
Celý náš život se dostáváme

do situací, kdy musíme rozhod-

nout, co je méně důležité, co

středně a co je naší absolutní

prioritou. Ne vždy je jednodu-

ché však odhadnout, zda jsme

udělali správné rozhodnutí.

Prostě, co je nejdůležitější, nej-

podstatnější a co v případě našeho špatného odhadu může

dramaticky ovlivnit vše ostatní. Někdy s určením priorit váhá-

me, jsme nejistí a jindy jsme zase naopak  skálopevně přesvěd-

čeni o své pravdě.

Před deseti lety jsem považovala za správné věnovat svoji

energii rozvoji a ochraně parku Stromovka. Před dvěma lety

jsem se nedokázala smířit s informací, že poblíž Stromovky

a Troje má na Císařském ostrově vyrůst obří dostavba čističky

odpadních vod. Byla a je to pro mne priorita. Jsem přesvědče-

na, že je třeba věnovat veškeré síly, dostupné prostředky,

energii a lidský potenciál této prioritě. Obávám se, že jakékoliv

polovičaté či  ukvapené řešení může navždy zničit krásné

místo, ve kterém žijeme. Vy, kteří jste mi věřili a podporovali

mne v mém úsilí o nalezení pravdy a správné cesty, jste byli pro

mne závazkem, který jsem nechtěla zklamat. Děkuji Vám.

Po roce a půl právního boje došlo k výraznému a myslím, že

nikým nečekanému zvratu. Ministerstvo kultury ČR zrušilo na

základě odvolání občanského sdružení 3 duby rozhodnutí

Magistrátu hl. m. Prahy, odboru kultury a památkové péče, pro

rozpor s právními předpisy a zablokovalo tak jakožto státní insti-

tuce Územní rozhodnutí stavby čističky na Císařském ostrově. 

Považuji to za zlomový bod, který dokazuje, že člověk má věřit

svým názorům, má stát za svými prioritami a má být připraven

investovat nejen své síly, ale mnohdy i značné  prostředky,

k dosažení kýženého cíle a spravedlnosti. Věřím, že chápete

naše rozhodnutí, proč rozpočet MČ Troja pro rok 2007 je

v položce právní služby navýšen.

Vážení spoluobčané, závěrem bych ráda upozornila na ještě

jednu prioritu, kterou mám. Abyste nám mohli pomoci i vy jako

občané, měli byste mít dostatečné a jasné informace. Myslím,

že komunikace je potřebná a důležitá v našem každodenním

životě. Připravili jsme pro Vás několik příležitostí, kde se může-

me společně setkat, seznámit se, promluvit si, zasportovat si

a pobavit se. 

Těším se na setkání s Vámi při některém z programů, které

jsme pro Vás v rámci oslav 15 let MČ Troja připravili a o kte-

rých se můžete dozvědět v kapitole Život v Troji. 

maurerova@mctroja.cz
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Milí spoluobčané,

podle výšek teplot v některých dnech zde máme  téměř již léto, všechno kvete, mláďat v ZOO přibývá, turistů v Troji také a nám trojským

pomalu, ale jistě dochází trpělivost. Musíme ale ještě chvíli vydržet. Naší společnou nadějí je, že naše současné Zastupitelstvo, včele s paní

starostkou, se snaží najít provizorní řešení, které by akutně řešilo současný víkendový kolaps Troje do doby, než se dopravní situace bude řešit

komplexně. Potěšující je také zpráva, že při Úřadu Mč Troja vznikla komise odborníků (architektů, expertů na dopravu, památkářů,…), která

v minulém týdnu na svém setkání již začala navrhovat první řešení.

V tomto čísle si také nenechte ujít pozvánky na nadcházející akce Mč Troja, zvláště tu největší, pořádanou k 15. výročí samostatnosti Troje.

Co považuji za důležité

TROJA
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Život v Troji

O květnové Trojské buchtě se zmiňujeme v kapitole Trojský

kalendář, proto se budeme soustředit na další akce, které vás

pro zbytek roku ještě čekají.

Zejména bychom vás rádi v předstihu pozvali na akci Trojský

den, která se pořádá k 15. výročí samostatnosti Městské části

Praha-Troja. Ten se bude konat dne 10. 6. 2007 v areálu lodě-

nice USK a jedná se o velké společenské, sportovní a kulturní

setkání všech obyvatel Troje napříč všemi generacemi. Celá

akce je uspořádána ve spolupráci s loděnicí USK Praha a TJ

Sokolem Troja. 

Program začne ve 14 hodin slavnostním zahájením v areálu

loděnice u trojského jezu a poté již začne nabytý sportovní

a kulturní program, jako: divadélko pro nejmenší, malování

u řeky, zdravotní cvičení, jóga, překážková dráha, pražské

a trojské památky, indiánský tábor, aerobik, hry na louce,

petanque a frisbee. Sestavené trojské týmy budou moci sbírat

body do závěrečného bodování v disciplínách: kroket, rafty,

volejbal, historie Troje, lezecká stěna a dovednost s fotbalovým

míčem.

Tímto bychom vás rádi vyzvali k sestavování trojských týmů 

(5-10 členů: sousedů, kamarádů či rodinných příslušníků),

které v tomto klání změří své síly!

JAKÉ AKCE POŘÁDANÉ MĚSTSKOU ČÁSTÍ PRAHA -TROJA VÁS V KALENDÁŘNÍM ROCE 2007 JEŠTĚ ČEKAJÍ
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OTVÍRÁNÍ STUDÁNEK

Tradiční Otvírání studánek v Troji se letos konalo 31. března

v netradičním odpoledním čase za překrásného počasí. Akci uspo-

řádala MČ Troja ve spolupráci s Galerií hl. m. Prahy a panem Jaro-

slavem Ungrem. Začínalo se tradičně na Kovárně, kde se v 15

hodin shromáždil průvod malých vodníků a víl, doprovázených

rodiči. Akce se zúčastnila paní starostka i někteří členové zastupi-

telstva. Blížící se Velikonoce byly znát tím, že všechny děti a mnozí

dospělí byli obdarováni pořadatelem krásnými zelenými řehtačka-

mi, které byly okamžitě v permanenci. Průvod v doprovodu dudá-

ka a harmonikáře se vydal ke studánce v Haltýřích. Po cestě se

děti vykoupily písničkou u vodníka, který dětem zastoupil cestu.

Pak již čekala u studánky víla, která dovolila nabrat vodičku pro

rybky v zámecké kašně. Čerstvou pramenitou vodu pak převezli

malí šplíchalové za asistence městské policie (zabezpečila hladký

průchod průvodu přes přechod

u Kovárny) až do zámeckého

parku. 

U kašny v parku již čekal patron

české země sv. Václav. Poté, co

děti přivezenou vodu předaly do

zámecké kašny, sv. Václav zařídil,

že se spustila fontána v kašně

a rybičky byly zachráněny. Občer-

stvení pro děti zařídila městská část.

Nakonec zhlédly děti na severním nádvoří

zámku divadelní představení Babice Vrbice a spo-

kojeně se rozešly ke svým domovům. Je potěšitelné, že

tato akce již pevně zapustila kořeny a vedle trojských dětí se za

ní vypravují děti z celé Prahy. (bok)

Celá slavnost vyvrcholí v 19 hodin zahájením večerního programu se

slavnostním přípitkem a narozeninovým dortem, kde dojde i k vyhlášení

soutěže trojských týmů. Následuje trojská veselice s hudbou a tancem,

tombolou a občerstvením v lampionové zahradě.

Detailní program s pozvánkou čekejte v příštím čísle TROJE.

Z dalších „velkých“ akcí, které jsou pro vás připraveny, je to zejména již

9. ročník Trojského vinobraní, pro který si rezervujte termín 16. 9. 2007.

Celý kalendářní rok spolu uzavřeme v předvánočním čase na slavnostním

Vánočním koncertu, který pro vás bude připraven ve spolupráci s Galerií

hl. m. Prahy.    Míla Dubská

REAKCE OS TROJA TROJOU NA ČLÁNEK BOTANICKÁ

ZAHRADA – VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ STAVBA

V měsíčníku TROJA vydávaném MČ Praha – Troja byl v č. 90/březen

2007 uveřejněn rozhovor s RNDr. Oldřichem Vackem, CSc., ředitelem

Botanické zahrady Praha, s názvem Botanická zahrada Praha – veřejně

prospěšná stavba.

Z odpovědí pana ředitele čtenáři pravděpodobně očekávali, co chystá

Botanická zahrada hl. m. Prahy, proč podala návrh na vyhlášení areálu

veřejně prospěšnou stavbou, co tento záměr přinese Botanické zahradě

a jejím  návštěvníkům a co trojským občanům. Vzhledem k tomu, že

z článku nic z toho nevyplynulo, rozhodlo se OS TROJA TROJOU reago-

vat otevřeným dopisem panu řediteli Botanické zahrady hl. m. Prahy.

Článek se z velké části zabývá problémy Botanické zahrady hl. m. Prahy

s náhradními restitucemi a z toho vyplývajícím případném ohrožení její

celistvosti. „Náhradní restituce“ je však téma příslušející spíše právním

expertům a patřící na stránky odborného tisku, než do informačního

měsíčníku TROJA; už proto, že se téma týká výhradně strany oprávněné,

tj. požadující náhradní restituce a strany povinné, v mnoha případech je

jí stát.

Až v posledním odstavci článku se čtenář dozví, že Botanická zahrada

hl.m.Prahy usiluje  o vyhlášení veřejně prospěšné stavby. K tomu asi

nikdo nebude mít námitek. Obzvláště proto, že Botanická zahrada

hl.m.Prahy je výjimečným zařízením v unikátní lokalitě. Navíc je její povin-

ností, resp. zřizovatele MHMP, chránit a účelně hospodařit s majetkem jí

svěřeném státem. Jak ale souvisí oprávněné zájmy Botanické zahrady

hl. m. Prahy s případným „vyvlastňováním“ pozemků a staveb soukro-

mých vlastníků? Proč by „vyvlastňování“ mělo být spojováno s vydává-

ním pozemků uplatňovaných v restitucích? Jde snad o to, aby stát

vyvlastnil soukromý majetek a jím uspokojil restituenty?

Jinou otázkou je, že Botanická zahrada hl.m.Prahy ke svému rozvoji

„potřebuje“ a ráda by získala řadu pozemků v soukromém vlastnictví. 

To by se ovšem jednalo o zásah do práv 3. osob.

Předpoklad „vyvlastňování“ je v době demokracie zdrcující. V Troji dosud

žije celá řada starousedlíků, kteří svůj majetek získávali dědictvím

z pokolení na pokolení, udržují jej a pečují o něj v úctě ke svým předkům,

v úctě k jejich snahám tento majetek ochránit i přes protivenství různých

režimů. Doposud byla vlastnická práva k pozemkům uhájena, přežila dvě

světové války, znárodňování a dobu komunismu. 

A tak nejdůležitější, ač nezodpovězenou otázkou je: Přežijí tato práva

i současnost? 

Výbor OS TROJA TROJOU

MATURANTI NA TROJSKÉM GYMNÁZIU MAJÍ NAPILNO

Žáci závěrečného ročníku zahájili dne 8. 3. svůj maturitní maratón

v podobě obhajoby ročníkové seminární práce. Tu zpracovávali v rámci

studia v průběhu letošního školního roku, téma si zvolili libovolně. Práce

odevzdali v určeném rozsahu a termínu, následně prošly oponováním

z řad vyučujících Trojského gymnázia. Výslednou známku stanovil vedou-

cí práce ve spolupráci s ředitelem gymnázia do 30. března, posuzovala

se celková úroveň práce, hodnocení oponenta a výkon při obhajobě. Urči-

tě je dobré, že si již na střední škole žáci mohou zvykat na standardní

vysokoškolský způsob práce. Na konci března vyzkoušeli žáci závěrečné-

ho i předposledního ročníku velmi diskutovanou „Maturitu nanečisto

2007“. Obsah, průběh i způsob hodnocení jasně ukazují, že státní matu-

rita není zatím zejména pro gymnazisty dobře připravena a její odklad je

tudíž naprosto nezbytný. Dne 18. 4. napsali maturanti písemnou práci

z českého jazyka v rámci stávajícího (tradičního) způsobu ukončování

gymnaziálního studia v podobě maturitní zkoušky. Držíme jim palce, aby

byli úspěšní nejen při ústní části, ale i v dalších životních krocích.

Mgr. Radim Jendřejas, ředitel TGSČ

Trojský kalendář 
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ZPRÁVY O ČINNOSTI TJ SOKOL TROJA

V sobotu 24. 3. 07 jsme pořádali Veřejnou cvičební sobotu od 

9–13 hod., kde naše lektorky – Zuzana Kicovová, Jana Pištorová,

Jana Šrámková a Jitka Drdácká předvedly cvičenkám, co nabízí ve

cvičebních hodinách v pondělí a ve středu: Aerobik, Bodystyling,

Step aerobik a Pilates. V přestávkách  na relaxaci se nabízely DVD

- Pilates a nabídky v katalogu kosmetiky. Účastníkům se toto cvi-

čební dopoledne velmi líbilo, hostem byl i cvičenec ze Sokola

Libeň, takže bylo celkem 31 žen a 1 muž. Všichni navrhovali

podobnou akci opakovat. Připravujeme na podzim dvoudenní

víkendové cvičení v některém  sportovním středisku mimo Prahu.

Termín včas zveřejníme.

V sobotu 14. 4. 07  jsme pořádali poznávací turistický zájezd do

Českého Švýcarska-Hřenska. Absolvovali jsme naučnou stezku

přátelství z Hřenska od Tří pramenů k Pravčické bráně, k hotelu

Sokolí hnízdo, kde jsou upravené 3 vyhlídky (jedna s dalekohle-

dem). Bylo nádherné počasí, takže bylo vidět daleko do okolí na

krásné romantické útvary labských pískovců a hluboké kaňony

lesů. Po krátkém odpočinku v restauraci jsme pokračovali Gabrie-

lovou stezkou po vrstevnici, podél Křídelní stěny a zajímavých

skalních útvarů k Mezní louce, kde jsme obědvali. Abychom využi-

li všech krás této romantické krajiny, pokračovali jsme do Mezné

a strmou cestou lesem a mezi skalami, až jsme došli do údolí říčky

Kamenice, k Meznímu můstku a k přístavišti loděk. Za humorného

povídání převozníka, který pohání a kormidluje plavidlo bidlem,

jsme se dozvěděli zajímavosti o skalách, lemujících potemnělý

kaňon s vodopádem. Cesta lodí byla pouze 1 km a potom jsme

opět pěšky údolím říčky došli do Hřenska, k našemu autobusu.

Účast byla 66 osob různého stáří (z toho 13 dětí), nejstarší účast-

nice byla 85tiletá. Zájezd se velmi vydařil. E. Filipová

Naše volejbalová skupina vedená Tomášem Bryknarem se zúčast-

nila v sobotu 14. 4. jednodenního turnaje v Jinonicích. Pořadate-

lem turnaje byl Sokol Hlubočepy. Turnaje se zúčastnilo 11 mužstev

a naši skončili na krásném druhém místě. Gratulujeme.

V pondělí 30. dubna v případě příznivého počasí uspořádá TJ

Sokol Troja na hřišti u Sokolovny pálení čarodejnic. K pohoštění se

bude přímo u ohně grilovat maso, točit pivo a podávat nealkoho-

lické nápoje. K poslechu a tanci se bude hrát na kytary. Zapálení

ohně proběhne v 18.00 hodin slet čarodejnic ve 20.00 hod. Akce

skončí okolo půlnoci. Jaroslav Fliegl

VERNISÁŽ V GALERII U LÁVKY

Oficiální pozvánka na vernisáž

Dne 3. 5. 2007 v 17 hodin proběhne v Galerii U lávky vernisáž

výstavy Známková tvorba Jana Kavana. Akademický malíř Jan

Kavan se vedle volné umělecké grafiky a kresby, kterou jste měli

možnost shlédnout v únoru v galerii Hollar, zabývá i některými

obory grafiky užité. V Galerii U lávky představí hlavně své návrhy

na poštovní známky.

“UDĚLĚJTE SI U NÁS NĚCO HEZKÉHO…”

Chráněná dílnaTrojský vršek – Fokus Praha o. s. vás zve na tvůrčí

odpoledne v domečku na Kozí stezce. Setkání je v sobotu 12. 5.

2007 od 14.00 do 18.00 hodin. Můžete se u nás naučit vyrábět

dekorační předměty ze skla (vitrážová technika Tiffany) či šperky

z korálků. Vstupné činí symbolických 50,-Kč.

Svou účast, prosím, předem potvrďte na telefonu 284 689 965,

777 080 392 či e-mailu troja@fokus-praha.cz.

ZOO PRO VÁS NA KVĚTEN PŘIPRAVILA

Výstava fotografií Tomáše Jůnka „Sifaka, avahi, ksukol a ti druzí…“ 

Expozice lemurů kata

Výstava fotografií Miloše Anděry „Evropské národní parky“

Ochoz pavilonu slonů, od poloviny měsíce. 

1. 5. Den Madagaskaru – jak mohou české děti pomáhat zachrá-

nit Madagaskar? Přijďte se podívat i vy. Prezentace školních pro-

jektů na podporu mezinárodní kampaně EAZA „Zachraňme Mada-

gaskar“ 

5. 5. Noční oči Madagaskaru – večerní výprava a povídání zejmé-

na o tajemných madagaskarských duších zemřelých – lemurech.

Nutno objednat se na tel. čísle 296 112 230 nebo mailem na

pr@zoopraha.cz, od 18.30

13. 5. Den MF Dnes a dětského internetového portálu Alík

26. 5. Jak je to u nás aneb Nejzranitelnější místa přírody

Program ČSOP, od 11 hod.

27. 5. Tajemství pěti klíčů 

k bezpečným potravinám

Program Informačního cent-

ra bezpečnosti potravin

ÚZPI, od 10 hodin.

Nedělní koncerty vážné

hudby v zoo – divadélko

Archa od 12.30

Z děl klasiků vážné hudby

motivovaných přírodou, pře-

devším faunou

13. 5. Pražské dechové kvin-

teto

20. 5. Apollon kvartet

27. 5. Ventova dechová har-

monie

Komentovaná setkání 

se zvířaty

Každou sobotu a neděli, jen

za hezkého počasí, se na 18

místech v areálu zoo můžete

dozvědět při komentovaných setkáních zajímavosti ze života

našich zvířat.

TROJSKÁ BUCHTA

Rádi bychom vás touto cestou pozvali na tradiční klání pekařů

a pekařek. To proběhne dne 17. 5. 2007 od 17 hodin

v zahradě Úřadu městské části Troja. 

Výrobky do soutěže můžete přinést 

od 14–16 hodin na MÚ, kde je začne

zkoumat tříčlenná odborná porota.

Soutěž se vyhlašuje v následujících

kategoriích:

Sladké:   - pečené

- nepečené

- buchta „klasik“

Slané

Na vítěze čekají zajímavé ceny.



Městský úřad informuje 

4

Trojský kalendář 

GALERIE HL. M. PRAHY PRO VÁS PŘIPRAVILA

Věčné léto v římské vile

Ze šlechtických rezidencí

Architektura a výzdoba zámku Troja

Čínské komnaty zámku Troja 

„Obrazárna“ Galerie hlavního města Prahy

Nejrozsáhlejší část nové expozice zámku představuje návštěvníkům

výběr historických zobrazení psů, koní a dalších zvířat ze sbírek šle-

chtických sídel a rezidencí. Obrazy si návštěvník může vychutnat

v zámeckých interiérech vybavených dobovým mobiliářem. Zámek

Troja s francouzskou zahradou a štěpnicí je jednou z nevýznamněj-

ších ukázek barokní architektury v Čechách. Proto je součástí nové

expozice dokumentačně a obrazově bohatá výstava, věnovaná his-

torii stavby, inspirované typem předměstské římské vily. Pozoruhod-

ný soubor nástěnných maleb v „čínských komnatách“ je doplněn ori-

entálně stylizovaným historickým mobiliářem. Galerie hlavního

města Prahy v části nové expozice představuje nejvýznamnější

obrazy ze svých sbírek českého malířství 19. století od J. Mařáka,

A. Kosárka, A. Chittussiho, J. Čermáka a V. Brožíka způsobem, jakým

bývaly prezentovány v minulosti.

Lektorské výklady květen: čt 3., 10., 31. v 16.00, so 5. v 15.00

MUZEUM VÍNA A VINOTÉKA

V původních sklepních prostorách Trojského zámku vás zveme do

expozice o historii vinařství české vinařské oblasti, o způsobu pěsto-

vání vinné révy, zpracování hroznů a uskladnění vína. Vybraná vína

z českých a moravských oblastí si tam lze zakoupit, nabízíme

i degustaci zajímavých vín ČR. Otevřeno: út – ne 10.00 – 19.00

PŘEDNÁŠKY:

Andrea Rousová: Nástropní malby v zámku Troja. Přednáška spoje-

ná s prohlídkou nástropních maleb. Zámek Troja, so 12. 5. v 15.00

Richard Biegel: Architektura a sochařská výzdoba zámku Troja.

Zámek Troja, so 26. 5. v 15.00 hodin.

KONCERTY

HUDEBNÍ PROCHÁZKY

Pražské dechové kvinteto: L. Berio – Dechový kvintet Opus Zoo, 

W. A. Mozart – Divertimento B dur, C. Debussy – Malá suita, Jiří Dvo-

řáček – Pražské proměny, Samuel Barber – Letní hudba

ne 13. 5. ZOO, Trojský zámek, Botanická zahrada 12.30, 15.00, 17.00

Apollon kvartet: F. X. Richter – Smyčcový kvartet C dur op. 5, J. Suk

– Meditace na „Chorál sv. Václave“, C. Nielsen – Smyčcový kvartet

č. 1 f moll

ne 20. 5. ZOO, Trojský zámek, Botanická zahrada 12.30, 15.00, 17.00

Ventova dechová harmonie: J. Mysliveček – Otteto Es dur, Josef Rej-

cha – Partita Fdur, Ch. Gounod – Petite Symphonie, 

J. Rejcha – Parthia in F

ne 27. 5. ZOO, Trojský zámek, Botanická zahrada 12.30, 15.00, 17.00

hodin.

PRONÁJEM VILY NAD KAZANKOU ČP. 708
Městská část Praha-Troja pronajme vilu Nad Kazankou čp. 708, Praha 7-Troja.

Jedná se o novou budovu kolaudovanou v roce 1999, která leží v památkové

zóně v klidné rezidenční části Troje s výhledem na Hradčany.

V budově jsou plochy nebytových prostorů vhodných pro administrativní účely
– kanceláře, které jsou vhodné jako sídlo firmy. Nebo lze tyto prostory využít
pro bydlení, a v tom případě preferujeme využití objektu jako rezidenci.

Dům se skládá z jednoho podzemního podlaží, kde se nachází garáž pro čtyři
osobní automobily 79 m2, plynová kotelna včetně centrálního zásobníkového
ohřívače teplé vody, sklady a WC o celkové výměře 102,55 m2, v prvním nad-
zemním podlaží jsou pracovní místnosti, vstupní hala, sociální zázemí, kuchyň
o celkové výměře 236,6 m2 a dvě terasy 26,6 m2 a 75,72 m2, ve druhém nad-
zemním podlaží o výměře 131,80 m2 jsou pracovní místnosti, šatny, sociální
zázemí a dvě terasy 57 m2 a 20 m2 a ve třetím nadzemním podlaží 57,8 m2 je
pracovní místnost, šatna, koupelna a dvě terasy 46 m2 a 12,5 m2. Podrobné
dispoziční uspořádání včetně rozměrů jednotlivých místností bude k dispozici
při prohlídce budovy, kterou lze sjednat na tel. č. : 284 686 104 p. Tymich. 
Parkování 3 osobních automobilů je možné i ve dvoře.

Celý objekt se nachází v rozlehlé zahradě 3 400 m2 . 
Městská část Praha-Troja preferuje uzavření dlouhodobého nájemního vztahu,
s možností nastěhování 1. 6. 2007.

Nabídky zasílejte v uzavřené obálce na adresu 
Úřadu městské části Praha-Troja, Trojská 96/230, Praha 7-Troja.

PRONÁJEM NEBYTOVÝCH PROSTOR
Městská část Praha-Troja oznamuje ve smyslu § 36 odst. 1 zákona o hlav-

ním městě Praze v platném znění záměr pronajmout nebytové prostory

v přízemí budovy Povltavská 20, Praha 7 – Troja (Dům Plánských),

o výměře 43,89 m2 s terasou 24,5 m2 za účelem provozování kavárny

a klubu. Své nabídky předkládejte písemně, prostřednictvím podatelny

Úřadu městské části Praha-Troja, nejpozději do 6. 5. 2007.

VOLNÉ VSTUPENKY DO BOTANICKÉ ZAHRADY
Pro občany Troje, kteří zde mají trvalé bydliště, jsou na MÚ Troja k dispo-

zici volné vstupenky do Botanické zahrady. Tato vstupenka je jednorázo-

vá, s platností 3 měsíce. Vstupenky si můžete vyzvednout kdykoliv v úřed-

ních hodinách na MÚ Troja. Prosím, přineste si s sebou váš občanský prů-

kaz pro kontrolu vašeho trvalého bydliště.

MASÉRSKÉ SLUŽBY
MÚ Troja by touto cestou rád oslovil občany Troje s nabídkou možnosti

masérských služeb. Tyto služby nabízejí maséři s mnohaletou zkušeností,

odborně vyškolení i prakticky zběhlí v několika masérských, rekondičních

a regeneračních technikách, které přispívají k lepší tělesné i duševní

pohodě člověka, vystaveného všem negativním civilizačním jevům. Masá-

že by prováděli členové Cechu zrakově postižených masérů ČR Lenka

Matějková a Josef Lendvay. Používané masérské techniky: klasická

masáž, reflexní masáž, šiatsu (japonská masáž), Nuad Boan (thajská

masáž), Manuální lymfodrenáž, Ajurvédská meridiánová masáž a Mobili-

zační techniky celého těla. Kompletní nabídka je k dispozici na MÚ, kam

se, prosím, také hlaste s vaším případným zájmem o tyhle služby.
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Tentokrát jsme za vás požádali paní Ing. Otakaru Stavovčíkovou,

jako předsedkyni finančního výboru MČ Troja, aby nám podala krát-

ký komentář k rozpočtu naší městské části. Co je vlastně jeho sou-

částí a co v souvislosti s ním plánuje MČ Troja pro kalendářní rok

2007?

Protože téměř všechno, co se kolem nás děje, je o penězích, tak mi

dovolte, abych vám podala v neúřední řeči trochu srozumitelnější

obrázek toho, co se nás všech týká, a to je rozpočet městské části

Troja na rok 2007. 

Všechny příslušné rozpočtové cifry a údaje byly uvedeny  na úřední

desce a na našich webových stránkách. Jsou zde zahrnuty  běžné,

jasné a samozřejmé výdaje, ale také takové, k nimž jsme vlastně

donuceni okolnostmi, vmanévrováni do obranných pozic a nechtě-

ných, ale nutných a také dost značných finančních nákladů. 

Jedním z nich je naše obrovská snaha o co nejpřijatelnější vyřešení

Čistírny odpadních vod a souvisejících provozů. V současném stavu

věci se nelze obejít bez nutné součinnosti se špičkovými odborníky

a právníky. Věříme, že značné náklady s tím spojené ale budou záva-

žím na misku dobra pro nás pro všechny.

Další naší zátěží je dořešení dlouholetého restitučního sporu o vlast-

nictví pozemku, jehož využití by  naší městské části přineslo nema-

lý prospěch. Tato záležitost je ale natolik složitá, že si také vyžadu-

je vysoce kvalifikované, a tedy nákladné právní služby. 

Naší velkou starostí, které se hodláme usilovně věnovat, je tragický

stav dopravy a parkování, které ničí Troju a její životní prostředí,

pobuřuje nás - občany a neúnosně narušuje i základní pohodu naše-

ho života, našich domovů. Do rozpočtu jsme tedy museli zahrnout

i náklady na aktuální zpracování dopravních a parkovacích studií,

stavu a možností ochrany životního prostředí a bezpečnosti. Snaží-

me se o nápravu současného stavu tak, abychom se my, občané

Troje, necítili být pouhými rukojmími návštěvníků trojských atraktivit,

které nás neustále víc a víc zatěžují, protože jejich aktéři sami tuto

zoufalou situaci stále neřeší. 

Náš rozpočet ale není obrazem pouze našich problémů a starostí.

Rádi bychom, aby nám posloužil pro užitek a také pro radost. Letos

oslaví Městská část Troja 15. výročí své samostatnosti. V rámci

důstojných oslav budou pro občany pořádány rozšířené akce tradič-

ního i tématického charakteru. Částečnou rekonstrukcí a úpravou

prostoru „Café u lávky“ bude k této příležitosti zřízen „Klub Troja“,

jehož možnosti využití potěší nejen maminky s dětmi a seniory, ale

jistě i mnohé z nás. Zamýšlené úpravy prostor školky, úřadu

a zahrad školy a školky snad budou opět dalšími korálky, které

zdobí a zušlechťují naši Troju. Jsou před námi i další dílčí přípravy

výstavby polyfunkčního domu, zřízení a úpravy cest a chodníků, par-

kových ploch, udržení a zhodnocení nám svěřeného nemovitého

majetku atd..

Postupně se rovněž začínají rozpracovávat teze Strategie a obnovy

Troje do konkrétních kroků. Prostředky, vynaložené na  příslušné

posudky, studie a projekty strategických a rozvojových plánů pova-

žujeme za jeden z nejužitečnějších vkladů do budoucnosti Troje.

Rozpočet je o naplňování našich potřeb, malých i velkých plánů.

Musíme se ale také postarat, aby byl ze všech přístupných zdrojů

zajištěn potřebnými příjmy. Městská část Troja požádala o přidělení

investičních dotací, které by částečně pokryly některé z našich

záměrů. 

Podařilo se. Díky Magistrátu hlavního města Prahy teď můžeme

zalepit bolavá místa naší Troje náplastí ve výši 6,5 mil. korun. Není

to přes všechny potíže a skeptické hlasy přeci jen dost potěšující

(ale zároveň i zavazující) začátek?

Víte, že...

Na Velikonoce přibyly v pražské ZOO další přírůstky? Jednak se na

velikonoční pondělí v pravé poledne narodilo mládě adaxe (Addax

nasomaculatus), což je již 78. mládě v historii pražské ZOO. Je to

sameček, maminka se narodila ve Dvoře Králové, a tenhle přírůstek je

její již 12. mládě. Otec, který do Prahy přijel ze ZOO Stuttgart je podle

dostupných údajů nejstarší samec Adaxe v Evropě. Mládě bude k vidě-

ní ke konci dubna.

Dalším přírůstkem je mládě leguánovce obojkového, letos je to již 33.

mládě! V expozici Sonora, nacházející se v pavilonu šelem, mají díky

odborné péči chovatelů vynikající podmínky pro jejich chov.
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Více o životním prostředí 

v Troji a okolí a o občanském 

sdružení Podhoří je v Troji o.s. 

na 

www.odstroja.cz

PŘIJĎTE SI ZACVIČIT!

Máte možnost si přijít zacvičit PILATES

cvičení pod vedením M. Kocábové každé

pondělí od 20 – 21 hodin do malé

tělocvičny ZŠ. Vstup 70,- Kč/hodina,

není zapotřebí se předem objednávat!

VYLÍHLA SE MOTÝLÍ „MONSTRA“

Attacus atlas – motýl s největší plochou křídel

ozdobou výstavy

Příroda – stvořitelka a výtvarnice – se na nočním

martináči z tropů, jehož můžeme v těchto dnech potkat na Výstavě exo-

tických motýlů v Botanické zahradě hl. města Prahy opravdu vyřádila...

Attacus atlas (to je ten, o něhož kráčí) je noční motýl, který pochází z jiho-

východní Asie. Tam se vyskytuje zejména v tropických pralesích velké části

Indie a Číny, Srí Lanky, Malajsie a Indonésie. Mezi motýly si drží světový

primát, protože jde o motýla s největší plochou křídel. U některých samic

martináče může rozpětí křídel dosahovat téměř 30 centimetrů. Obři se líh-

nou v divoké přírodě, u nás – ve skleníku Fata Morgana se právě teď líh-

nou obříci o něco málo menší. První samička, která se v líhništi na terase

skleníku vyklubala má něco málo přes 20 centimetrů…

U martináčů, stejně jako u většiny motýlů (pochopitelně existují rozdíly)

probíhá vývoj v zásadě stejně: vajíčko – housenka – kukla – dospělý jedi-

nec. Proto jsou motýli, stejně jako brouci nebo včely a vosy řazeni k okříd-

lenému hmyzu s dokonalou proměnou. Mnohým návštěvníkům, kteří jsou

kromě trpělivosti vybaveni i jistou dávkou štěstí, se může naskytnout jedi-

nečná možnost sledovat atlase při kladení vajíček. Právě u druhu Attacus

atlas, kteří toho přes den příliš mnoho nenalétají, je šance na pozorování

poměrně vysoká. Ostatně se má co ohánět: Je sice největší, ale zároveň

patří mezi motýly, jejichž délka života je velice krátká, trvá přibližně jen 5

dní. Vůbec nejdéle u něj trvá fáze housenky (asi 60 dnů), zhruba 35 dní

je z něj kukla. Během svého krátkého života nepřijímá žádnou potravu, ale

žije ze zásob, které nashromáždil ještě jako housenka. Housenka se živí

listím tropických dřevin, na nichž se nakonec i zakuklí. U nás se dá cho-

vat například na ptačím zobu, topolu a vrbě. Housenka před zakuklením

má více než 10 cm. Má zelenou pokožku a na zádech ji zdobí dlouhé

výrůstky. Mezi svlékáním se postupně „obaluje“ tenkou, bílou vrstvou

vosku. 

Dospělý motýl kromě velikosti na sebe upozorňuje i kresbou svých křídel:

kresba na špičkách předních křídel  připomíná hadí hlavu, která má

zastrašit nepřátele. 

Nejen na největšího motýla se můžete do skleníku Fata Morgana, Botanic-

ké zahrady hl. města Prahy přijít podívat do 29. dubna. Výstava tropických

motýlů se koná denně od 9 do 18 hodin, výjimečně i v pondělí.

Marcela Uhlíková, tiskové oddělení BZ 

První samička, která se v líhništi na terase skleníku vyklubala, má něco

málo přes 20 centimetrů… Foto: Marcela Uhlíková


