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CO pOvažuji za důLežité

informace o grantovém řízení
NA TÉTO STRANĚ

Odpady třídíme,  
přírodu chráníme!
NA STRANĚ 4

z trojského dění
OD STRANY 5

přijďte na tradiční  
Otvírání studánek
POZVÁNKA NA STRANĚ 7

Chráněným územím  
s odborným doprovodem
STRANA 8

Milí sousedé,
počasí vypadá spíše aprílově, ale nepředbí-
hejme. Na konci března bychom vás ještě 
chtěli pozvat na Otvírání studánek, tradič-
ní rej malých vodníků a víl, kteří společně 
oživí fontánu v zahradách trojského zámku. 
Odměnou jim bude divadelní pohádka Bylo 
nebylo v podání divadelní společnosti Čer-
vený kohout.
v březnovém čísle tROje také naleznete dů-
ležité informace zejména o novém územním 
plánu, nebo o výsledku grantového řízení. 
do tohoto řízení se mohly přihlásit různé 
subjekty či fyzické osoby s návrhy svých 
projektů. 
jarní pozvánkou jsme začali, jarní pozván-
kou pojďme skončit. určitě si nenechte ujít 
pozvánku na zajímavou akci, pořádanou 
naší městskou částí a Botanickou zahradou. 
jedná se o odborné provázení chráněným 
krajinným územím Botanické zahrady eru-
dovaným pracovníkem, které je pro vás, 
kteří máte v troji trvalé bydliště, zdarma. 
určitě si pečlivě přečtěte postup, jak se mů-
žete této zajímavé akce zúčastnit, v kapitole 
Trojský kalendář.                                       Md

Starosta MČ Prahy 1 a první místopředseda sdružení – Ing. Petr Hejma, místosta-
rosta města Kroměříže a předseda SHS ČMS – Mgr. Petr Sedláček a starosta MČ 
Praha-Troja Ing. arch. Tomáš Drdácký při zahájení zasedání v Trojském zámku.

na sklonku minulého roku se naše městská 
část stala řádným členem sdružení historic-
kých sídel čech, moravy a slezska (shs čms), 
jehož hlavním posláním je přispívat k zacho-
vání kulturního dědictví. 21. března se na 
pozvání mč Prahy-troje uskutečnilo zasedání 
výboru tohoto sdružení v trojském zámku.
Úspěšně byl uzavřen první ročník trojských 
grantů 2008. O podporu se ve vypsaných 
šesti tématických oblastech ucházelo celkem 
devět grantových projektů. jsem rád, že díky 
úplnosti podaných žádostí, jejich zaměření a 
různorodosti se dostalo na všechny projekty. 
Budiž to výzvou zájemcům o další ročníky…
jaký je letošní výsledek?
i. Oblast kvality životního prostředí, krajiny, 
ekologie – zlepšení stavu městské zeleně:  
dva granty.
ii. Oblast infrastruktury, dopravy a občanské 
vybavenosti s dílčím zaměřením na rozvoj 
obchodu služeb a podnikání, zvýšení bezpeč-
nosti dopravy a život ve veřejném prostoru, 
stejně jako 
iii. Oblast cestovního ruchu a propagace 
městské části s dílčím zaměřením na rozvoj 
dlouhodobě udržitelného cestovního ruchu, 
prezentaci městské části, informační služby 
a publikační činnost nebyla obeslána žádnou 
žádostí.
iv. Oblast kultury, vzdělávání a volného času:

tradičně aktivní tj sokol troja připraví akce 
pro trojskou mládež a veřejnost. Zpestřením 
kulturního života ve veřejném prostoru bude 
freejazzový festival troja 2008. fOkUs Praha 
připravuje několik odpolední s výtvarnými 
kurzy pro veřejnost.
v. Oblast sportu a tělovýchovy – pořádání 
sportovních akcí:
jsem rád, že za plotem měsíční krajiny are-
álu stavby městského okruhu vzniká areál 
oddílu softballu a Baseballu, jeho slavnostní 
otevření a představení veřejnosti bude dob-
rou příležitostí pro trojské rodiny zúčastnit se 
sportovního programu v předvečer Dne dětí  
(31. května).
turnaje pro veřejnost slibují po celý rok nabi-
tý víkendový program na hřišti u sokolovny, 
školním hřišti i v tělocvičně.
vi. Oblast péče o děti, mládež a seniory –  
podpora aktivního stáří:
Ozdravný pobyt členů svazu postižených  
civilizačními chorobami získává podporu již 
poněkolikáté.
dodatek k novému Územnímu plánu (Úpn):
V úterý 18. března proběhla ve škole dvouho-
dinová veřejná diskuze k novému ÚPn. Více 
než devadesát občanů bylo seznámeno se sta-
vem projednávání nového ÚPn a poté požá-
dáno o názory na vybraná témata týkající se 
obce. Společně s tímto číslem časopisu troja 
se vám do rukou dostává dlouho avizovaný 
dotazník. je o troji dneška a vašich názorech 

na budoucí podobu naší obce. Hlavním smys-
lem není referendum a statistické vyhodno-
cení kolik lidí je pro a kolik proti konkrétnímu 
návrhu, cílem je nepřehlédnout žádný pod-
nět a originální nápad, který stojí za úvahu. 
zkuste se mnou věřit, že má toto úsilí cenu!  
Více na str. 3. Přeji vám pěkné jaro a děkuji  
za první příspěvky (které mi došly na adresu 
drdacky@mctroja.cz).

tomáš drdácký 
©
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PROGRAM 17. ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA-TROJA,
konaného v náhradním termínu dne 5. 3. 2008 

ze zápiSu z jedNáNÍ vyBÍRáMe: 
Bod č. 3 – Stanovisko k žádosti Odboru územního plánu MHMP o úpra-
vu Územního plánu SÚ HMP z původního stavu kód A na navrhovaný 
stav kód B na pozemcích parc. č. 104/3 a 104/4 k.ú. Troja (ulice Jiřího 
Jandy).

Zastupitelstvo projednalo důvodovou zprávu vedoucího stavebního odděle-
ní p. novotného, kde se konstatuje, že předchozí žádost o změnu kódu míry 
využití území z a9 na c9 nebyla zastupitelstvem schválena. Žadatelé měli pře-
pracovat projekt tak, aby koeficient podlahové plochy (kPP) splňoval kód míry 
využití pozemku B9. stavební komise vyslovila dne 12. 2. 2008 souhlas s návr-
hem úpravy změny kódu míry využití území z a9 na B9, avšak upozorňuje, že 
výpočet kPP není v pořádku, neboť není započteno 3. nP (podkroví). 
Pí. stavovčíková navrhuje zatím neschválit úpravu územního plánu, neboť sta-
vebník dosud nepředložil požadovaný přepracovaný projekt tak, jak mu bylo 
stanoveno při osobním jednání na zasedání zastupitelstva dne 21. 11. 2007. 
ing. arch. Valtr navrhuje souhlasit s navrhovanou úpravou územního plánu 
s upozorněním, že výpočet kPP neodpovídá kódu B9. Zastupitelstvo po živé 
diskusi zatím nevyslovuje souhlas s úpravou územního plánu z kódu a9 na 
kód B9 na pozemcích parc. č. 104/4 a 104/3 k. ú. troja, neboť nebyl předložen 
upravený projekt, který by splňoval kód B9.

– usnesení č. 92 schváleno 7 hlasy

Bod č. 4 – Stanovisko k žádosti Ing. arch. Lumíra Mazala v zastoupe-
ní vlastníků dotčených pozemků k návrhu změny Územního plánu SÚ 
HMP ze stávajícího stavu funkce PS a LR na nově navrhovanou funkci 
OB na pozemcích parc. č. 476/3, 477, 478/1, 478/10, 480/1, 480/4, 481, 
482/1, 482/2, 482/3, 482/4, 482/5, 482/6, 482/7, 482/8, 482/9 a 482/10 k. ú. 
Troja (severní část Pod Havránkou).

Zastupitelstvo projednalo důvodovou zprávu vedoucího stavebního odd. p. 
novotného, ve které se konstatuje, že stavební komise projednala návrh dne 
12. 2. 2008 a nedoporučila navrženou změnu v tak velkém rozsahu schválit, ale 
vyjádřila souhlas s rozumnou zástavbou podél ulice Pod havránkou. ing. arch. 
Valtr navrhuje souhlasit se změnou funkce využití výše uvedených pozemků  
s výjimkou 3 pozemků (parc. č. 476/3, 478/1, 482/2). Považuje za vhodné začít 
řešit tuto lokalitu. Ostatní zastupitelé živě diskutují, někteří souhlasí a někteří 
vyslovují obavy z hrozící zastavěnosti této oblasti. P. starosta připomíná ode-
slaný návrh mč Praha-troja k návrhu zadání územního plánu z prosince 2007, 
kde je uvedeno, že toto území má sloužit jako přírodní park. Pí. stavovčíková 
navrhuje řešit výše uvedenou oblast až po odeslání návrhů k novému územ-
nímu plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, které má městská část Praha-troja 
předložit do konce dubna. ing. malý podotýká, že s výstavbou po pravé straně 
ulice Pod havránkou by mohl souhlasit v případě předložení dalších podkladů. 
Pí. maurerová je proti návrhu této změny a je naprosto zásadně proti změně 
názoru zastupitelstva, které vycházelo z již projednaných koncepčních doku-
mentů. Odmítá „nastartovat“ výstavbu v této lokalitě. P. Bejček souhlasí se 
změnou funkce využití části pozemků. ing. malý navrhuje projednání odložit. 
návrhová komise po hodinové ostré diskusi předkládá 2 návrhy usnesení:
1. neschvaluje návrh změny pozemků parc. č. 476/3, 477, 478/1, 478/10, 480/1, 
480/4, 481, 482/1, 482/2, 482/3, 482/4, 482/5, 482/6, 482/7, 482/8, 482/9 a 482/10 
k. ú. troja z plochy sady, zahrady, vinice (Ps) a lesní porosty (lr) na plochu čis-
tě obytnou (OB): Pro návrh změny nemá zastupitelstvo dostatečné podklady, 
informace o pozemcích a odůvodnění. Změna funkčního využití je v rozpo-

ru s koncepcí rozvoje mč Praha-troja a v rozporu s názorem Útvaru rozvoje  
hl. m. Prahy
2. schvaluje návrh změny pozemků č. 477, 478/10, 480/1, 480/4, 481, 482/1, 
482/3, 482/4, 482/5, 482/6, 482/7, 482/8, 482/9 a 482/10 mimo pozemků parc. 
č. 476/3, 478/1 a 482/2 v souladu se stanoviskem stavební komise na přípravu 
rodinné zástavby podél ulice Pod havránkou. 
Po další půlhodinové diskuzi znovu ing. malý navrhuje projednávání odložit.  
P. starosta navrhuje hlasovat o původních 2 návrzích usnesení:
– pro první návrh usnesení byly 3 hlasy, proti 3 hlasy, 1 hlas se zdržel a tudíž 

usnesení nebylo schváleno,
– pro druhý návrh usnesení byly 3 hlasy, proti 3 hlasy, 1 hlas se zdržel a tudíž 

usnesení nebylo schváleno.
návrhová komise navrhuje další znění usnesení: zastupitelstvo odkládá své 
rozhodnutí do doby předložení a projednání koncepční studie této lokality.

– usnesení č. 93 schváleno 4 hlasy, 3 hlasy proti

Bod č. 5 – Rozpočet MČ Praha-Troja na rok 2008 

tajemnice Úmč ing. marková podrobně informovala zastupitele o návrhu roz-
počtu na rok 2008:
Zastupitelstvo mč Praha-troja po projednání:
a) bere na vědomí
 Zprávu o návrhu rozpočtu hlavní činnosti na rok 2008
 Zprávu o návrhu rozpočtu podnikatelské činnosti na rok 2008
b) schvaluje
 1. předložený návrh rozpočtu městské části Praha-troja na rok 2008
 s objemem příjmů ve výši 10,309.000 kč 
 s objemem výdajů ve výši 18,165.700 kč
 rozdíl mezi příjmy a výdaji 7,856.700 kč je kryt zapojením finančních zdrojů 

vytvořených v minulých letech
 2. předložený návrh rozpočtu  

podnikatelské činnosti mč Praha-troja na rok 2008
 s objemem výnosů ve výši 12,200.000 kč
 s objemem nákladů ve výši 7,400.000 kč
 a hospodářský výsledek ve výši 4,800.000 kč.
 3. systemizovaný počet pracovníků městské části Praha-troja 13,5
c)  ukládá tajemnici Úmč prostřednictvím ekonomického oddělení provést za-

dání rozpočtu do programu Gordic a předat podklady o schválení rozpočtu 
na mhmP 

d) zmocňuje 
 1. starostu mč Praha troja 
 provádět rozpočtová opatření v rozpočtu mč Praha-troja na rok 2008 do 

výše 500 tis. kč v jednotlivých případech, které se týkají:
přesunů mezi jednotlivými položkami rozpočtu včetně rozpočtových rezerv a) 
mč Praha-troja 
zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů a zapojení fondů mč Praha-troja b) 
provádění změn rozpočtu, vyplývajících z rozhodnutí státních orgánů a or-c) 
gánů hl.m.Prahy, kterými jsou poskytovány účelové dotace bez finančního 
omezení
o provedených opatřeních bude starosta následně informovat  d) 
zastupitelstvo mč Praha-troja 

 2. vedoucí ekonomického oddělení 
 provádět rozpočtová opatření v rozpočtu mč Praha-troja, která budou 

mít povahu opravy metodicky chybného rozpočtového zařazení jednotlivé 
akce, bez finančního omezení. 

 – usnesení č. 94 schváleno 7 hlasy

celý zápis z jednání Zastupitelstva městské části Praha-troja a přijatá usne-
sení jsou zveřejněna na webových stránkách městské části www.mctroja.cz  
a na úřední desce.
rozpočet v plném znění je uveden na webových stránkách městské části 
http://www.mctroja.cz/usneseni-zastupitelstva.

1) Úvod, kontrola zápisu z minulého zasedání.
2) stanovisko k žádosti Odboru obchodních aktivit mhmP o úplatný převod 

pozemků parc. č. 1357/5 a 1357/7 k. ú. troja ve vlastnictví hl. m. Prahy.
3) stanovisko k žádosti Odboru územního plánu mhmP o úpravu Územ-

ního plánu sÚ hmP z původního stavu kód a na navrhovaný stav kód 
B na pozemcích parc. č. 104/3 a 104/4 k. ú.troja ( jiřího jandy).

4) stanovisko k žádosti ing. arch. lumíra mazala v zastoupení vlastní-
ků dotčených pozemků k návrhu změny Územního plánu sÚ hmP ze 
stávajícího stavu funkce Ps a lr na nově navrhovanou funkci OB na 
pozemcích parc.č. 476/3, 477, 478/1, 478/10, 480/1, 480/4, 481, 482/1, 
482/2, 482/3, 482/4, 482/5, 482/6, 482/7, 482/8, 482/9 a 482/10 k. ú. troja 
(severní část Pod havránkou). 

5) rozpočet mč Praha-troja na rok 2008.
6) Projednání harmonogramu projednání a předání podnětů
 mč Praha – troja k novému Úpn hl. m. Prahy.
7) informace – (ne)upravený návrh rozšíření ÚčOV,

 – staronová podoba měsíčníku troja.

PROGRAM 18. ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA-TROJA, 
které se konalo dne 19. 3. 2008 

1) Úvod, kontrola zápisu z minulého zasedání.
2) stanovisko k žádosti Odboru obchodních aktivit mhmP o úplatný převod 

části pozemku parc. č. 418/2 k. ú. troja ve vlastnictví hl. m. Prahy.
3) stanovisko k žádosti Odboru obchodních aktivit mhmP o úplatný převod  

pozemku parc. č. 418/15 k. ú. troja ve vlastnictví hl. m. Prahy.
4) návrh na udělení grantů mč Praha-troja na rok 2008 
5) Podněty mč Praha-troja k novému ÚPn hl. m. Prahy.
6) informace
7) Závěr, diskuse  

Zastupitelstvo městské části Praha-troja na tomto jednání rozhodlo o přidě-
lení grantů mč Praha-troja na rok 2008. 
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Distribuce a sběr dotazníků:

l  úřad MČ Praha-Troja

l  ordinace V Sádkách,

l  obchod Na Kovárně,

l  restaurace Camp Sokol Troja,

l  Kavárnička, Klub Troja,

l   elektronicky na www.mctroja.cz

Termín odevzdání do 11. dubna 2008.

Shrnutí dotazníkového šetření 21. 4. 2008  

v 17 hodin opět v ZŠ.

žadatel Obsah projektu Náklady     Kč
požadovaná 

částka
přidělený 

grant

saBat o. s.
Výsadba stromů a keřů v nově 

vybudovaném areálu
15 600 10 000 10 000

fOkUs Praha o. s.
Posílení technického vybavení a 
poskytnutí zahr.služeb pro mč

56 100 48 600 35 000

tj sokol troja o. s.
4 Poznávací autobusové zájezdy, 

lyžařský kurs, dětský karneval, 
mikulášská besídka

126 100 50 200 50 200

Petr filip,             
nad kazankou 648, 

Praha7-troja

freejazzový festival troja 2008, 
zpestření kulturního života, 

živá hudba

55 000 méně známí 
interpreti   75 000 

1-2 známí interpreti

49 500 nebo    
67 500       

30 000

fOkUs Praha o.s.

tvůrčí odpoledne v troji, kurzy 
pro veřejnost, možnost vyrobit 
dekorativní předměty tiffani 

technikou

12 615 9 965 7 000

saBat Praha o. s.
otevření sportovního areálu, 
představení areálu veřejnosti, 
sportovní program family Day

45 280 10 000 10 000

tj sokol troja o. s. 

sportovní akce pro veřejnost - 
turnaj v malé kopané, nohejbalu, 

víceboj trojic, 10 turnajů ve 
stolním tenisu 

51 100 29 100 29 100

tj sokol troja o. s. 
Podpora činnosti tělovýchovné 

jednoty - získávání nových členů
1 554 652 100 000 35 000

sPcch v čr o. s.        
Obvodní výbor 

Praha 7

Ozdravný pobyt členů organiza-
ce, pro 45 členů bydlících nebo 

pocházejících z troje
155 000 20 000 15 000

Celkem                                                                                                                                                    221 300

OHLéDNUTÍ 
ZA VýSTAVOU TROJSké PLÁNy
každoročně udílí spolek posluchačů architektury cenu 
Olověný Dušan za studentský semestrální projekt. Ví-
tězem letošního ročníku se stal mezi jednotlivci Daniel 
novák se svým projektem protipovodňového valu v Pra-
ze-troji. Gratulujeme! Více informací přineseme v příštím 
čísle časopisu troja. Výstava všech nominovaných prací po-
trvá v holešovickém prostoru la fabrika (komunardů 30)  
do 30. března. www.lafabrika.cz

t. drdácký

FOTODOkUMENTACE Z VEŘEJNé DISkUZE 
k NOVéMU ÚZEMNÍMU PLÁNU (ÚPn)
Škola Svatopluka Čecha, 
18. března 2008

© foto Bohumil Kudera

vybrané projekty a přidělené finanční částky:



4

ÚŘad MČ iNFORMuje

STABILNÍ SBĚRNy 
NEBEZPEČNéHO ODPADU  

SBěRNý dvůR HL. M. pRaHy, 
voctářova ul., praha 8, tel. 266 007 299

po – pá 8.30 – 17.00 hod. 
 (v letním období do 18.00 hod.)
so 8.30 – 15.00 hod.

SBěRNý dvůR HL. M. pRaHy, 
pod Šancemi 444/1, praha 9, tel. 284 098 581

po – pá 8.30 – 17.00 hod. 
 (v letním období do 18.00 hod.)
so 8.30 – 15.00 hod. 

Ve sběrných dvorech hl. m. Prahy mohou občané ode-
vzdávat: 

1. zdarma následující druhy odpadů: 
 a) objemný odpad (nábytek, zařízení domácnosti 

atp.) 
 b) kovový odpad 
 c) dřevěný odpad 
 d) odpad z údržby zeleně 
 e) papír, sklo, plasty a nebezpečný odpad 
 f) stavební odpad v množství do 1 m3 za měsíc 
 g) nebezpečný odpad (rozpouštědla, kyseliny, zásady, 

fotochemikálie, pesticidy, oleje a tuky, barvy, lepi-
dla, detergenty, cytostatika, léčiva, baterie, aku-
mulátory) 

2. v rámci zpětného odběru zdarma: 
 a) vyřazená elektrozařízení (lednice, televize, rádia, 

fény, tiskárny, počítače, zářivky a jiné světelné zdro-
je atp.) 

3. za úhradu 
 a) pneumatiky – 25,- kč/1 ks 
 

PŘISTAVENÍ 
VELkOOBJEMOVýCH 
kONTEJNERů V ROCE 2008
 

Úřad městské části Praha-troja ve spolupráci s hlavním měs-
tem Prahou a firmou iPODEc zajišťuje tradiční sběr velkoobje-
mového odpadu v následujících termínech roku 2008:

29. 3. - 30. 3. l 26. 4. - 27. 4. l 31. 5. - 1. 6. l
20. 9. - 21. 9. l 25. 10. - 26. 10. l 15. 11. - 16. 11. l

kontejnery budou přistaveny na tradičních místech v troji:

l Ulice nad kazankou – ve dvoře ZŠ trojská 
l Ulice sádky 
l Ulice  Pod salabkou 
l Ulice  Pod havránkou 
l Ulice na Pazderce 
l Ulice  V Podhoří – proti vjezdu do objektu BZP

Vzhledem k tomu, že při sběru železného šrotu nejsou před-
pokládané kapacity naplněny, nebude tento sběr zajišťován. 
 

PŘISTAVENÍ 
kONTEJNERů NA BIOODPAD
Úřad městské části Praha – troja ve spolupráci s hlavním měs-
tem Prahou a firmou iPODEc zajišťuje nově sběr bioodpadu 
v následujících termínech roku 2008:
 
 3. 5. 13.00–16.00 h ulice nad kazankou – ve dvoře ZŠ trojská

 3. 5. 13.00–16.00 h ulice V Podhoří – proti vjezdu do objektu BZP

 8. 11.  9.00–12.00 h ulice nad kazankou – ve dvoře ZŠ trojská

HARMONOGRAM 
MOBILNÍHO SBĚRU 
NEBEZPEČNéHO ODPADU –
zdarma 

pouze nebezpečný odpad (rozpouštědla, 
kyseliny, zásady, fotochemikálie, pesticidy, oleje a tuky, barvy, 
lepidla, detergenty, cytostatika, léčiva, baterie, 
akumulátory) 

středy: 
9. dubna, 9. července, 8. října 2008 

v podhoří 18.10 – 18.30 hod. 

křižovatka trojská x pod Havránkou 18.40 – 19.00 hod.
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OSOBNOSti tROje

Máte-li za dědečka významného českého sochaře jana Straku, 
Myslbekova žáka, spolupracovníka Stanislava Suchardy, není 
možné, aby to zůstalo jen tak. pan jan Lipský, náš trojský sou-
sed, se navíc narodil v rodině akademické malířky jaromíry 
Lipské-Strakové a akademického sochaře Oldřicha Lipského. 
Není tedy divu, že i on se celý život točil okolo uměleckých 
řemesel – největší čas jako pedagog. v současné době působí 
jako samostatný konzultant.

Vy jste se v Troji v padesátých letech narodil. 
Váš dědeček ale pocházel z Pelhřimovska. On byl tedy asi  
z rodiny  první, kdo se v Troji usadil?
„je tomu tak. V roce 1919 koupil dědeček v troji vilu karlov-
ku s pozemky a zahradou. V té době byla troja ještě obec za 
Prahou a po zoologické natož po botanické zahradě neby-
lo vidu ani slechu. V té době dědeček pracoval jako středo-
školský profesor kreslení v Praze a v kralupech nad Vltavou. 
V trojské vile žil s manželkou annou, narodily se jim postupně 
tři děti. nejstarší jaromíra – to byla moje maminka. jako čes-
ký bratr vytvořil dědeček řadu soch, jmenuji alespoň chelčic-
kého, komenského, husa, znak církve českobratrské aj. Pro 

troju vytvořil pomník 
obětem světových vá-
lek – lva, který stojí 
před školou sv. čecha. 
např. v kralupech, na 
náměstí je umístěn jeho 
pomník padlým v letech 
1914–18 a 1939–45 s ná-
zvem raněný. na kralup-
ském náměstí antonína 
Dvořáka stojí busta antonína Dvořáka a sousoší čtvero roč-
ních období.“ 

Vaše maminka byla také rodilá Trojanka. Jak ta se dostala 
k výtvarné práci?
„Po obecné škole v troji vystudovala v letech 1931–1939 reálné 
gymnázium v Praze 7. V letech 1939-1948 absolvovala studium 
výtvarné výchovy na Pedagogické fakultě University karlovy  
u profesorů cyrila Boudy a karla lidického. studium se pro-
táhlo, protože nacisté zavřeli vysoké školy. V letech 1948–1953 
se stala vedoucí průmyslovou výtvarnicí vídeňské firmy lob-

Přestože v posledním únorovém týdnu 
měly trojské děti jarní prázdniny, če-
chova škola nezela prázdnotou. Díky 
pochopení Úřadu městské části troja a 
trojského gymnázia tu celý týden bydle-
lo dvacet dětí ze sedmé třídy ukrajinské 
waldorfské školy v Dněpropetrovsku a 
společně  se stejně starými žáky z wal-
dorfské školy v jinonicích nacvičovali 
v rámci projektového vyučování rene-
zanční tance a hudbu pod vedením ta-
nečního mistra. 
Do jedné hodiny po poledni tedy byla 
čechova škola školou, po obědě se vylid-
nila, protože ukrajinské děti poznávaly 
Prahu, a k večeru se proměnila v minia-
turní turistickou ubytovnu. a turisté byli 
spokojeni. nejen s trojskou zoo, kam 

Dne 14. 3. 2008 proběhla v budově če-
chovy školy v prostorách trojského gym-
názia akce s názvem filmová noc. tu 
tentokrát neorganizovalo vedení školy, 
jako tomu bývá na naší škole zvykem, 
ale skupina filmových nadšenců, která 
se rekrutovala z řad studentů. nicméně 
bez podpory celého vedení školy, pana 
ředitele, paní učitelky thámové, paní 
třídní učitelky a pana školníka by fil-
mová noc zřejmě neproběhla. celá akce 
byla symbolicky věnována našemu bý-
valému spolužákovi – jonáši Voráčovi – 
skvělému absolventovi trojského gym-
názia, jehož život byl zasvěcen právě fil-
mové kameře a filmu.  Dne 22. 1. tohoto 
roku nás po prodělané zákeřné nemoci 
jonáš opustil…     

Začínalo se v sedm hodin večer, kdy se 
diváci shromáždili v aule gymnázia, vy-
slechli úvodní slova a rozprchli se do 
jednotlivých sálů. ty byly připraveny 
hned tři. Organizátoři každému ze sálu 
zasvětili jeden filmový žánr – alternativ-
ní film, komerční film a seriály. na akci 
přišlo přes padesát lidí, zejména studen-
tů gymnázia, ale i jejich přátelé a sou-
rozenci. Organizátoři spolu s vedením 
školy obstarali také malé občerstvení a 
zajistili nocleh v podobě třídy vystlané 
žíněnkami. Bylo promítnuto více než 
deset filmů a několik dílů různých seri-
álů. Postupem času, jak lidé padali úna-
vou, se promítání zredukovalo na jeden 
hlavní sál v aule. tam skupinka nejvěr-
nějších diváků sledovala filmy až do půl 

osmé ráno. V osm hodin proběhl budí-
ček a lidé se začali rozcházet do svých 
domovů. Organizátoři spolu s hrstkou 
dobrovolníků přeměnily kinosály, nocle-
hárnu a aulu zpět do původního stavu 
vhodného pro výuku a s unaveným, ale 
spokojeným výrazem se vydali domů. 
na závěr bych z pozice jednoho z orga-
nizátorů chtěl poděkovat všem zúčast-
něným studentům, vedení školy, výše 
jmenovaným a ostatním, co měli s filmo-
vou nocí co do činění, za důvěru v nás 
vloženou. Doufám, že jsme nezklamali, 
tak možná zase příště.  
Děkuji za celý organizační tým,

adam ulrich, student septimy

FILMOVÁ NOC NA GyMNÁZIU

ANI O JARNÍCH PRÁZDNINÁCH NEByLA ČECHOVA škOLA PRÁZDNÁ
zavítali nejdřív, nejen s Pražským hra-
dem, staroměstským náměstím, národ-
ním divadle, Vyšehradem, karlštejnem 
nebo aquaparkem v letňanech, ale pře-
devším s trojou samotnou. Všem ukra-
jinským dětem se nesmírně líbila škola 
a její okolí. jejich škola se totiž nachází 
v průmyslové oblasti, takže trojská stráň 
za zády, blízkost Vltavy  a přívětivá ná-
ruč trojské kotliny sehrála své.
Výsledky společného snažení na sebe 
nenechaly dlouho čekat. V sobotu 1. 
března se o tom mohli přesvědčit zvěda-
ví návštěvníci – na programu byla nejpr-
ve  pohádka v angličtině se specifickým 
přízvukem, následoval společný sborový 
zpěv ukrajinských i českých dětí, několi-
kahlasý flétnový orchestr a po přesunu 

do tělocvičny konečně série renesanč-
ních tanců v dobových kostýmech – 
v prostorách moderní tělocvičny to bylo 
opravdu nečekané spojení účelového 
sportovního  interiéru s renesančním 
patosem a veselím.
Vzhledem k tomu, že se v únoru narodil 
i zemřel patron trojské školy svatopluk 
čech a že letos uplynulo 100 let od jeho 
úmrtí, jednalo se zároveň o nečekanou, 
ale důstojnou oslavu tohoto pro troju 
významného výročí.

ivana Motýlová, trojské gymnázium 

Pan Jan Lipský
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tROjSKý KaLeNdáŘ

STUDÁNkA 2008
studánka je roubená chalupa s výhledem na sněžku. jde se na 
ní z Pece pod sněžkou dlouhou cestou do kopce. ale fakt dlou-
hou! rolba nám vyveze batohy skoro až tam, ale posledních 
200 metrů si je musíme vynést sami po kolena ve sněhu. je to 
pěkná dřina, ale dá se to. máme tam vlek jenom pro sebe. jsou 
tam holčičí a klučičí pokoje. spíme ve spacácích. je to tam moc 
fajn, protože: ráno si dáme výbornou snídani, pak si uklidíme 
a jedeme lyžovat. Po lyžování máme oběd a potom si odpoči-
neme. a hurá na svah! Po druhém lyžování můžeme být doma 
nebo si můžeme jít hrát na sníh. Pak si dáme večeři a hrajeme 
hry. V devět hodin jdeme spát. 
největší zážitky a zábava: samozřejmě lyžování a snowboardo-
vání, ježdíkování, hraní si na sněhu, povídání náčelníka horské 
služby, bazén, noční hra, hraní Bangu, dobré jídlo a závody. 
naučíte se tam lyžovat, jezdit na snowboardu, najdete si  
nové kamarády a hodně se zasmějete. 
je to prostě super tam být!!!                       

Matěj Sirotek, Matyáš Kočí

… A TAk šEL ČAS
Pod tímto názvem je od 14. 3. 2008 přístupná další velmi zají-
mavá výstava v trojské Galerii u lávky. shromáždila ukázky tvor-
by významných českých umělců – příslušníků trojské rodiny – 
ak. sochaře jana straky (mj. autora pomníku obětem světových 
válek – lva, který stojí před trojskou školou), ak. malířky jaro-
míry lipské – strakové a ak. sochaře Oldřicha lipského. Obra-
zy, plastiky a další umělecká díla připravil k vystavení potomek 
umělců ing. jan lipský, náš soused. tato další akce – po výstavě 
trojské plány – výhradně z „trojských zdrojů“ určitě zaujme 
mnohého milovníka umění. Vernisáž, která byla hojně navští-
vena místními i přespolními, doprovodil odborným výkladem 
michal Gelnar. výstava trvá do 27. 4. 2008 a rozhodně stojí za 
zhlédnutí.                                                                                bok

Nabízí:
– generální úklidy zahrad,
– pravidelné i jednorázové údržby,
– výsadba, řez stromů a keřů, a další zahradnické služby dle dohody.
– individuální přístup
– výhodné ceny
– konzultace zdarma

Kontakt:
Sociální firma Zahrada, Trojská 152, Praha 7
jana mayová
tel.: 284 689 965 

774 804 933

Sociální firma Zahrada
při Fokusu Praha, o. s.

meyr s ateliérem v kamenickém Šenově 
a v letech 1953–1959 výtvarnicí Borské 
sklo n. p. Od r. 1959 do r. 1966 musela 
pečovat v troji o nemocnou matku a 
pracovala jako volná výtvarnice v Pra-
ze. V letech 1966–1974 působila jako 
středoškolská učitelka sPŠ sklářské v no-
vém Boru. Účastnila se na výstavách: 4x  
v Praze, 3x v Brně, v teplicích, v liberci, 
v novém Boru, v jeseníku, v Šumperku,  
v kamenickém Šenově. má zastoupení ve 
stálých expozicích muzeí: Uměleckoprů-
myslové muzeum Praha, muzeum skla 
jablonec nad nisou, kamenický Šenov, 
nový Bor, Pasov (srn), moravská galerie 

Brno, Východočeské mu-
zeum Pardubice.“

A co tatínek?
„tatínek byl původně vy-
učeným brusičem dutého 
skla, 5 let pracoval jako to-
varyš. Byl totálně nasazen v Berlíně a 
čekal na transport do norského narviku. 
Při náletu se mu podařilo vrátit do čech. 
V roce 1948 absolvoval státní odbornou 
školu sklářskou v kamenickém Šenově – 
obor rytí skla, kterou začal studovat až 
po skončení války. V letech 1948–1950 
pracoval jako rytec u firmy lobmeyr 
v kamenickém Šenově jako první.český 
dělník! tam se s maminkou seznámili. 
V letech 1950–1955 studoval na Vyso-
ké škole uměleckoprůmyslové v Praze  
u profesorů karla Štipla a josefa Vágne-
ra. V roce 1955 se přihlásil do čfVU jako 
průmyslový výtvarník ve skle. Od roku 
1958 působil jako odborný učitel na sOŠ 
sklářské v kamenickém Šenově, v letech 
1972–1982 se stal ředitelem sPŠ sklářské 
v novém Boru. Byl účasten na výstavách 
v miláně, v moskvě, na Expo Brusel,  
v new Yorku, ve frankfurtu, v Ósace,  

GaLeRie
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v torontu, v mnichově, ve 
finsku, 2x v londýně, na 
Expo montreal, v Paříži, 
v mantově, 5x v Praze, 
v liberci, 4x v jablon-

ci n/n, v novém Boru, 2x v Brně, 
v české lípě, 2x v teplicích, v Ústí n/l. je 
zastoupen ve stálých expozicích muze-
ích jako je corning – Usa, UPm Praha, 
muzeum skla jablonec nad nisou, nový 
Bor, kamenický Šenov. je držitelem  
4 patentů na zdobení a zpracování 
skla.“

Jak vás napadlo uspořádat 
soubornou výstavu z ukázek tvorby 
vašich předků?
„Upřímně řečeno mě k tomu jako první 
hecovali sousedé, kteří znali mé rodiče 
a částečně jejich tvorbu. nakonec mne 
k realizaci dotlačila má paní. jsem mile 
překvapen pěknými ohlasy na expozici 
a byl bych rád, kdyby se na ni přišlo po-
dívat co nejvíce trojských občanů. Vždyť 
mnozí z nich dodneška nevědí, že ten 
známý bronzový lev před trojskou ško-
lou je dílo mého dědy. 

rozmlouval bok
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tip Na výLet

Hledáme milou paní  
pro pravidelnou pomoc při úklidu  

a občasné pohlídání ročního dítěte,  
případně dvou koček (během dovolené).  

tel.: 724 058 047

ÚŘad MěStSKé ČáSti pRaHa-tROja
ve spolupráci s panem jaromírem ungrem
a Galerií hl. m. prahy

VÁS SRDEČNĚ ZVOu NA TRADIČNí

Otvírání
studánek

v sobotu                       2008
Průvod víl a vodníků se sejde

ve 14.30 h na křižovatce Na Kovárně,
odkud společně půjdou 
pro pramenitou vodu k potoku 
Haltýři. tou následně oživí 
fontánu v zahradách Trojského 
zámku. Program pokračuje  
na severním nádvoří zámku

od 15.30 h divadelním představením
Bylo nebylo.

těšíme se na vás!!!

29. března

pŘijďte S NáMi pŘivÍtat jaRO!!!

Spojení:

VLAKEM (denně)

ze stanice Praha-Holešovice zastávka

8:41, 9:41, 10:41, 11:41, 12:41, 13:41, 

14:41, 15:41, 16:41

(Praha-Bubeneč o 5 minut později,  

Praha-Sedlec o 8 minut)

AUTOBUSEM 940, 950 – ten vás doveze 

až na Okoř – ze zastávky V Podbabě  

(na znamení)

ze stanice Dejvická (metro A)

odjíždí bus o 7 minut dříve.

Zkuste se vydat podél řeky na sever, 
do jarně se probouzející přírody.

První zajímavou zastávkou mohou být roztoky, ale pozoruhod-
ných cílů je víc (levý hradec, nelahozeves, Veltrusy, kralupy nad 
Vltavou). cyklostezka do Drážďan se buduje.
V roztokách si letos připomínají 150. výročí narození malířky, 
grafičky a knižní výtvarnice Zdenky Braunerové (1858-1934). V je-
jím, nově rekonstruovaném ateliéru (dům sama navrhla) můžete 
od dubna do října navštívit stálou expozici z jejího života a díla.  
Od 9. 4. do 10. 8. 2008 navíc výstavu zdenka Braunerová aneb  
(ne)obyčejný život malířky na přelomu století. 
Otevřeno, kromě pondělí, 10:00-18:00 h.
Vstupenky do ateliéru se prodávají v pokladně roztockého zám-
ku. lze je objednat i předem na tel.: 233 029 060. nejvyšší počet 
účastníků jednotlivých prohlídek je totiž 10, a ti objednaní mají 
přednost. Více na: www.muzeum-roztoky.cz

TAk BLÍZkO
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ZOOLOGICkÁ ZAHRADA  
PRO VÁS PŘIPRAVILA

DuBEN – MĚSíc PLAZů 
Výstava fotografií r. halamíčka 
„mikrosvět bezobratlých“ ve Vzdělávacím centru.
 1. 4. apríl v zoo aneb volejte hrochovi – na apríla můžete zavolat
  na zvláštní linku 296 112 300 panu hrochovi.
  den ptactva – na oslavu dne ptactva mají všichni nositelé 
  „ptačích“ jmen dnes vstup do zoo zdarma 
  (pokladna u hlavního vchodu).
 3. 4. 17.00 Vernisáž výstavy r. halamíčka „mikrosvět bezobratlých“, 

vystoupí Oldřich janota, vzdělávací centrum
 5. 4. Slavnostní zahájení 77. sezóny – další sezónu zahájí pražská 

zoo v indickém stylu. Otvíráme nový pavilon 
  indických gaviálů!
 19. 4. den země – na planetě Zemi je mnoho zajímavých míst, kde žijí 

i zajímavá zvířata. Přijďte oslavit narozeniny některých z nich. 
  ti, kdo slaví narozeniny stejně jako planeta Země (19. a 22. 4.), 

mají vstup do zoo tento den zdarma!
 21. 4. Setkání dětských sponzorů – Program pro pozvané mateřské 

školy, které přispívají na zvířata v pražské zoo.
 22. 4. Setkání dětských sponzorů – Program pro pozvané střední ško-

ly, které přispívají na zvířata v pražské zoo.
26. 4. poradna pro chovatele želv – přijďte si nechat poradit s chovem 

plazů od chovatelky zoo nataši Velenské od 14:30 do 16:30.

Komentovaná setkání se zvířaty
O víkendech, vždy za hezkého počasí, se na mnoha místech v areálu 
zoo můžete dozvědět při komentovaných setkáních zajímavosti ze 
života našich zvířat.

BOTANICkÁ ZAHRADA 
PRO VÁS PŘIPRAVILA

 do 13. 4. Čína – Výstava fotografií
 5.– 27. 4. výstava exotických motýlů. již pošesté se to v Bota-

nické zahradě hl. města Prahy nebude točit jen kolem 
rostlinek, ale zhruba na měsíc kolem tropických motýlů.  
5. dubna začíná Výstava exotických motýlů...

  V těchto dnech vrcholí přípravy na zahájení akce, kte-
rá je unikátní jednak svým rozsahem (letos se předsta-
ví zhruba 4.000 motýlů téměř 40 druhů), ale především 
skutečností, že vystavovány jsou živé exponáty (žádné 
přišpendlené mrtvolky nehledejte!).

 12. 4. Workshop – jarní aranžování: Dva aranžérské kurzy  
(9-12 h, 13-16 h), na které je třeba se předem objednat:  
pí. hana kovaříková – tel: 234 148 124

 17. 4. seznamte se s botanickou zahradou: 
  jarní cibuloviny. Provázení. sraz v 16 h u pokladny 
  areálu jih (venkovní expozice).
 19.– 27. 4. Hmatová výstava – mokřady a tůně
 30. 4. Čarodějnice...  

Vývar z ropuch, bradavicový lektvar, dražba koček...

tROjSKý KaLeNdáŘ BZ je v dubnu otevřena  
denně 9–18 hodin, skleník 
fata morgana zůstává  
v pondělí uzavřen. 

Botanická zahrada hl. m. Prahy 
a Úřad Městské části Praha 7 – Troja
vás zvou na odborné provázení 
chráněným krajinným územím BZ
Termíny: 5. – 6. 4. 2008, 12. a 13. 4. 2008
Čas: 10.00, 12.00, a 14.00 hodin. 
provází: mgr. Věra Bidlová
trasa: Pokladna venkovní expozice BZ, Vinice sv. kláry, východ 
spodní bránou, ulicí pod havránkou na Pustou vinici, Velká 
skála, sestup do prameniště potoka hal-
týř, výstup na vyhlídku libule, odtud se-
veroamerickou prérií přes les do pískov-
ny, vřesoviště salabka, úvozovou cestou 
ke skleníku fata morgana – konec trasy.
cestou se dozvíte o botanických, geo-
logických i historických zajímavostech 
v okolí BZ.
trasu projdete pohodlnou chůzí přibližně 
za 90 min. Vzhledem k náročnosti terénu 
není vhodná pro vozíčkáře a kočárky.
Každý zájemce o provázení se musí objed-
nat telefonicky v Bz u paní Kovaříkové 
na tel. 736 621 929, 234 148 124.
držitelé trojské karty se mohou akce zúčastnit zdarma, stejně 
jako obyvatelé, kteří mají stálý pobyt v troji. ti si před akcí vy-
zvednou na ÚMČ evidenční náramek.  Ostatní zájemci si koupí 
vstupenku v pokladně na venkovní expozici a předloží jí pro-
vázející.

sraz zájemců o provázení je vždy 10 min před začátkem  
u pokladny na venkovní expozici.

Případné dotazy Vám zodpovíme na výše uvedených telefon-
ních číslech.

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.
Lektorský výklad: ne 13. v 15.00 hodin

FRaNtiŠeK BÍLeK v tROji
1. dubna otevření celoroční expozice
Expozice Bílkova nábytku z interiéru Bílkovy vily v Praze 
na hradčanech se představuje, po dobu rekonstrukce objektu 
vily, v Oranžerii zámku troja.
autorská prohlídka s Hanou Larvovou: so 26. v 15.00 hodin

BaROKO – váŠeŇ Mezi NeBeM a zeMÍ
Planetárium Praha a Galerie hl. m. Prahy pro vás na jarní ví-
kend 17. a 18. května připravují společný projekt netradičního 
sblížení exaktnosti astronomie a rozevlátosti barokního umění. 
V sálech Planetária Praha proběhnou zajímavé 
projekce i přednášky. akce je orientována  
i na rodiny s dětmi, proto ji doplňují i dět-
ské aktivity ve foyeru Planetária i projek-
ce  s pohádkovým hvězdným námětem. 
Program v Zámku troja, který plynule 
navazuje na rudolfínský a barokní pořad 
v Planetáriu, bude plný soutěží a výtvar-
ných aktivit pro malé návštěvníky a 
tematických prohlídek pro dospělé.
Více informací naleznete na  
www.planetarium.cz, 
www.ghmp.cz, nebo  
v dubnovém čísle měsíčníku TROJA.

Globus
Tychona
Brahe


