavovčíková, Daniel Sirotek,
(1. náhradník Klára Foitlová)
TOP 09: Vladimír Petkov, Milan Tesař, Karel Němeček,
(1. náhradník Jiří Kořenský)

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-TROJA PŘIPRAVUJE 

GRANTOVÉ ŘÍZENÍ PRO ROK 2015
na podporu projektů v oblasti rozvoje, krajiny, občanské společnos-
ti, vybavení, služeb a volnočasových aktivit v prostoru trojské kotliny
Harmonogram grantového řízení
Vyhlášení grantů: 1. 12. 2014 Ukončení přijímání žádostí: 19. 1. 
2015, 18.00 hod. Schválení orgánem městské části: do 31. 3. 2015
Oznámení výsledků a uzavření smluv: duben 2015
Připravované tematické oblasti
I. Kvalita životního prostředí, krajina II. Život ve veřejném prostoru, 
občanská společnost III. Publikační a propagační aktivity IV. Kulturní 
a společenské akce V. Sport, tělovýchova, volný čas VI. Sociální a zdra-
votní oblast VII. Vzdělávání
V Praze dne 5. 11. 2014 Ing. arch. Tomáš Drdácký, starosta Městské části Praha-Troja

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

BIOODPAD
(listí, tráva, plevel, dřevní štěpka z větví, piliny, hobliny, spadané ovoce, zbytky 
ovoce a zeleniny, čajové sáčky, kávová sedlina, skořápky od vajec apod.)

sobota 22. 11. ODPOLEDNE 13.00–16.00 hod.
n Pod Salabkou x Trojská 

neděle 23. 11. DOPOLEDNE 9.00–12.00 hod.
n ZŠ Trojská 110/211 n V Podhoří proti čp. 280 (bývalá Octárna)

MOBILNÍ SBĚRNÉ DVORY
dočasně umístěné kontejnery, do kterých je možné odkládat několik druhů od-
padu. Během provozní doby kontejnerů je možné, ve spolupráci s pověřeným 
pracovníkem, odložit dřevěný a kovový odpad, odpad ze zeleně, objemný odpad, 
elektrozařízení a nebezpečný odpad.

neděle 30. 11. 9.00–15.00 hodin n v ulici Sádky u „diplomatické čtvrti“
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PŘEČETLI JSME PRO VÁS

NAPSALI JSTE NÁM

S LIPSKÝM PO ISLANDU
Ve středu 22. října se v trojské škole sešli milovníci 
cestování, aby vyslechli vyprávění trojského cestova-
tele Jana Lipského o jeho nedávné cestě po Islandu. 
K dispozici byly stovky skvělých fotografií, přítomní 
se dozvěděli mnoho zajímavého a i některé dosud ne-
známé informace. Text a foto bok

VYSOKORYCHLOSTNÍ INTERNET V TROJI
S problémem rychlého připojení k internetu v Troji se potýkáme stále. Optická 
síť pro komerční použití doposud neexistuje a tak zbývá pouze zastaralé a velmi 
pomalé připojení formou ADSL, které je navíc v Troji negativně ovlivněno vzdá-
lenou telefonní ústřednou. Jednání o vzniku nové optické sítě sice na náš popud 
intenzivně probíhají, avšak v horizontu několika budoucích let k žádné takovéto 
výstavbě nedojde.

Jediným schůdným řešením pro občany Troje tak zůstává možnost bezdrátového 
připojení, které ovšem musí být kvalitní a především dostatečně dimenzované.

Na základě našeho jednání s firmou SPOJE.NET (www.spoje.net), vznikla nyní 
nová nabídka velmi kvalitního a širokého pokrytí pro celou Troju s možností připo-
jení až rychlostí 64 Mbps v obou směrech. Stabilita a kvalita poskytovaných služeb je 
zaručena použitím nových technologií a nepřetržitým monitoringem sítě. Určitě je 
zajímavá služba VOIP-telefon po internetové síti, která umožňuje velmi levné volání 
bez měsíčního paušálu. Ing. Jiří Kořenský

O ČEM JEDNALA KOMISE PRO KULTURU, 
SPORT A VOLNÝ ČAS dne 29. 9. 2014
HODNOCENÍ TROJSKÉHO VINOBRANÍ n komise zaznamenala příznivé ohlasy 
od návštěvníků i vinařů na pořádání akce v sobotu, pro pořadatele byla sobota rovněž ů
lepším řešením z důvodu příprav akce i odpočinku n p. Zajícová oslovila všechny 
zúčastněné vinaře a stánkaře se žádostí o zhodnocení letošního vinobraní, připomínky, 
podněty atp. n p. Rubáček navrhuje v příštím roce zvýhodněné nájemné pro vinaře 
(stávající) a výrazné navýšení nájmu stánkařům s potravinami – např. 2000 Kč n
dále komise navrhuje, aby v ceně vstupenky – např. 150 Kč – byla i sklenička na víno a
a tím by se předešlo stížnostem na velikost skleničky, provedení atd. 
ZPRÁVA PRO ZASTUPITELSTVO O ČINNOSTI KOMISE ZA VOLEBNÍ OBDO-
BÍ 2010–2014 n p. Zajícová zpracuje celkový přehled o činnosti komise za toto ob-
dobí a zašle p. Kavanovi k dopracování Renata Zajícová, tajemnice komise

O ČEM JEDNALA KOMISE PRO 
BEZPEČNOST A VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ 
1. Bezdomovci Městská policie pravidelnými kontrolami a akcemi monitoruje je-
jich pohyb a stanoviště. Jejich vymístění je z pohledu MP problematické vzhledem 
k tomu, že vlastníci pozemků s MP spolupracují jen výjimečně. Problém není jejich 
pobyt, ale nepořádek a provádění tělesných potřeb. MP jim není schopna prokázat, 
že nepořádek v okolí místa jejich pobytu provedli oni. Návrh, aby dostávali pytle 
na odpadky, které by odevzdávali na ÚMČ, nebyl podpořen z důvodu předpokláda-
ného nárůstu počtu těchto osob na území MČ.
2. Doprava Pan Bejček požádal o spolupráci mezi MP Praha 8 a MP Praha 7 v ulici a
K Sadu. Řešení problému neprůjezdnosti ulice z důvodu odstavení vozidel z neo-
ficiální opravny. Byl také zmíněn špatný stav této komunikace, která v době opravy 
dolní části ul. Pod Havránkou slouží jako hlavní příjezd k rodinným domům. MČ 
PT se obrátí na společnost ZAVOS s.r.o., která zastupuje investora stavby kanali-
zace a vozovky, odbor strategických investic nebo odbor technické infrastruktury 
MHMP. Zástupci MP upozornili na problém parkování u přívozu v Podhoří – větší 
počet vozidel, která parkují na nevhodných místech (zeleň). Pan starosta upozornil 
na nutnost projednání nového značení pro část komunikace, která slouží jako cyklo-
stezka a zároveň je příjezdem k rodinnému domu v Bosně. Na základě dotazu pana 
Dvořáka byla zmíněna problematika betonového „chodníku“ směrem k usedlosti 
Salabka. TSK hl. m. Prahy nemá uvedený chodník v pasportu, proto odmítá prová-
dění stavebních úprav. 3. Přesahující dřeviny bude řešeno s Ing. Budskou, která má y
na starost životní prostředí. Zkrácený zápis K. Novotný, tajemník komise

PROJEKTOVÁ VÝUKA 
TROJSKÉHO GYMNÁZIA
MODERNÍ ŠKOLA 21. STOLETÍ

Na konec listopadu se již těší studenti našeho 
gymnázia. Jejich učitelé jim připravili tradič-
ní projektovou výuku, vyhlášené ústřední téma 
zní:zní: 25 LET OD PÁDU KOMUNISMU25 LET OD PÁDU KOMUNISMU.

Práce bude probíhat v devíti skupinách
(např. Magie a fyzika, Dvacet pět zastave-
ní s chemií, Děti učí rodiče, České finance 
a podobně). Tentokrát chtějí do projektu 
zapojit také nejstarší žáky trojské základní 
školy, s níž gymnázium již mnoho let vel-
mi úzce spolupracuje. Od pondělí 24. 11. 
budou studenti bádat, shánět a postupně 
zpracovávat informace, aby je pak v rámci 
prezentace ve čtvrtek 27. 11. od 17.00 ho-
din mohli předat svým rodičům a přízniv-
cům TG, kteří se přijdou podívat do auly 
v Čechově škole. Máte-li zájem, zarezervuj-
te si tento čas ve svém kalendáři, rádi Vás 
na Trojském gymnáziu s výsledky letošní 
projektové výuky seznámíme.

Mgr. Ivana Motýlová, zástupkyně ředitele

FLORBALOVÝ TURNAJ
OPEN FLORBAL TROJA 
2014
Florbalový turnaj ve škole Svatopluka Če-
cha v Praze – Troji pořádají každoročně 
Trojské gymnázium, Městská část Praha-
-Troja a občanské sdružení Trojskoúhelník.
Letos se uskutečnil v sobotu 8. 11. 2014 
za účasti týmů z Prahy, Českých Budějo-
vic, Strakonic a slovenské Skalice. Finanční 
podporu turnaje poskytuje MČ Praha-Tro-
ja v rámci grantu „Upevnění sportovních 
aktivit dětí a mládeže“. Dopoledne byly ro-
zehrány zápasy v kvalifikačních skupinách, 
odpoledne se odehrála finálová utkání. 
Vítězství z loňského roku obhajoval tým 
soukromé školy Via Humana ze Skalice. 
Výsledky budou zveřejněny v příštím vydá-
ní časopisu.

Mgr. Radim Jendřejas, za organizátory turnaje

Bibliobus (č. 1) parkuje každý sudý týden 
ve čtvrtek od 14 do 18 hodin v Sádkách, 
příští termíny: 13. 11., 27. 11., 11. 12., 8. 1.
www.mlp.cz
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ŽIVOT V TROJI

konce října mají obyvateléOOnávštěvníci Troji možnost vy-OOzkoušet OO NOVÉ FITNESS HŘIŠ-
TĚ, které se nachází v blízkosti

křižovatky ulic Povltavská a Sád-
ky (naproti bývalému Nevolovu 
statku). Jedná se o street wor-
koutové hřiště, tedy speciální 

cvičící hrazdy, na kterých mo-
hou zájemci pravidelně zdo-
konalovat svou fyzičku a cvičit 
s vlastní váhou těla. Hřiště slav-

nostně otevřel 30. října zástup-
ce starosty pan Tomáš BRYK-
NAR s dalšími sportovci.

Ing. Daniela Budská

NOVÁ 
VENKOVNÍ 
POSILOVNA 
POD VALEM

ŽIVOT V TROJI

Úžasným zážitkem se stalo 24. října vystoupení italské-
ho mužského pěveckého sboru Cohere v Trojského
zámku. Tihle na první pohled nenápadní a skromní
amatéři z Monzy pod vedením svého charismatické-
ho sbormistra v nádherném prostředí Císařského sálu
oslavili s námi náš státní svátek naprosto profesionál-
ním výkonem, při kterém se mnohým posluchačům
až tajil dech. Při vytleskaném přídavku zazpívali pro-
cítěně naši státní hymnu. Celý večer, pořádaný společ-
ně MČ Praha-Troja a Galerií hl. m. Prahy, byl skuteč-
mě nezapomenutelným nejen uměleckým zážitkem.
Díky, italští přátelé! Text a foto bok

MČ Praha-Troja, zastoupená svým starostou Ing. arch. Tomášem Drdác-
kým, uctila výročí vzniku samostatného Československa položením věnce 
k památníku padlých hrdinů před základní školou. 

MČ Praha-Troja, zastoupená svým starostou Ing. arch. Tomášem Drdác-

28.10.2014

PRVNÍ ÍVÍTÁNÍÍ
TROJSKÝCH OBČÁNKŮÁ Ů
V pátek 24. 10. byli v krásném prostředí Císařského sáluu 
Trojského zámku přivítáni noví občánci. Z dvaceti jednna 
přihlášených dětí narozených 2011–14 se „přišlo“ přivítat devaa-
tenáct dětí (dvě bohužel onemocněly). Dětem i rodičům popřáál 
vše dobré p. starosta Drdácký a p. Stavovčíková. Rodiče proo 
děti převzali krásné dárky od šikovných rukou Trojáků – pamět-t-
ní mince podle grafického návrhu Jana Kavana st., pamětní list 
od Michala Lutterera a dřevěného koníka z jasanového dřeva 
z dílny Martiny Polívkové Matela Original Furniture.

Renata Zajícová, evidence obyvatel 
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ZASTUPITELSTVO INFORMUJE

Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva městské části Praha-
-Troja (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo
zahájeno v 17:10 hodin dosavadním starostou
městské části Ing. arch. Tomášem Drdáckým
(„dále jjako „předsedající“).

Složení slibu členy zastupitelstva
Předsedající v souladu s § 50 zákona o hlav-edají
ním městě Praze vyzval přítomné členy zastu-ěstě
pitelstva ke složení slibu. va ke
„Slibuji věrnost České republice. Slibujiji v
na svou čest a svědomí, že svoji funkci buduu če u
vykonávat svědomitě, v zájmu Městské částiávat 
Praha-Troja a jejích občanů a řídit se Ústa-Troj
vou a zákony České republiky.“ a jmenovitězáko
vyzval přítomné členy zastupitelstva ke slo-přít
žení slibu pronesením slova „slibuji“ a pod-ibu
pisem na připraveném archu. Žádný členna
zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložilitels
slib s výhradou.ýhra

Bod 1 – volba starosty a zástupce starosty– vo ostyttt
Určení počtu zástupců starosty: Předsedajícíí poč
navrhl, aby zastupitelstvo volilo pouze jedno-, aby
ho zástupce starosty. Vzhledem k počtu zastu-tupc
pitelů za TOP 09 navrhuje pan Tesař, aby bylza T
dalším místostarostou jmenován právě členmís
TOP09. Navrhují tedy počet 2 zástupců sta-9. N
rosty.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo městské části Pra-usne
ha-Troja schválilo zvolení dvou zástupců starosty.ja sch y
Návrh: Výsledek hlasování:Výs
Pro 3 Proti 6 Zdrželi se 0Proti

Usnesení nebylo schváleno.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo městské části usn p
Praha-Troja schválilo zvolení jednoho zástupce Trojj h álil l í j d h á t pj
starostyy.
Návrh: Výsledek hlasování:Výs
Pro 6 Proti 3 Zdrželi se 0Proti

Usnesení č. 3 bylo schváleno.

Určení, které funkce budou členové zastu-, kte
pitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvol-a vy
nění:
Návrh usnesení: Zastupitelstvo městské části Prnesen Pra-a-
ha-Troja v souladu s § 89 odst. 1 písm. b) zákv soula zákona kona 
o hlavním městě Praze stanoví, že pro výkonměstě kon funk-funk-
ce starosty městské části bude člen zastupitelsměstsk pitelstva va 
dlouhodobě uv ěn.volněn
Výsledek hlasování:ování:
Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0drželi 

nesení č. 4 bylo schváleno.Usnes

Určení způsobu volby starosty a zástupce sta-y starost
rosty: Předsedající konstatoval, že o způsobutatoval,
volby starosty a zástupce starosty rozhod-starosty
ne zastupitelstvo městské části hlasováním.ti hlasován
Předsedající navrhl volbu starosty a zástupcea zástupce
starosty provést veřejným hlasováním. Jiné. Jiné
návrhy nebyly vzneseny.  P. Tesař a Ing. Ně-
meček navrhují tajnou volbu. Dle MUDr. Pet-
kova tajná volba zajistí správnost hlasování,
kdy nikdo nebude nikým ovlivněn. 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo městské části Pra-

ha-Troja schvaluje tajný způsob volby starosty 
a zástupce starosty
Výsledek hlasování:
Pro 3 Proti 6 Zdrželi se 0

Usnesení nebylo schváleno.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo městské části Pra-
ha-Troja schvaluje veřejný způsob volby starosty h T j h l j ř j ý pů b lb t t
a zástupce starosty.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 3 Zdrželi se 0o

Usnesení č. 5 bylo schváleno.neseee

Navrhování kandidátů na funkci starosty átů nůtůtůtůůtů
a volba starosty: Předsedající vyzval členy Předsedseseseředřeředřed
zastupitelstva k podávání návrhů na funk-zastupitelstva k podávání návrhů na funk-zzazza vánnndávdd vdáv
ci starosty. Byly podány následující návrci starosty. Byly podány následující návrhy: ávrhyvrhy:ávrhyvrhyi stastastari star ny nnndánodod nodán hy: y: hy:hy: hy: cicicici s
Člen zastupitelstva Jan Kavan navrhl zvolit Člen zastupitelstva Jan Kavan navrhl zvolit rhl zrhl zvrhl zrhln zastuzastzastun zastu n KaKaKaJana a na Jan zvoliolitzvzvozvolilen lenn zlen z
do funkce starosty Ing. arch. Tomáše Drdác-funkce starosty Ing. arch. Tomáše DrdáTomáomáše DTomáománkce starstarstarnkce star . archchchIng.yy .y Ing. e Drdde De De Drdfunkcfunkcfunkc
kého. Členka zastupitelstva Kateřina Tůmová o. Členka zastupitelstva Kateřina TůmKatKateřina KatKateenka zastuastuastuenka zastu lstva KKKKupiteluuuu lupitel na Tůmůmna na Tna Tům Členk. Č enk. Členk
navrhla zvolit do funkce starosty Ing. Tomáše a zvolit do funkce starosty Ing. Toarosty Inarit do funun e stararaunkcu eunkce y Ing. TToy Iny Iny Ing. Tzvolita z it dit da zvolit d

Bryknara. Navržený kandidát vyjádřil sou-kankaaakkkkk
hlas s kandidaturou na funkci starosty. Člen na faaaaaaaa
zastupitelstva Ing. Karel Němeček navrhl zvo-el ee
lit do funkce pana Tesaře. Navržený kandidát ařp ý
p. Tesař se vzdal kandidatury. T ř d l k did t
Před hlasováním byla dána možnost navr-la dána
ženým kandidátům v to it. Ing. arch. To-m vystoupit. vystoup
máš Drdácký ve svém vystoupení podpořil ý ve svém vystoupvém vystou
Ing. Bryknara a své kandidatury se vzdal. ara a své kandidaturvé kandidaa a sv
Krátká vystoupení pronesli i pan Ing. Bryknar upení pronesli i pan Ingonesli i ppení pron  pan I
a pan Tesař.a pan Tes

h usnesení: Zastupitelstvo městské části Pra-ní: Zastupitelstvo městské čZastupi vo městské ásti Pra-Pra-Návrh usnesNávrh usn
í starostou městské části Praharostou městské části Pračáměstsk raha-Troja ha-Troja ha-Troja volí ha-Troja vo
BryknararyknaraIng. Tomáše BIng. TomášeIn

hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrasování: Pro 7 Proti 0 ZProtání: Pov ro 7 drželi se 2rželi se 2Výsledek hlaVýsledek hVýsl
o schUsnesení č. 6 byloUsnesen 6 bylí č. chváleno.hváleno.

starosty převzal Ing. Bryknstarosty převzal Ing. BrykIevza Bryaros p g narar vede-Po zvolení solenío zv
ní zasedání (dále veden jako „předsed(dále veden jako „předdále vede ko „pn ja edající“)ající“)ní zasedánasedáí za . 
Navrhování kandidátů na funkci zástupce sta-kandidátů na funkcidátů ků na fandi ce stavrhováov
rosty a volba zástupce starosty: Předsedající a zástupce starosty:zásttupc aroste staa
vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů stupitelstva k podi kstva k pop
na funkci zástupce starosty. Byl podán násle-upce starosty. Byly. Byce staros
dující návrh: Člen zastupitelstva Ing. Tomáš len zastupitelstvtupitelastu
Bryknar navrhl zvolit do funkce zástupce sta-olit do funkcfundodo f
rosty Ing. arch. Tomáše Drdáckého. Navrže-máše Drdše D
ný kandidát vyjádřil souhlas s kandidaturou souhl
na funkci zástupce starosty. na funk
Návrh usnesení: Zastupitelstvo městské části Pra-Návrh usnesení: Zastupitelstvo městské části Pra-
ha-Troja volí zástupcem starosty Ing. arch. Tomá-oja volí zástupcem starosty Ing. arch. T
še Drdáckého.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 3

Usnesení č. 7 bylo schváleno.

Bod 2 – Zřízení finančního a kontrolního výboru
Zřízení výborů a určení počtu jejich členů:
Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zřídi-
lo finanční výbor a kontrolní výbor, přičemž 
finanční výbor bude mít 5 členů a kontrolní
výbor 7 členů.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo městské části Pra-Návrh usnesení: Zastupitelstvo městské části
ha-Troja zřizuje finanční výbor v počtu 5 členů u 5 
a kontrolní výbor v počtu 7 členů. 
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0rželi

Usnesení č. 8 bylo schváleno.chvá

Volba předsedy finančního výboru:Vo
Návrh usnesení: Zastupitelstvo městské části skéN
Praha-Troja volí předsedkyní finančního výboru ho vý
Ing. Otakaru Stavovčíkovou
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0rželi

Usnesení č. 9 bylo schváleno.chvá

Volba předsedy kontrolního výboru:
Návrh usnesení: Zastupitelstvo městské části ské

aha-Troja volí předsedou kontrolního výboru ho výPraha-Troja Praha-Tr jPraha-TrojPraha-TroPraha-Trojjjj
Ing. Karla NěmečkaIng. Karla NIng. KaIng KIng. Ka
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0rželi

Usnesení č. 10 bylo schváleno.chvá

Bod 3. – Rozhodnutí o odměnách za výkon za v
funkcí neuvolněných členů zastupitelstvalstva
Předsedající navrhl, aby neuvolněným čle-ným
nům zastupitelstva byla poskytována měsíčnía mě
odměna ve výši 540 Kč, aby měsíční odmě-ní odo
na za výkon funkce zástupce starosty měst-sty mna
ské části byla ve výši 20 937 Kč, aby členům y čle
zastupitelstva, vykonávajícím funkci předsedy před
výboru nebo komise byla poskytována od-vána
měna ve výši 1 300 Kč, členům výboru nebo oru ný ý
komise byla poskytována odměna ve výši ve k i b l k t á d ě
1 060 Kč. Ing. Němeček dává do úvahy snížit ahy s
odměnu zástupce starosty. Předsedající dopl-jící d
ňuje, že částka bodu b) je momentálně nižší, lně n
než byl součet v minulém období. 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo městské části tské
Praha-Troja v souladu s § 52 odst. 5 ve spojení ve sp
s § 87 zákona o hlavním městě Praze stanoví  od-stano
měnu za výkon funkce neuvolněného člena zastu-členaměnu

tva obce ve výši 540 Kč měsíčně. Odměna čně. Opitelstva pitelst
kytována ode dne přijetí tohoto usnesení ohoto bude poskytbude po

řípadě náhradníka ode dne složení slibu., e složepřípa v p
odměnu za výkon funkce zástupce starosty jako pce stodměnud
neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši lstva neun
20 937 Kč měsíčně. Odměna bude poskytována na bud20
ode dne zvolení do funkce zástupce starosty. kce zá
odměnu za výkon funkce předsedy výboru za-kce pře
stupitelstva nebo předsedy komise rady ve výši edsedy k
1 300 Kč měsíčně a člena výboru nebo komise ě a člen
ve výši 1060 Kč. Odměna bude poskytována ode Kč. Odmě
dne zvolení do funkce předsedy nebo člena výbo-í do funkc
ru a ode dne jmenování předsedou nebo členem ode dne jm
komise rady.komise rady.

ýsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 1Výslede
Usnesení č. 11 bylo schváleno.

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva 
v 18:50 hod.

Plné znění zápisu je na www.mctroja.cz .

ZE ZÁPISU Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ 
ČÁSTI PRAHA-TROJA, KONANÉHO DNE 6. 11. 2014, OD 17 HODIN



7

LISTOPAD 2014 181

PROJEV TOMÁŠE DRDÁCKÉHO PŘED VOLBOU STAROSTY
Vážené zastupitelky 
a zastupitelé,
Trojský kůň připravil úspěšnou 
kampaň a potřetí v řadě s pře-
vahou vyhrál volby do zastupi-
telstva. Šest křesel z devíti nám 
dává silný mandát pokračovat 
v otevřeném a demokratickém 
stylu, se kterým jsme v roce 
2006 vstoupili na radnici. Je to 
zároveň velký závazek a odpo-
vědnost trojské většině, která 
nás volila.

Dovolte mi poznámku ke 
kampani v Troji. Obhajovat po-
zici je těžší, než bez konkrétní-
ho programu kritizovat. I letos 
se to potvrdilo, navíc umocněno 
snůškou nepravd a křivých nař-
čení ze strany našich odpůrců. 
Kritika je zdravá a důležitá pro 
korekci každého záměru a pří-
nosná, pokud je doprovázena 
návrhem řešení. To se nestalo. 
Jsem rád, že většina trojských 
prohlédla populismus, prázd-
nou „touhu po moci“ i absenci 
vážných důvodů pro to, nevolit 
naše seskupení osobností, kte-
ré dlouhodobě věnuje svůj čas 
i značné úsilí poctivé práci pro 
Troju. Jsem rád, že každý z nás 
získal mandát Troju zastupovat.
Být zastupitelem neznamená 
MÍT MOC, nýbrž povinnost 
zastupovat zájmy občanů pro 
lepší život v obci. Potvrdilo se, 
že na rozdíl od Hlavního měs-
ta není třeba Troju nikomu 
vracet, že je pevně v rukou ob-
čanů! Toto říkám s vědomím 
našich, i mých vlastních, dílčích 
neúspěchů, průtahů ve věcech, 
které jsme mohli lépe vyřešit 
nebo ještě důrazněji a chytřeji 
požadovat na hlavním městě, 
Praze 7, majitelích pozemků 
nebo našich občanech.

Letošní volby byly v Praze 
průlomové. Na Praze 7 zvítězila 
občanská iniciativa, a pro nás to 
znamená jedinečnou příležitost 
věcně a rovnocenně spolupra-
covat s tamními představiteli, 
nezatíženými partajními před-
sudky a nevraživostí vůči Troji, 
která se v roce 1992 z vůle na-
šich občanů od Prahy 7 odděli-
la, aby lépe zastupovala místní 
hodnoty a zájmy.

Druhým pozitivním momen-
tem je, že poprvé v historii bude 
vedení naší městské části spjato 
s politickým hnutím (STAROS-
TOVÉ A NEZÁVISLÍ), které 
bude mít zástupce v Zastupi-
telstvu i Radě hlavního města. 
I na tomto poli věřím v dobré 
jednání a podporu dokončení 

konkrétních projektů např. ka-
nalizace, chodníků, v lepší péči 
o městskou zeleň či systematič-
tější přístup města k hodnotám 
trojské kotliny.

Naše mnohaleté úsilí má 
nový smysl a slibuji, že budu 
i nadále pro Troju ve všech svě-
řených oblastech poctivě praco-
vat. Velká podpora mimo Troju 
nezávislými osobnostmi, velvy-
slanci, pracovníky Magistrátu, 
mými kolegy starosty, občanský-
mi sdruženími jako je Auto*-
Mat, Nadace Partnerství nebo 
Proměny, i podpora a důvěra 
po dvou volebních obdobích 
zde v Troji, kterou jsem dostal, 
je zadostiučiněním za chví-
le, kdy jsem byl v roli starosty 
osamocen a pochyboval, zda 
jednám správně, kdy jsem roz-
hodoval a někdy byl nucen volit 
lepší ze dvou špatných variant.

Vážení zastupitelé, STAROS-
TOVÉ A NEZÁVISLÍ iniciovali 
uzákonit pro příští komunální 
volby tzv. Přímou volbu starosty, 
tedy, že voliči budou vedle čle-
nů zastupitelstva volit samostat-
ně přímo také starostu. Osobně 
tuto iniciativu vítám, jelikož je 
demokratičtější, mimo zákulis-

ní dohady a jistě přivede k ur-
nám více občanů, kteří letos 
z různých důvodů nevolili.

Jsem upřímně rád, že můj 
junácký vzor, vážený rodinný 
přítel a kamarád i spolehlivý 
zástupce starosty Ing. Tomáš 
Bryknar získal největší počet 
hlasů. …(a v případě přímé 
volby by tak již byl starostou)… 
Jeho obdobný výsledek jako 
před dvaceti lety, kdy v roce 
1994 kandidoval po boku prv-
ního trojského starosty Vladi-
míra Lutterera, dokládá trva-
lý respekt ze strany trojských 
k jeho osobě i k Tomášově práci 
v Sokole, Lesním Oddílu Sto-
pa či v zastupitelstvu. Vážení 
zastupitelé, s vědomím velké 
obliby v Troji, respektu mezi 
zastupiteli i s vědomím všech 
pro starostu vhodných morál-
ních vlastností, potřebné vůle, 
rozvahy, objektivního úsudku, 
nestrannosti, schopnosti spra-
vedlivě rozhodovat, často s ri-
zikem ztráty náklonnosti přá-
tel či přízně movitých, či jinak 
vlivných lidí, s vědomím nutné 
dochvilnosti, důraznosti i laska-
vosti, systematické pracovitos-
ti i přímého jednání má mou 

důvěru i plnou podporu pro 
výkon funkce starosty právě To-
máš Bryknar. Není v Troji lepší 
kandidát, kterému bych chtěl 
úřad starosty předat! Činím tak 
upřímně, ze srdce a s klidným 
svědomím! Dovolte mi proto 
vzdát se své kandidatury ve pro-
spěch Tomáše a žádám také vás, 
abyste svou volbou podpořili 
Tomáše Bryknara do funkce 
starosty!

Moji trojští příznivci, děkuji 
vám za dlouhodobou podporu 
a žádám vás o pochopení a re-
spektování mého rozhodnutí. 
Zároveň vás žádám, abyste s ješ-
tě větší silou podporovali Tomá-
še v jeho nové službě Troji!

Tomáš Drdáckýmáš Drdácký, starosta,, starosta,
v Troji 6. 11. 2014j
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Podzim se v Troji tradičně hlásí slavností sklizně vinných hroznů. Zatím-
co lidé pod vinohradem ochutnávají dobroty i vzorky vín a výborně se 
baví, na vinicích práce ještě dlouho neskončí. Vydal jsem se na Salabku 
a vyzpovídal odborníky, vinaře Davida Chocholatého a manažerku pro-
deje a současně ekonomku Irenu Vynohradnykovou. Odpovídali ochotně 
a vzájemně se skvěle doplňovali. 

Co se děje na vinici po vinobraní? 
Vinobraní, na rozdíl od dožínek, neznamená ukončení sklizně. Ta 
naše probíhá dál. Včera jsme sklidili Rýnský ryzlink a zatím nechá-
váme viset Rubinet. Práce na vinohradu je vždy hodně závislá na 
počasí. Říká se, že září a říjen „peče víno“ a letošní vývoj počasí 
byl dost divoký. Střídání vlhka a tepla bylo dobré pro vývoj plísní, 
takže musíme stále hlídat počasí, kontrolovat zdravotní stav keřů a 
podle potřeby stříkat révu. Při silném dešti se venku nepracuje, ale 
pod střechou intenzivně lisujeme sklizenou úrodu. 

Takže sklizeň ještě neskončila. Počítáte také s pozdním sběrem pro pří-
pravu slámového vína? 
Letošní počasí slámovému vínu nepřeje. K tomu je třeba rozvoje 
ušlechtilé formy bortrytidy, která naruší voskový obal slupky bo-
bulí, snižuje obsah vody a tím zvyšuje podíl cukru. To je důležité 
pro výrobu rozinek i slámových vín, která jsou pak sladší a aro-
matická. Letos počasí ale podporuje šíření zhoubné formy plísni 
šedé, se kterou musíme chemicky bojovat.

Jaká je kvalita letošní sklizně? 
Výnosy jsou oproti minulým ročníkům nižší, ale výsledky vyrovná-
vá vyšší kvalita hroznů. Např. Rulanda růžová má velmi dobrou cu-
kernatost a ryzlink má dokonce 24 stupňů, což je dobrý výsledek. 

Kdy můžeme ochutnat tu kvalitní letošní úrodu? 
S ochutnáváním můžete začít brzy. Připravujeme Svatomartinské 
menu. Přijďte, bude dobré víno a nebude chybět ani tradiční husa 
a další lahůdky v našem novém restaurantu! Můžete ochutnat i náš 
domácí chléb, paštiky a další dobroty. Některé suroviny si sami 
dovážíme přímo z Francie.

Nově otevřený restaurant a sklep sotva někdo přehlédl. Co dalšího se na 
Salabce chystá? 
Budeme pokračovat ve výrobě fortifikovaných vín. Jsou to alkoho-
lizovaná vína, jako je třeba portské. Po vlastní lince na zpracování 
hroznů jsme teď dostavěli vlastní palírnu. „Ještě v listopadu zahájí-
me provoz.“, doplňuje vinohradník a lihovarník František Běhou-
nek, který se k našemu rozhovoru připojil. Začneme s vínovicí a pá-

inertní materiály, tedy kov nebo sklo. Ty ale představují obchod-
ní problémy. Český spotřebitel je konzervativní a šetrný. Kovový 
uzávěr vnímá jako snížení hodnoty obsahu, až na úroveň laciných 
vín. Skleněné zátkování by bylo ideální, ale to vyžaduje speciální 
lahve a přesně pasující zátky, které by takovou lahev vína citelně 
zdražily. Takže o lahvích s kovovou nebo se skleněnou zátkou za-
tím neuvažujeme.

Na trhu prodeje vín je ohromná konkurence, domácí i zahraniční. Jak se 
v tom tvrdém soupeření daří pražským vínům? 
Produkce pražských vinic má dlouhou tradici, sahající nejméně do 
třináctého století. Po staletí se pak střídala období rozkvětu s ob-
dobími úpadku. Slávu pražského vinařství z doby Karla IV. a práce 
úspěšných vinařů, jako byl například zdejší Jan Kašpar Salaba v 18. 
století, nyní připomíná už jen sedm vinic. Trojská Salabka a Svatá 
Klára, Máchalka ve Vysočanech, Grébovka na Vinohradech, Sva-
továclavská na Pražském hradě, Arcibiskupská v Modřanech, Sva-
tojánská na Malé straně a Baba v Dejvicích. Jejich produkce si na 
trhu své místo našla. 

A jak se prodává vaše víno? 
Salabka se dostala do povědomí, značka je již známá. Zákazníci 
nás vyhledávají a vracejí se znovu. Například o burčák byl letos 
tak ohromný zájem, že jsme všechen prodali přímo tady. Vína pro-
dáváme také zde, ale dodáváme je i do vybraných hotelů a barů. 
Produkci, bohužel rozšiřovat nemůžeme, vinohrad nejde rozšířit, 
můžeme jej nanejvýš trochu zahušťovat. 

Mohou zájemci vinici navštívit a prohlédnout si vinařský provoz? 
Restaurační provoz nabízí různé akce, soukromé oslavy i svatby. 
S tím se ale nechceme spokojit. Rádi bychom vinici více přiblížili 
lidem a dali jim pocit, že je to místo pro lidi velice příjemné. Uva-
žujeme například o samostatném vinobraní a pro zájemce plánu-
jeme organizovat odborné exkurze i krátkodobé zážitkové akce, 
jako je sklízení hroznů a další aktivity. Další plány zatím nebudeme 
prozrazovat. Rozmlouval: – lak- 

DOBRÉ MÍSTO PRO VÍNO 
PŘÍJEMNÉ PRO LIDI 

lením ovoce. Sortiment budeme postupně upřesňovat podle zdrojů 
a počítáme jak s velkoobchodním prodejem, tak i s maloprodejem 
přímo zde. Technologie je instalovaná, čekáme jen na poslední 
schválení celní správou. Bez celního skladu nemůžeme začít. 

Loni proběhla v médiích zpráva, že uvažujete o skleněných zátkách. Byly 
by lepší než korek? 
Lahve s vínem je možné uzavírat více způsoby. Klasickým přírod-
ním korkem, syntetickým korkem, kovovým šroubovacím uzávě-
rem nebo skleněnou zátkou. Syntetický korek je lepší než přírodní, 
protože do lahví propouští minimum vzduchu a nepředává téměř 
žádné chemické látky. Pro zátkování vinných lahví by byly nejlepší 

Salabka

VÍTĚZNÝ NÁVRH JANA KAVANA
Letošní oslavy výročí 
revoluce mají vlast-
ní poštovní známku. 
Vyšla v nákladu jeden 
milion kusů. Představil ji 
předseda vlády Bohuslav 
Sobotka s ministrem vni-
tra Milanem Chovancem 
(oba ČSSD). Autorem 
známky je náš soused, 
mj. vedoucí trojské 
Galerie u lávky, akade-
mický malíř a grafik Jan
Kavan. Nejlepší návrh 
vybral premiér Bohuslav 
Sobotka.
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RIZIKOVÉ KÁCENÍ, ŘEZRIZIKOVÉ KÁCENÍ, ŘEZ

REALIZACE A ÚDRŽBA ZAHRAD
SEKÁNÍ TRÁVY

TEL.: 606 662 223, 723 899 561

 e čtvrtek 14. října se v aule Zá-e 
ladní školy v Trojské ulici konala kla

přednáška věnovaná přírodě ka-p
ňonu Vltavy. Návštěvníci se mohli 
seznámit s tím nejzajímavějším, co 
je možné vidět na příkrých skal-
ních výchozech od Troje až téměř 
po Kralupy nad Vltavou.

S přednášejícím, Danielem 
Hrčkou, jsme navštívili chrá-
něná území PODHOŘÍ, BABA, 
SEDLECKÉ SKÁLY A ZÁMKY, YY

už mimo Prahu potom VĚTRU-
ŠICKÉ ROKLE či MÁSLOVIC-
KOU STRÁŇ. Mimo poutavých 
přírodních scenérií nechyběly 
fotky nejvzácnější druhů rost-
lin, jako jsou zárazy, hlaváčky 
nebo rohatce. Ukázky živoči-
chů reprezentovala ještěrka ze-
lená a užovka podplamatá. 

Přednáška byla realizována 
s finanční podporou Městské 
části Praha-Troja. Daniel Hrčka

PŘEDNÁŠKA 
ZA PŘÍRODOU 
KAŇONU VLTAVY

FREEDOMEK SE
NASTÁLO USADIL
Freedomek – nový styl designového bydle-
ní za minimální náklady na 37 m2 – se vrací 
natrvalo do Prahy. První předváděcí Free-
domek v hlavním městě i v celých Čechách 
bude stát na rozhraní Troje a Libně v ulici 
Nad Rokoskou. 

Klub trojské historie se sešel ve čtvrtek 16. října v Domě spoko-
jeného stáří. Uctil památku zakládajícího účastníka KTH pana 
Jaromíra Torny, který nás opustil 11. října po dlouhé a těžké ne-
moci. V DSS budou v příštích měsících probíhat stavební úpravy. Proto 
bylo nutno změnit místo pro konání schůzek KTH. Listopadová 
schůzka se bude tedy konat ve čtvrtek 13. 11. 2014 od 16 hodin 
v klubovně zoologické zahrady (hlavní budova zoo vlevo ještě před y
turnikety). V prosinci to bude ve čtvrtek 11. 12. 2014 tamtéž. Bude-
me se těšit na obvyklou návštěvu! bok

POZOR
ZMĚNA MÍSTA

CHARITATIVNÍ 
PROJEKT POTEX
V minulém čísle jsme vás seznámili s tex-
tilními kontejnery Potex. Jeden se nachá-
zí v ulici Na Kazance.

Kontejnery na oblečení, které už ne-
potřebujete, dostávají v Praze a jejím oko-
lí nový vzhled, z nějž se můžete dozvědět 
komu (např.) odloženým šatstvem pomá-
háte. Více na www.recyklujemetextil.cz.

HOLEŠOVICE –
BUBNY
V OBJETÍ VLTAVY

Výstava v Muzeu hlavního města Prahy seznámí pro-
střednictvím pohlednic, starých fotografií a dalších
materiálů z veřejných i soukromých sbírek se živo-
tem Holešovic od poloviny 19. do osmdesátých let 
20. století. Zmizelé ulice, lidová zábava, doprava lodní 

i železniční, kultura, sport, provoz Výstaviště (od Jubilejní výstavy v roce 
1811 po Pražské vzorkové veletrhy – Veletržní palác). 26. 11. 2014–11. 4. 
2015 Na Poříčí 52, Florenc Praha 8.

Otevřeno denně, mimo pondělí 9–18 h, poslední středu v mě-
síci do 20 h. Vstupné do muzea: 120 Kč, snížené 50 Kč, rodinné 
200 Kč, k výstavě vychází publikace.

1 3 0  L E T
PRAHY 7

1 8 8 4 – 2 0 1 4

P R A H A

7C X

XX )

LETENSKÝ MONTMARTRE
GENIUS LOCI Galerie Scarabeus, Jana Zajíce 7, denně 11–18 h
Výstava připomíná historii a umělecký život horní části Letné 
(v okolí Akademie výtvarných umění) přezdívané za první repub-
liky Letenský Montmartre. Expozice představuje nejen dobová vy-
obrazení Letné, ale také významné umělce, kteří zde žili a tvořili. 
Výstava potrvá do 23. 11. 2014. www.galeriescarabeus.cz

VÝSTAVA
K 130. VÝROČÍ
PRAHY 7

Na konci tohoto roku  přijedou do Prahy tisíce mladých ze všech 
zemí Evropy. Přijedou do Prahy jako poutníci míru, aby se spolu 
setkali a aby se setkali s těmi, kteří jsou největším bohatstvím toho-
to krásného města – s jeho obyvateli. n Pozvala je komunita bratří 
z Taizé. Založil ji člověk, který celý svůj život zasvětil budování cest 
smíření, bratr Roger. Po jeho smrti bratři pokračují v jeho díle, 
když organizují každoroční EVROPSKÉ SETKÁNÍ MLADÝCH. 
Lisabon, Paříž, Varšava, Brusel, Řím, Berlín, to jsou jen některá 
z hlavních měst našeho kontinentu, v nichž už bylo takové setkání 
uspořádáno. Letošní, 37. Evropské setkání, opět shromáždí, 
ve dnech od 29. prosince do 2. ledna, desítky tísíc osob. n Vedení 
města Prahy umožnilo zorganizování přípravného centra (Kafkův 
dům), představitelé pražských církví otevírají dokořán dveře ko-
stelů a sálů. Obyvatelé vyjadřují svou ochotu přijmout mladé lidi 
ve svém domově, aby nemuseli spát ve školách. 
Potřeb je mnoho. Každý kdo chce, může se již dnes zapojit do spo-
lečného úsilí. Kontakt s organizátory je snadný. Například je možné 
zajít do Kafkova domu (nám. Franze Kafky 24/3, Praha 1). Nebo se 
podívat do nejbližšího kostela – téměř všude jsou již vyvěšeny infor-
mace o místních přípravách. Lze také napsat e-mail, nebo se podívat 
na Facebook. Přátelství, naděj e a důvěra rostou, když se o ně dělíme.

www.taizepraha.cz, www.facebook.com/TaizePraha2014, 
e-mail: info@taizepraha.cz

CESTY POROZUMĚNÍ
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VÁŽENÍ PRAŽANÉ, 
VÁŽENÍ ČTENÁŘI!
ovolte mi, abych se Vám při  ov

příležitosti svého jmenování příl
do funkce ředitele Obvodního do
ředitelství Městské policie Pra-
ha 7, které proběhlo 1. října 
2014, krátce představil. V dané 
městské části se služebně po-
hybuji od roku 1998. Během 
deseti let na Praze 7 jsem měl 
osobně možnost poznat práci 
hlídkového strážníka, strážníka 
okrskáře, kdy mi byl svěřen okr-
sek pražské Troje, tak i práci ve-
doucího okrsku Praha 7. V roce 
2011 jsem se stal zástupcem 
ředitele Obvodního ředitelství 
Praha 7, abych za tři roky na to 
byl jmenován jejím ředitelem. 
Vztah, který mám k vaší měst-
ské části Troja, není pouze čistě 
profesní. Se svou rodinou rád 
navštěvuji místa, která městská 
část nabízí. Jako zoologickou 
zahradu, botanickou zahradu či 
jen procházky podél řeky. Jed-
noduše Troju mám rád. 

Chtěl bych vás ubezpečit, že 
Obvodní ředitelství Praha 7 je 
plné zodpovědných a profesi-
onálních strážníků, na které se 
můžete kdykoli s důvěrou ob-
rátit. Jejich početní stav bych 
v budoucnu rád navýšil. Další 
mou vizí je udržování vysoké 
úrovně spolupráce s Policií ČR 
a se všemi orgány veřejné sprá-
vy působícími na území Prahy-
-Troje. Protože jedině tehdy, 
když každá zainteresovaná or-
ganizace aktivně přispěje do 
koordinovaného postupu proti 
určité nesnázi, můžeme rychleji 
a účelněji dosáhnout stanove-
ného cíle. 

Věřím v naši spolupráci, kte-
rá přinese větší pocit bezpečí 
v ulicích pražské Troje.

S úctou Petr Svatoň, ředitel Obvod-
ního ředitelství Městské policie Praha 7

STŘEDA 
VE ČTVRTEK
Vernisáž ve čtvrtek 13. 11. v 17 
hodin v Galerii u lávky, Povl-
tavská 42, Praha-Troja. Na své 
samostatné pražské výstavě 
v Galerii u lávky se představí Jiří 
Středa (nar. 1956) figurálními 
sochami z posledních let. Jeho 
dílo můžeme v zkratce charak-
terizovat jako poctu klasicismu. 
Vychází z řeckého ideálu člo-
věka, který přetváří na základě 
svých zkušeností s minimalis-
mem a někdy i s groteskou 
do vlastního pojetí. Jeho dílo 
je alternativou ve světě postmo-
derny, nových médií a postkon-
ceptu. Výstava potrvá do 11. 1. 
2015, otevřeno v pátek 13–17 h, 
v sobotu a v neděli 10–18 h.

ulášský výlet s TJ 
ol (6. 12.) do Aqua-
ku 1 umožní účast-
ům kromě vířivek 
znat i zachovalé
ntrum s pěší zó-
ou plnou kavárni-
ek, obchodů, stán-
ků vánočních trhů 
(na největší z nich 
natrefíte před radni-
tplatz) 2 . V muzeu 
useum) 3  pořádají 

výstavu Betlémů a „Nejmen-
ší hotel světa“ pro dvě oso-
by 4  je opředen zajímavou 
bajkou. Walfishhaus (dům
u velryby) 5 zaujme histo-
rickou fasádou s biblickým
příběhem.

Rezervace míst do 30. 
listopadu u vedoucí zájezdu
Alžběty Filipové.

Miku
Soko
park
níků
poz
cen
no
če
k
(
n

cí, Markt
(Stadtmu
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STOLNÍ TENIS
V neděli 5. 10. 2014 proběhl 
ve velké tělocvičně ZŠ Svato-
pluka Čecha předposlední tur-
naj ze Seriálu ve stolním tenise 
ve dvouhrách. Sešlo se čtrnáct 
hráčů, kteří bojovali v jediné 
skupině systémem každý s ka-
ždým na dva vítězné sety a hra 
probíhala plynule bez větších 
zádrhelů. n Bez prohry prošel 
turnajem hráč Sokola Troja Du-
šan MARTYKIEWIECZ, který 
se tímto dotáhl na první místo 
v celém Seriálu. Na druhém 
a třetím místě pak skončili s dvě-
mi porážkami Tomáš POCZ 
a veterán František KVĚTOŇ. 

n Předposlední turnaje čtyř-
hrách proběhl v neděli 19. 10. 
2014 a deset párů jsme naloso-
vali do jediné skupiny, kde jsme 
bojovali každý s každým na dva 
vítězné sety. n Celým turnajem 
prošli suverénně (ztratili jen 
jeden set) mladý Tomáš POCZ 
hrající s veteránem Josefem 
POZNÍČKEM, druzí Vladimír 

ČERNÍK a Pavel K KLOKOČKA 
prohráli jen s prvně jmenova-
nými. Třetí a zároveň nejlepší 
ze Sokola Troja Dušan MARTY-
KIEWIECZ s Lucií FRY�SOVOU
prohráli dvakrát.

Rudolf Hampel, vedoucí stol.tenisu

SOKOLSKÁ VŠESTRANNNOST
V sobotu 11. 10. se zúčastnilo čtyřicet osoob autobusového zájezdu do západních Čech. Počasí bylo 
sice mlhavé, ale příjemné a program zájeezdu byl velmi obsáhlý. Navštívili jsme přírodní rezervaci 
SOOS – rašeliniště, kde bublají plyny a rrostou zajímavé travní rostliny. Uprostřed cesty je pramen 
minerální vody, který je velmi chutný. Naa konci stezky je muzeum ptáků a motýlů. Další zastavení 
bylo ve Františkových lázních. Prošli jsmme krásným parkem, uprostřed je soška malého chlapečka 
Františka. Po prohlídce lázní jsme odjeli do historického města Chebu. Na náměstí jsme shlédli se-
skupení domů zvané Špalíček, někteří navvštívili i kostely. Pak se celá skupina vydala ke starému hradu 
s černou věží, na kterou někteří vyšli po sstočtyřiceti schodech. Zde se jim naskytl rozhled do celého 
kraje. Poslední zastavení bylo v Mariánskkých lázních, kde jsme spěchali na 17. hodinu ke zpívající 
fontáně – hrála nádherný koncert. Byly zdde také slavnosti – plno stánků s různým zbožím. Domů jsme 
odjížděli plni dojmů. Zájezd vedl jako průvodce Pavel Filip. Každý účastník obdržel i popis celé cesty.ů d P l Fili K ždý úč t ík bd ž l i i lé t
nNeděle 12. 10. patřila Drakiádě u Velké skály. Počasí bylo krásné. Celou akci vedl Honza Zobal, děti 
dostaly i malé pohoštění. n V pátek 31. 10. Se konala Strašidýlková cesta s vyřezáváním dýní, soutěží 
o nejlepší strašidelný převlek a k dalšími zábavnými úkoly n V sobotu 6. 12. se bude konat zájezd do Němec-
ka – města Amberg – na předvánoční nákupy s návštěvou Hraběcích lázní. g n Předvánoční cvičební 
dopoledne proběhne v neděli 7. 12. a odpoledne Mikulášská besídka s divadélkem a nadílkou. Těší-a
me se na hojnou účast! Cvičitelský sbor sokolské všestrannosti

Telefon:
233 556 187, 736 283 882,
fi lipova.alzbeta@seznam.czfi lipova.alzbeta@seznam.cz
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TIP NA VÝLET

BZ PŘIPRAVILA ZOO PRO VÁS PŘIPRAVILA
www.zoopraha.cz; www.facebook.com/zoopraha
Otevřeno denně, v listopadu od 9.00 do 16.00 h

 9. 11. Oslava u goril Oslavte s námi Ri-
chardovy 23. narozeniny! Dozvíte 
se zajímavosti ze života našich goril, 
i o projektech, na ochranu gorily 
v Africe.

 15. 11. Zooškola pro dospělé Máte strach 
z hadů nebo pavouků a chtěli byste 
mu čelit? Nutno předem objednat 
na zooskola@zoopraha.cz.

22. a 29. 11. Adventní dílny Vánoce se blíží. 
Přijďte si vyrobit vlastnoruční ad-
ventní věnec! Objednání možné od 
3. listopadu 2014.

 30. 11. Rozsvítíme zoo Slavnostní rozsvěce-
ní vánočního stromu!

Komentovaná krmení a setkání
V listopadu o víkendech a svátcích
na třinácti místech v zoo.
Happy Mondays Každé listopadové pondě-
lí má vstup za korunu každý, kdo odevzdá 
starý mobil do speciálních tubusů u vcho-

du do Zoo Praha a podpoří tak ochranu 
goril ve volné přírodě.
Cestovatelské přednášky Do nejvzdáleněj-
ších koutů světa vás svým vyprávěním zave-
dou zaměstnanci pražské zoo.
Každé listopadové úterý od 18 h
ve Vzdělávacím centru. Vstupné 50 Kč.
 11. 11. P. Brandl: Od agamy po žirafu
 18. 11. R. Vodička: Cesta za modrou 

velrybou
 25. 11. P. Velenský: Kavkaz

 Změna programu vyhrazena

11. 11. 
od 11 hod.

níku. Již tradičně vás zveme ke slav-
nostnímu otevírání Svatomartinské-
ho vína na vinici sv. Kláry.

do 4. 1. Stromy Venkovní expozice, výstav-
ní sál, info na panelech

29.–30. 11. Vánoční aranžovací víkend 
Za symbolický poplatek si může-
te vyrobit nejrůznější dekorační 
drobnosti nebo šperky, které se pak 
stanou milým vánočním dárkem.

13. 12. Adventní rozjímání Zastavte se 
v předvánočním shonu a přijďte si 
posedět do kaple sv. Kláry, která je 
součástí areálu Botanické zahrady 
hl. m. Prahy. Rozjímejte a zaposlou-
chejte se do tónů krásné hudby.

žení čtenáři, milí turisté, teď VVje ten správný čas na procház-VV
ku barevnými podzimními lesy. 
Vybrala jsem pro vás přírodní 
rezervaci Voděradské bučiny
na východě od Prahy. Vyrazí-
me od metra C – Háje v sobotu 

v 9:30 autobusem 382 do Jevan, 
známého letoviska. Stavební 
boom zde nastal ve 20. letech 
– nejprve na hrázi Jevanské-
ho rybníka vyrostl hotel Tatra, 
později Wagner a ještě později

Moskva. Po-
kud se vám 
bude zdát po-

vědomý, herec J. Marvan zde 
byl jako revizor Anděl na do-
volené. Jevany si vybrali nejen 
filmaři, ale i herci a známé 
osobnosti (K. Brožová, D. Hůl-
ka, K. Heřmánek, M. Žbirka). 
Zajímavá je třeba vila Elinka: 

po II. světové válce ji zabralo ministerstvo vnitra a sovětská KGB, 
vedly odtud telefonní linky do celého světa. Sovětská tajná služba 
zde ukrývala vraha Lva Trockého, Leninova soupeře, kterého ne-
chal později Stalin vyhnat až do Mexika a tam ho v roce 1940 jím 
najatý vrah ubil cepínem… 

Naše kroky povedou od zastávky autobusu dál po červené znač-
ce vpravo po hrázi a podél rybníků: Jevanský, Švýcar, Jan, Vyžlovský 
až k rozcestí „Vyžlovský rybník“ (4 km). Zdatnější pokračují doleva 
po žluté až k rozcestí Voděradské bučiny a dál vlevo po modré zpět 
do Jevan (celkem 8 km). Méně zdatní od rozcestí Vyžlovský rybník 
dojdou na  Kutnohorskou silnici, odkud každou celou hodinu a de-
set minut jede autobus zpět na Háje. Pokud jste si zapomněli svači-
nu, možnost občerstvení je např. v hotelu Praha na Vyžlovce. Tam 
ale musíte ještě dojít necelé 3 km po červené a od značky „Jevany 
rozcestí“ po zelené. Velkou výhodou je zastávka autobusu přímo 
u občerstvovací stanice. upravila Renata Zajícová, www.stezky.info

BZ PŘIPRAVILA
www.botanicka.cz

11. 11. Svatomartinské
od 11 hod.

  Přijďte i letos ochutnat mladá vína 
a poodhalit tak kvalitu nového roč-
níku Již tradičně vás zveme ke slav

11
V ÚTERÝ

11

SVATO
MARTINSKÁ
HUSA

RESTAURACE SOKOL TROJAREST
po celý den dobré jídlo, pití

DO BAREVNÉ REZERVACE


