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Co Považuji za důLežité

trojské plány ii.
aneb přijďte na vernisáž
STRANA 3

kudy do loděnice
STRANA 3

Galerie trojský kůň 
a cyklopozvánka na 6. 1. 
(„tříkrálová jízda“)
STRANA 6

o grantech 2009
STRANA 7

rok 2008 v obraze  
NA STRANách 8–9

koncept územního plánu 
STRANA 10–11

v tj sokol troja 
STRANA 15

něco málo tipů 
STRANA 16

tradiční „mikulášská“

vážení občané

n	v ruchu předvánočního času jsme 
připravili a vám se dostává do 
rukou poslední letošní číslo troj-
ského časopisu, opět ve slíbeném 
rozšířeném vydání. členům re-
dakční rady i všem spolupracov-
níkům děkuji za obětavou práci 
a čas, který časopisu v roce 2008 
věnovali.

n	spoje 112 z Podhoří  – v době hle-
dání úspor v provozních nákla-
dech dopravního podniku je kaž-
dý nově zavedený spoj výsledkem 
složitého jednání a úspěchem. 
dostupnost Podhoří je vylepšena 
též novým povrchem na stezce 
pod zoo a do doby vybudování 
chodníku v ulici Pod hrachovkou 
i jediným bezpečným přístupem 
pro pěší. 

n	nová trojská Galerie trojský kůň 
by měla v příštím roce ožít nejen 
výstavami souvisejícími s minu-
lostí trojské kotliny a uměleckými 
projekty, ale hlavním důvodem 
nabídnutého azylu pro trojského 
koně byla myšlenka vytvořit záze-
mí na pěší a cyklistické trase po-
dél řeky, které nabídne příležitost 
a svobodný inspirující prostor pro 
další aktivity obyvatel a návštěv-
níků.

n	věnujte prosím pozornost vyhlá-
šenému druhému ročníku troj-
ských grantů pro rok 2009. témata 
jsou zvolena tak, aby bylo možné 
podpořit velmi různorodé aktivity, 
které vylepší kvalitu života v troji, 
pomohou propojit činnost mnoha 
spolků, škol, sdružení a organiza-
cí, ale v neposlední řadě i soused-
ské „projekty“.

n	výstava trojské plány ii. – bude 
aktualizovaným přehledem úvah 
o trojské kotlině očima vedení měst-
ské části, soukromých investorů, 
organizací, škol, studentů a jejich 
vizí. zvu vás na vernisáž 15. ledna 
v 17. hodin do Galerie u lávky.

n	závěrem mi dovolte, milí sousedé 
i příznivci troje, popřát vám jménem 
trojských zastupitelů i mých kolegů 
z Úřadu městské části slavnostní 
a klidné vánoční svátky, rodinné 
štěstí, pevné zdraví a mnoho úspě-
chu v novém roce 2009. 

n	Přeji nám všem, aby hvězda, která 
se v prosinci vrátila na své místo 
nad branou do zahrady trojského 
úřadu byla šťastnou hvězdou, zá-
řící nad budoucí Prahou-trojou.

tomáš drdácký, starosta
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zastuPiteLstvo inFormuje

MÌSTSKÁ ÈÁST PRAHA-TROJA             VE  SPOLUPRÁCI  S  GHMP

SI VÁS DOVOLUJE POZVAT NA

VE ÈTVRTEK 25. 12. 2008
od 16 hodin v Trojském zámku

Skladby svìtových mistrù pøednese
Collegium èeských filharmonikù
J. POSPÍCHAL, Z. ZELBA – SOLO HOUSLE, J. KROFT – SOLO VIOLA

V prùbìhu veèera vystoupí dìti ze školy 
Svatopluka Èecha se skladbami na zobcovou flétnu: 

BYLA CESTA UŠLAPANÁ – ADESTA FIDELIS – BÍLÉ VÁNOCE

PROGRAM: 
A. VIVALDI Concerto in Sol Minore  L´estro Armonico  

A. DVOØÁK „Když mne stará matka“ z cyklu Cikánských písní  Op. 55 
A. DVOØÁK Humoreska, Op. 101 V. POKORNÝ Valèík v silonu  
R. SCHUMANN Snìní J. S. BACH Air BWV 1068 A. DVOØÁK

Kvartet F Dur-Lento MASCANNI Cavalleria rusticana Intermezzo     
J. S. BACH Erbarme dich, mein Gott, BWV 244, Nr. 39  
A. VIVALDI Concerto No. 4. L´Inverno (Zima) Op. 8. 

No. 4. RV297 Allegro non molto, Largo, Allegro

Ze Zápisu 
Z 24. Zasedání Zastupitelstva 
Městské části praha ‑troja
konaného dne 2. 12. 2008 

Bod č. 2 – Koncept Územního plánu hl. m. Prahy,  
1. čtení k připomínkám městských částí
Zastupitelstvo po projednání bere na vědomí připomínky 
k 1. čtení Konceptu územního plánu hl. m. prahy a ukládá 
starostovi doplnit připomínky, seznámit s nimi zastupitele 
a následně odeslat do 5. 12. 2008 na Útvar rozvoje hl. m. 
prahy.                          – usnesení č. 116 schváleno 6 hlasy

Bod č. 3 – Stanovisko k opakované žádosti jednate‑
le společnosti REES JUDr. Ivo Bárty ve věci návrhu 
úpravy územního plánu SÚ hMP, která se týká změ‑
ny míry využití území z kódu A9 na kód B9 na po‑
zemcích parc. č. 103/1, 103/2 a přilehlé komunikaci 
parc. č. 1671 k. ú. Troja (Na Salabce) – žádosti dopl‑
něné na základě požadavku ZMČ z 24. 6. 2008
Jako podklad pro dnešní jednání k tomuto bodu nechal pan sta-
rosta doměřit výšky okolních budov. Ze zaměření je patrné, že 
zákres předložený žadatelem není úplně v pořádku. Navrhovaná 
stavba bude nejvyšší z okolních staveb. Zastupitelstvo po pro-
jednání bere na vědomí důvodovou zprávu vedoucího stavební-

ho oddělení pana Karla Novotného ke změně kódu míry využití 
území z A9 na B9 na pozemcích parc. č. 103/1,103/2 a přilehlé 
komunikace na pozemku parc. č. 1671 k. ú. Troja. Důvodem 
je nástavba stávajícího rodinného domu. ZMČ schvaluje změnu 
kódu míry využití území z kódu A9 na kód B9 na pozemcích 
parc. č. 103/1,103/2 a přilehlé komunikace na pozemku parc.  
č. 1671 k. ú. Troja. Svůj souhlas opírá o stanovisko stavební komi-
se a vyhrazuje si právo vyjadřovat se i nadále ke každému pozem-
ku v této řadě, aby rozhodnutí nebylo považováno za precedens.

– usnesení č. 117 schváleno 4 hlasy, 2 proti

Bod č. 4 – Grantový systém  
MČ Praha ‑Troja v roce 2009
Zastupitelstvo po projednání bere na vědomí zprávu staros-
ty o přípravě grantového řízení MČ Praha-Troja pro rok 2009 
a pověřuje starostu MČ Praha-Troja k dopracování témat gran-
tové podpory a jejich vyhlášení do 20. 12. 2008.

– usnesení č. 118 schváleno 6 hlasy

Bod č. 7 – Úprava rozpočtu kapitálových výdajů 
v kap. 02 – městská infrastruktura
Zastupitelstvo po projednání schvaluje úpravy rozpočtu 
na financování stavby „Kanalizační a vodovodní řád na 
Farkách“.                     – usnesení č. 121 schváleno 6 hlasy

Bod č. 9 – Informace
n investiční akce 2008, 2009: kanalizace na Farkách, vyu-

žití grantu Hl. m. prahy pro nábřeží (cyklotrasa, přívoz), 
zřízení sociálního zázemí u trojského kanálu – dovyba-
vení a úpravy pozemku 1596/3 (elektřina a zahradní 
rozvod vody), probíhá diskuze o umístění a údržbě soci-
álního zařízení.

n protipovodňový val: uvedení dočasných příjezdových 
tras k osadě rybáře a Loděnicím bude opětovně publi-
kováno v časopise Troja.

n obytná zóna v podhoří: arch. Valtr předložil návrh 
obytné zóny v podhoří. MČ předloží návrh os v podhoří 
a odboru dopravy ÚMČ praha 7.

n pan Bejček navrhl, aby do ulic, kde je umožněn vjezd jen 
se souhlasem městské části, mohli vjíždět tělesně posti-
žení občané bez povolení. projednat dopravní značení.

n pan starosta pozval zastupitele na prezentaci prací 
studentů VŠe – katedry cestovního ruchu 15. 12. 2008 
v 8.30 do přednáškového sálu Zoo. 

pan starosta končí zasedání v 20:20 hod.
Úplný text zápisu je na www.mctroja.cz.

ing. arch. t. drdácký, starosta
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n Ulice povltavská bude až do jara přístupná ulicí V sádkách.

kLuB troja GaLerie u LávkY

inzerce

Zveme vás na vernisáž výstavy

15. ledna 2009 v 17.00 hodin 
v Galerii U Lávky

pokračování úspěšné výstavy trojských projektů,
studentských prací a záměrů nejen vedení 
MČ Praha ‑Troja v prostoru Trojské kotliny.

II.

zastuPiteLstvo inFormuje

 srdečně zveme
na zahájení nové sezony

 v klubu troja 
 ve středu 28. 1. 2009
 od 18 hodin
Přijďte na setkání zastupitelů
a seznamte se s plány zastupitelstva
 v roce 2009

 tomáš drdácký, starosta

život v troji

úspěšné setkání v klubu troja
Ve středu 3. prosince se v podvečer v café Lávka sešli milovní-
ci trojské historie. Zastupitel František Malý se pochlubil svou 
unikátní sbírkou historických pohlednic s trojskými motivy, z níž 
v současné době ve spolupráci s dalším trojským sběratelem ota-
karem Doubkem vzniká druhá část velmi zajimavé historické pu-
blikace. To vyvolalo u mnohých účastníků setkání mnoho vzpo-
mínek na trojské doby minulé. Byl to velmi příjemný večer, při 
kterém všichni něčím přispěli ze svých bohatých vzpomínek na 
trojskou historii. pochopitelně exceloval trojský bard pan M. svo-
boda, jehož paměť funguje neuvěřitelným způsobem. na pořadu 
byla nejen první republika, ale i události za německé okupace a  
i vzpomínky na dobu po druhé světové válce. Účastníci se po dvou 
hodinách rozcházeli s pocitem, že to rozhodně nebyl marně vy- 
užitý čas.                                                                      Text a foto bok

Pozdrav z troje (1925) ze stejnojmenné publikace otakara doubka (2008)
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od 14. prosince 2008 dochází ke 
změně jízdního řádu autobusové 
linky piD 112. V pracovní dny ráno 
2 spoje, které začínaly u Zoo, jedou 
nyní již z Podhoří, a to s odjezdem 
v 6:34 a 8:04. nově tak bude v pra-
covní dny od 6:20 do 8:20 hodin na 
odjezdu z podhoří interval 15 mi-
nut. V opačném směru je též přidán 
jeden nový spoj s odjezdem v 7:49 
z Nádraží holešovice. stávající od-
jezdy od Zoologické zahrady a od 
nádraží Holešovice se nemění.

prodloužení vybraných spojů linky 112 do podhoří

Mč praha‑troja 
hledá ukliZeče/čku  
na denní úklid prostor Úřadu městské části Praha-Troja, Troj-
ská 96, Praha 7-Troja. Jedná se o každodenní úklid kanceláří 
a přilehlých prostor ve večerních hodinách po skončení 
provozu na úřadě. Není požadováno mytí oken. Osobní pro-
hlídka vhodná. Zájemce se může přihlásit nebo podrobněji 
informovat na Úřadě městské části u paní Ing. Markové  
tel.: 284 691 121,  e-mail: markova@mctroja.cz.
Požadovaný nástup 1. 1. 2009. 

Úřad mč inFormuje

tiP na dárek

Vážení občané, znovu pro vaši informaci zveřejňujeme úřední hodiny Úřadu městské části Praha-Troja v období vánoč-
ních a novoročních svátků. 

Pokladna bude pro veřejnost naposledy otevřena 22. 12. 2008 do 17.00 hod. 
Jedná se převážně o úhrady nájemného, rekreačních a ubytovacích poplatků, úhradu poplatků ze psů, po-
platků za zábor veřejného prostranství atp..

Bezhotovostní platby na účet městské části jsou dle dispozic jednotlivých bank možné do konce roku  
a taktéž úhrada v hotovosti na účet městské části na přepážce České spořitelny.

Ověřovat podpisy a listiny budeme naposledy v pondělí 22. 12. 2008 do 17.00 hod.

Podatelna úřadu bude otevřena v pondělí 22. 12. 2008 dle úředních hodin a v ostatních dnech  
23. 12., 29. 12., 30. 12. a 31. 12. do 14 hodin. 

Ostatní oddělení úřadu městské části budou pro vás v plném rozsahu  k dispozici naposledy v pondělí 22. 12. 2008 do  
17 hodin. 

Vzhledem k čerpání dovolené jednotlivými zaměstnanci úřadu bych vás chtěa požádat, abyste si návštěvu na úřadě ve 
dnech od 29. 12. do 31. 12. 2008, mimo podatelny,  předem domluvili s jednotlivými úředníky. 

dne 2. ledna 2009 bude úřad pro veřejnost uzavřen.

Děkuji za pochopení a přeji všem příjemné prožití vánočních svátků a mnoho úspěchů v novém roce.     
   

ing. irena marková, tajemnice ÚMČ praha-Troja

261 stran
s barevnými fotografiemi
na křídovém papíře
doplněno přehlednými
plánky
vydala academia
v roce 2008

troja je zastoupena
textem i obrazem
hned několikrát.

provoZ úřadu Městské části praha‑troja na konci roku 2008
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život v troji

Fotoreportáž z veřejné prezentace stu-
dentů vŠe, katedry cestovního ruchu – 
15. Xii. v přednáškovém sále zoo.
Pod vedením dr. jarmily netkové zpra-
covávali studenti v pěti pracovních sku-
pinách témata související s trojskou kot-
linou a rozvojem cestovního ruchu, jeho 

příležitosti, nevyužitý potenciál a možné hrozby související s růs-
tem návštěvníků trojské kotliny.
výsledky prací budou představeny na výstavě trojské plány ii.

td
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trojskÝ kaLendář

život v troji

trojský kůň v doMácí stáji
27. 7. 2007 napsala Česká tisková kancelář: „pražská Troja má už 
také svého trojského koně. Unikátní konstrukce měří devět metrů 
a je pochopitelně ze dřeva. V jeho útrobách se neskrývají vojen-
ské jednotky, ale výstavní prostor. Jako první zde proběhne vý-
stava fotografií, která ukáže proměny této čtvrti. poprvé se tato 
nevšední a nová pražská stavba otevře v neděli 22. července 2007. 
Jejím tvůrcem je grafik a výtvarník ivan nacvalač, který si tímto 
projektem splnil svůj dětský sen. na stavbu použil 12 kubíků dře-
va. pořizovací cenu koně vyčíslil na několik set tisíc korun, platil je 
z vlastních zdrojů. pražský trojský kůň je v kohoutku vysoký přes 
šest metrů, k uším pak téměř 9,5 metru. od hlavy k ocasu měří 
11,7 metru. Váží 6,5 tuny a utáhne ho údajně 32 silných mužů. 
stavba je mobilní a pokud to bude nutné, může koník dokonce 
přejet přes most.“
Je pravda, že Trojský kůň pana nacvalače nebyl umístěn v Troji, ale 
na císařském ostrově. s tou mobilitou po vlastní ose to bylo také 
nějak jinak. co bylo pravou příčinou koňského stěhování nevíme. 
Ale co je důležité: 24. října 2008 zveřejnila MČ Troja „záměr prona-
jmout část pozemku parc. č. 1596/3 k. ú. Troja, druh ostatní plocha, 
o výměře cca 950 m2 panu ivanu nacvalačovi, za účelem umístění 
dřevěné sochy »Trojského koně« na dobu neurčitou.“ Dá se říci, že 
je koník už doma, tentokrát opravdu v Troji. cestu absolvoval na 
tahači a po lodi. Usadil se na konci trojského slalomového kanálu – 
vzhledem k tomu, že se každoročně na této divoké vodě jede závod 
nazvaný Trojský kůň, je to místo více než oprávněné. navíc v těs-
né blízkosti stavby vede cyklostezka. přejeme koni dostatek ovsa 
i obroku a dlouhý život. My – občané Troje – se můžeme radovat 
z toho, že u nás máme další prostor, kde bude možno vystavovat 
umění. Dvě galerie – to už je něco.                                          bok

Funguje to!
už se i troja dočkala. z iniciativy úřadu městské části 
byly konečně v trojské ulici v obou směrech instalo-
vány informativní měřiče rychlosti projíždějících mo-
toristů. drtivá většina řidičů v momentě, kdy zaregis-
truje svou rychlost naměřenou na displeji, dá nohu 
z plynu. je to zřejmě mnohem efektivnější, než číhat 
na hříšníky překračující rychlost s radarem někde za 
bukem. je to určitě také příjemnější, než instalovat 
na silnici zpomalovací prahy, které vadí motoristům, 
ale i obyvatelům domů v jejich blízkosti.                               

Text a foto bok
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cyklostezky v Troji získaly nový asfaltový povrch. od trojského 
mostu do Draháně i na bruslích.                                 Foto © B. Kudera

U příležitosti nové podoby trojské cyklotrasy od přívozu 
k trojskému zámku Vás zveme na 

Novoroční jízdu a pěší procházku podél řeky 
v Podhoří a Troji, Na TŘI KRáLE, 

6. ledna v 15.00 hodin u přívozu v Podhoří

dopravní prostředek (kolo, brusle, lyže, koloběžka) je na vás a vaší 
fantazii, cestou navštívíme existující zajímavosti na trase (Bosna, 
Galerie Trojský kůň) a v závěru v trojské loděnici prodiskutujeme 
možné vylepšení trasy a jejího zázemí pro pěší, cyklisty i bruslaře.                                                                                                   

td
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Městská část praha ‑troja
vyhlašuje grantové říZení pro rok 2009
na podporu projektů v oblasti rozvoje městské části, 

občanské společnosti a volnočasových aktivit v prostoru 

Trojské kotliny

harmonogram grantového řízení

vyhlášení grantů: 19.12. 2008
Ukončení přijímání žádostí: 30.1. 2009, 13.00 hod.
schválení orgánem městské části: do 27.2. 2008
oznámení výsledků: do 6. 3. 2008
uzavření smluv: do 31. 3. 2008

detailní informace a přihlášky jsou k dispozici na úřední desce, 
na www.mc.troja.cz a v podatelně úřadu mč Praha -troja.

tematické oblasti
I. 

Oblast kvality životního  
prostředí, krajiny, ekologie
1) zaměření na čistotu obce
2) zlepšení stavu městské zeleně
3) péče o krajinu, geologické,  

přírodní a kulturní památky
4) péče o kulturní památky, jejich 

využití a provoz
5) zlepšení vzhledu veřejných  

prostranství 

II. 

Oblast infrastruktury, dopra‑
vy a občanské vybavenosti 
1) podpora rozvoje obchodu,  

služeb a podnikání – zaměření 
na obyvatele a návštěvníky

2) život ve veřejném prostoru –  
místa setkávání

3) pěší cesty a cyklistické trasy
4) alternativní formy dopravy
5) podpora zvýšení bezpečnosti  

dopravy

III. 

Oblast cestovního ruchu a 
propagace městské části
1) rozvoj dlouhodobě udržitelného 

cestovního ruchu
2) prezentace městské části  

(audio, video)
3) informační služby 
4) podpora publikační činnosti
5) vazby na okolí a partnerství (Troj-

ská kotlina, praha, Čr, evropa)

IV. 
Oblast kultury a volného 
času
1) pořádání  

kulturních a společenských akcí
2) pořádání společenských setkání, 

vycházek, výletů

3) pořádání cvičení pro zdravý  
životní styl

4) sport a hry v přírodě

VII. 

Oblast sociální 
1) rozvoj občanské společnosti
2) aktivity porozumění (mezi  

generacemi, staří a noví občané 
Troje, menšiny)

3) program protidrogové prevence 
a prevence kriminality

4) podpora zajištění péče o předškol-
ní děti, pomoc mladým matkám

5) aktivity dětí a mládeže
6) podpora aktivního stáří

V praze dne 2. 12. 2008
ing. arch. tomáš drdácký

starosta Městské části praha-Troja

3) výstavní a umělecká činnost
4) umění ve veřejném prostoru
5) umělecká setkání, výtvarné dílny, 

semináře

V. 
Oblast vzdělávání
1) pořádání přednášek, kurzů, 

kroužků apod.
2) osvětové akce pro veřejnost
3) spolupráce škol a vzdělávacích 

institucí (základní,  
středoškolské, VŠ)

VI. 
Oblast sportu 
a tělovýchovy
1) pořádání sportovních akcí
2) podpora činnosti sportovních 

klubů
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trojskÝ kaLendář 

n setkání starostů trojské kotliny
n příprava prvního ročníku Grantů mč Praha-troja
n studentské projekty do troje  

na fakultě architektury čvut

n vernisáž výstavy trojské plány
n trojský bál poprvé…
n starosta zahajuje putovní výstavu  

k roku planety země v avčr
n nová podoba časopisu troja

n trojská buchta (tradičně)
n Freefest troja (nově)
n cyklojízda drážďany – Praha (troja) – vídeň 
n sokolský cyklovýlet na hrad okoř 
n dětský den u sokolovny

n trojský den-v rámci spolupráce s trojskou kartou
n trojský orienťák
n 1. veřejné plánovací setkání na kovárně
n saBat- otevření areálu
n tvůrčí odpoledne v dílně Fokus
n návštěva pana ministra p. P. nečase v dss
n Běh olympijského dne tGsč
n světový pohár ve vodním slalomu

n nový školní rok s novou ředitelkou trojského gymnázia 
n saBat hostí mistrovství evropy
n internet pro občany v klubu troja
n dny evropského dědictví – procházky po památkách
n trojské vinobraní – 10. ročník

n veřejné cvičební hodiny s tj sokol 
n Bibliobus poprvé v troji
n slavnostní koncert k státnímu svátku
n novým senátorem našeho volebního obvodu zvolen 

mudr. zdeněk schwarz
n 2. plánovací setkání k úpravám prostoru na kovárně
n slavnostní otevření 3. oddělení mŠ, ortofotomapa celé-

ho území troje instalována v hale úřadu mč

1 2

109

5 6

rekapitulace 2008
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vÝBěr

n vedení sdružení historických sídel čech moravy a  
slezska na pozvání starosty jedná v trojském zámku

n veřejná schůze k připravovanému Územnímu plánu
n otvírání studánek

n dotazníkové šetření k Územnímu plánu
n procházky Botanickou zahradou
n setkání seniorů v klubu 
n zkrácené intervaly busu 112 
n zahájení 77. sezóny v zoo + zřízení zooBusu

n letní tábor oddílu stopa
n zahájení stavebních úprav v mateřské škole
n rok od zahájení měření stavu ovzduší v troji
n kácení lesa na Farkách

n Šternberské slavnosti v GhmP
n trojské posvícení v Botanické zahradě
n světový pohár ve freestyle kayaking (rodeo)
n získán grant nadace Greenways na dovybavení 

cyklotrasy a2

n nová prodejna potravin žabka
n zahájení stavby hrází před osadou rybáře
n Galerie trojský kůň v troji u řeky
n budování optické síťě a kamerového  

systému městské policie

n cyklotrasa a2 v celé délce na území  
mč Praha-troja s živičným povrchem

n zahájení stavby kanalizace na Farkách
n svátek sv. mikuláše v režii tj sokol a troja Catering
n veřejná prezentace prací studentů vŠe-Cestovní ruch  

v troji

3 4

7 8

1211
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trojské PLánY

NáVRh
hlavní cíle řešení ve vztahu 
k dosavadní koncepci území
Vymezení možných zastavitelných ploch 
a definování ploch pro rekreaci a sport na 
přírodních, nezastavitelných plochách, jak 
odpovídá specifickému významu oblasti, 
částečnému překryvu s přírodním parkem 
a potřebě průchodu nadregionálního bio-
koridoru. nově je vymezeno větší zázemí 
pro záchytné parkoviště iAD a městskou 
hromadnou dopravu při východním vstupu 
do území. Zrušeno je parkoviště uvnitř území 
v kontaktu s pěší lávkou.
rozšířeno je zastavitelné území pro obytnou 
zástavbu při ulici povltavská.

Urbanistická koncepce
Urbanistická koncepce není v zásadě změněná, 
podstatou je zachování rekreačně sportovního 
charakteru území a vymezení ploch pro ná-
vštěvnické parkování iAD a obsluhu MHD.

Funkční využití
n  Plochy zastavitelné
 obytné – oB, dopravní – Dp
 dopravní – komunikace – DK
n  Plochy nezastavitelné
 zeleň nelesní – Zn, zeleň parková – Zp
 rekreace přírodní – rp

Dopravní infrastruktura
n  Širší dopravní vztahy

Vazby na nadřazený komunikační systém 

Pokračování z předchozího čísla

budou zajištěny na pravobřežním před-
mostí mostu Barikádníků a nového mostu 
z ulice partyzánské přes Vltavu do Troje.

n  Komunikační systém řešeného území
stávající komunikační systém bude doplněn 
o Městský okruh s mimoúrovňovou křižo-
vatkou na pravém břehu Vltavy ve vazbě na 
nový most, další nové komunikace budou 
přizpůsobeny nárokům na obsluhu nové 
zástavby a funkcí ve spádovém území

n  Městská hromadná doprava
obsluha území bude v budoucnu zajišťo-
vána tramvajovými linkami ve vazbě na 
nový most přes Vltavu a autobusovými 
linkami MHD. nevylučují se možnosti 
uplatnění nekonveční dopravy.

n  Doprava v klidu
nároky na dopravu v klidu budou řešeny 
koordinovaně s řešením dopravy v klidu 
v pravobřežní oblasti Trojské kotliny.

n  Dopravní vybavenost
V území bude dopravní vybavenost orien-
tována na cyklistickou dopravu.

n  Cyklistická a pěší doprava
V území se navrhuje výrazný rozvoj cyk-
listické a pěší dopravy.

Technická infrastruktura
V území budou vybudovány sítě technické 
infrastruktury v závislosti na potřebách na-
vrhované zástavby.
Je nutno respektovat event. revitalizovat 
dolní část Haltýřského potoka.
V západní části území je na stokové síti navr-
žena podzemní záchytná nádrž povltavská.

Příroda a krajina
n  Zeleň

při návrhu je nutné respektovat kvalitní 
plochy zeleně.

n  ÚSES
celá jižní část území je zařazena do nadre-
gionálního biokoridoru n4/4 a vloženého 
lokálního biocentra.

Životní prostředí
n  Ovzduší

Lokální zhoršení hlukových i imisních po-
měrů po dokončení vyústění tunelového 
vedení Mo bude zmírněno navrženými 
protihlukovými valy a výsadbou isolační 
zeleně.

n  Hluk
Území bylo zařazeno mezi „oblasti ticha“ 
v rámci Akčního plánu snižování hluku 
aglomerace praha. cílem je zachování 
kvalitního prostředí pro rekreaci, tj. dlou-
hodobá ochrana před hlukem a udržení 
nepřekračování hygienických limitů.

n  Veřejně prospěšné stavby a opatření
214/TK – podzemní záchytná nádrž  
povltavská
všechny prvky Úses v území

n  podmínky
podmínkou pro rozšíření obytného území 
je vybudování protipovodňové ochrany.

n  potřeba zpracování podrobnější doku-
mentace
Je požadováno zpracování územní stu-
die.

VYMEZENí ÚZEMí
mč Praha 6, 8, Praha troja, k. ú. Bubeneč, 
dejvice, troja
jako územní rezerva je vymezen koridor, 
zahrnující předpokládaný průmět povrcho-
vých nebo tunelových úseků tramvajové tra-
ti včetně nového mostu přes vltavu, slouží-
cího výhradně veřejné hromadné dopravě 
a pěší a cyklistické. 

Oblast s vysokou koncentrací celoměstských aktivit – se zájmy 
ochrany přírody a krajiny a s aktivitami nadmístního, celostátního 
a nadstátního významu s vysokou návštěvností.
oblast zahrnuje Draháň, k. ú. Troju a Bubeneč a z malé části katastr 
Bohnice a Kobylisy. Jedná se o unikátní prostor s řadou přírodně 
rekreačních a kulturních hodnot, které byly rozšířeny založením 
Zoo, pražské botanické zahrady, výstaviště Holešovice, stromovky 

MČ Praha 7, k. ú. Troja-Holešovický ostrov. Území je z jihu vymezeno řekou, ze severu 
stávající rezidenční zástavbou. Plocha je přibližně 43 ha.

tramvajové propojení podbaba – bohnice (ve výhledu)
Plocha celého území je přibližně 6 ha.

SOUČASNÝ STAV
v současné době je území ve vymezeném 
koridoru nezastavěné nebo nezastavitelné, 
částečně obnáší plochy komunikací a zařízení 
sloužící zoo Praha.

NáVRh
Územní rezerva pro plochy a zařízení veřejné 

hromadné dopravy pro potřeby tramvajové-
ho propojení Prahy 6 a Prahy 8 ve vazbě na 
další navrhovaný rozvoj tramvajové dopravy 
v daném segmentu města a sloužící k obslu-
ze volnočasových areálů v troji.

PODMíNKY
vedení tramvajové trati bude prověřeno 
studií.

oblasti s problémy urbanistické koncepce a ochrany 
urbanistických přírodních a kulturních hodnot

a které jsou využívány hojně místními i mimopražskými návštěv-
níky. návštěvnost oblasti se stále zvyšuje, vyvolává vysoké nároky 
na dopravu a MHD a dostává se do konfliktu s potřebami místních 
obyvatel i zájmy ochrany přírody.
oblast je negativně ovlivňována intenzifikovanou Ústřední čistírnou 
odpadních vod na císařském ostrově.

z konceptu ÚPn – 1. čtení vybrali vv, td
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Z připoMínek Mč praha‑troja ke konceptu úZeMního plánu hl. M. prahy,
1. čtení, vydanému 11/2008
Zastupitelstvo Městské části praha – Troja přistoupilo k přípravě a procesu 
tvorby nového Úpn zodpovědně a systematicky, a proto nás velmi překva-
pilo, že podněty, formulované na základě široké a opakované odborné 
a veřejné diskuze a přijaté usnesením zastupitelstva MČ (a v řádném 
termínu předané zpracovateli Úpn) byly zcela opominuty. nadále poža-
dujeme prověření podnětů a variantní zpracování vybraných lokalit. To 
je možné formou územní studie trojské kotliny – která byla v minulosti 
zpracovatelem opakovaně zadávána, avšak bez uspokojivého výsledku (Us 
Troja– Bubeneč 1. etapa, připravovaná Us Geopark praha-Troja apod.)

Podtrhujeme zásadní význam a jedinečnost prostoru trojské kotliny 
a Prahy – troje v organizmu hlavního města Prahy. krajinné a sídelní 
území ležící mezi navrhovanými plochami rozvoje a transformace 
(Libeň, holešovice –  Bubny, zátory, univerzitní areály Pelc –  tyrolka 
a dejvice, městská centra Palmovka, dejvice…) je třeba stabilizovat 
z hlediska dopravy, míry zastavitelnosti a zároveň umožnit rozvoj tak, 
aby tato rozsáhlá součást ochranného prostoru Pražské památkové 
rezervace a krajinný klín v kompaktně zastavěném území města plnila 
roli významného prostoru zeleně, celoměstsky významného území 
krátkodobé rekreace, vzdělání a volnočasových aktivit.

V území MČ Praha Troja je třeba funkčně, prostorově a kapa‑
citně harmonizovat tyto základní požadavky:
i. rozvoj rezidenční funkce k dosažení takové obytné kapacity, která 

uživí i základní vybavenost (škola, obchody, služby)
ii. využití zbývajícího potenciálu troje (volná území, zejména ho-

lešovického ostrova a Císařského ostrova) k dotvoření troje jako 
celoměstského reakreačního a turisticky atraktivního prostoru

iii. dopravní systém celoměstský, nadřazený i lokální mhd i iad.
iv. ochrana přírodních a kulturních hodnot, existujících v jedinečné 

harmonii (přírodní park, památková ochrana, příprava Geopark)

I. Rozvoj zástavby – Rozvoj rezidenční funkce k dosažení tako‑
vé obytné kapacity, která uživí i základní vybavenost (škola, 
obchody, služby)
navrhujeme rozsah a charakter zástavby ploch ochráněných proti-
povodňovou ochranou v Troji sladit s novou krajinnou figurou pro-
tipovodňového valu, se zvláštním zřetelem na zachování stávajících 
krajinných hodnot a vysokého podílu zeleně v území.

nesouhlasíme s umístěním velké podzemní nádrže dešťových vod 
(označenou jako Vps) přímo před rybářskou osadou, která bude ochrá-
něna protipovodňovou hrází a mohla by se rozvíjet.
Příklad Rybáře
– území nejstaršího osídlení Troje, leží v těžišti městské části na prů-
sečíku současných a v budoucnu zvýrazněných pěších a cyklistických 
tras (severojižní ze Stromovky přes ostrov a Troju do Kobylis a výcho-
dozápadní trase podél Vltavy), je přirozeným centrem aktivit trojských 
obyvatel, zájmu developerů i pohybu návštěvníků. Podél Povltavské 
ulice lze uvažovat o dotvoření druhé, jižní strany ulice-příležitost k ná-
vaznosti na ulici Pod Havránkou, Sádky a propojení s dnes velmi izo-
lovanou diplomatickou čtvrtí a k vytvoření nového trojského centra. 
To by mohlo mít formu nepředimenzované obytné ulice s obchody, 
restauracemi, službami i pracovišti v měřítku stávající zástavby.
– nadále navrhujeme prověření variant řešení území podél horní části 
ulice pod Havránkou včetně možné zástavby novou vilovou zástavbou 
s  prověřením variant dopravní obsluhy. (podrobně viz podněty ke 
konceptu Úpn, V-2008) 
– nadále požadujeme na plochu G nerozšiřovat BZ a zvážit zařazení 
plochy jako ps nebo oB s přísnou regulací. prověřit variantní řešení 
vč. dopravní obslužnosti s vypracováním regulačního plánu na žádost 
MČ praha-Troja.

II. Rozvoj sportovně rekreačních ploch a zeleně – Využití zbý‑
vajícího potenciálu Troje
nezbytné je lepší zapojení celoměstských zařízení do struktury obce, 
a to zejména z hlediska jejich obsluhy a zvládnutí přílivu návštěvníků, 
využití příležitostí, které velká návštěvnost přináší a omezení nepřízni-
vých dopadů. rozvoje rekreačního potenciálu bez odpovídající dopravní 
infrastruktury a vybavenosti není možný. nelze zvát desetitisíce víkendo-
vých návštěvníků do prostoru, kde je jeden obchod a několik kaváren. 
požadujeme část ploch Zn nad valem upravit na VV, eventuelně rp.

Holešovický ostrov byl v konceptu prohlášen za rozvojové území 
zeleně a ruší se většina sportovních a rekreačních ploch, neuvažuje 
se ani se zázemím pro vodácký kanál, který byl vytipován jako jedno 
z možných sportovišť pro případné olympijské hry. ruší se tak fotbalový 
areál sokola Troja, vodácká základna, loděnice sokola Troja, kynolo-
gické cvičiště a není řešena dopravní obsluha dotčeného území.

Území Botanické zahrady je ponecháno spolu s velkými plochami 
cenné přírodní zeleně v jedné funkční ploše rp, což nezaručuje ochranu 
cenného Haltýřského údolí a přilehlých svahů před zástavbou takového 
typu jako je např. 120 m dlouhý skleník Fata morgana.

III. Dopravní řešení – Dopravní systém celoměstský, nadřazený 
i lokální MhD i IAD.
navrhujeme koncepčně řešit dopravní skelet území v celé severní části 
prahy, a to jak z hlediska iAD, tak i MHD, posoudit varianty možného 
propojení prahy 6 a 8 tramvajovou tratí a vztahy mezi nově budova-
ným městským a silničním okruhem. 

Jednoznačné řešení dopravy v rámci městského okruhu (Mo) a navazují-
cích komunikací (Trojská směr Zoo, Trojská směr Hercovka, nad Kazankou), 
včetně režimu na nich, dopravy v klidu a řešení městské hromadné dopravy 
je nutnou podmínkou bezkolizního zamýšleného rozvoje MČ Troja. 

Zcela byl opomenut podnět MČ Troja na zřízení obchvatové komuni-
kace pro obsluhu Zoo a zámku mimo obytnou zástavbu Troje. naopak 
je v textu opět zmíněna blíže neurčená nekonvenční forma dopravní 
obsluhy Zoo, nemá v konceptu oporu ani formou územní rezervy či 
Vps. Je navrženo zrušení všech existujících parkovišť a nové komplexní 
řešení pro iAD není srozumitelně naznačeno.  Dopravní obsluhu Troj-
ského zámku, Zoo a Botanické zahrady navrhujeme řešit koncepčně 
s využitím přístupových možností z okolních městských částí

navrhujeme doplnit systém distančních parkovišť v praze 6 v prostoru 
papírenské, v podbabě; v praze 7 podél ulice Za elektrárnou, v praze 8 
zkapacitnit parkoviště BZp, navrhnout nové parkovací plochy na křížení 
ulic Lodžská x K pazderkám, určit rezervy pro navazující dopravní trasy 
(pěší, nekonvenční MHD) a tento komplexní systém zahrnout do Vps 
(viz např. pěší lávka na Štvanici a její navrhovaná obdoba z císařského 
ostrova do Troje).

nadále požadujeme navrhnout oblast Troje jako neprůjezdnou ob-
last bez tranzitní automobilové dopravy. Trojské atrakce – Zoo, Bo-
tanickou zahradu a zámek obsloužit cílovou dopravou z více stran, 
Trojskou ulicí omezit nežádoucí průjezd řadou inženýrsko-dopravních 
a architektonických opatření a úprav.

IV. Péče o charakter a hodnoty lokality – Ochrana přírodních a 
kulturních hodnot, existujících v jedinečné harmonii (přírodní 
park, geopark, památková ochrana)
krajinný ráz. Je třeba udržet čitelnost dodnes zachovaného krajinné-
ho vymezení Trojské kotliny dosud převážně nezastavěnými stráněmi 
ohraničující kotlinu ze severu
Protipovodňový val. Val chápeme jako nutné řešení v rámci protipo-
vodňové ochrany.  Urbanistická studie je příležitostí k hledání využití 
této nové krajinné dominanty. Její modelování, přístupnost, odkrytí 
či zastínění zelení, navržené vyhlídky mohou být novou kvalitou a 
atrakcí v krajině. 
navrhujeme posílení funkčnosti biokoridorů, Územního systému eko-
logické stability (Úses)
rekreační plochy pod valem u řeky a dále nad Trojou by mohly mít 
statut a prioritu Vpo ev. Vps.
Ústřední čistírna na císařském ostrově je v textu několikrát zmiňována 
jako velmi nepříznivý jev pro okolí i pro obyvatele a návštěvníky významné 
rekreační lokality, kterou Troja bezesporu  je, tyto kritické zmínky jsou ale 
ponechány bez návrhu na řešení, čistírna je dále na ostrově ponechávána 
a potvrzeno je i její sporné rozšiřování v maximálním rozsahu.
Územní studie
V souběhu s projednáváním Konceptu Úpn požadujeme prověření va-
riant využití území Územní studií, která bude sloužit pro finalizaci 
návrhu Úpn, zejména s důrazem na oblast:
1) Dopravní obsluha Trojské kotliny včetně řešení MHD (tramvajová 
trať, autobusy, alternativní, vodní doprava, atd.), omezené automobi-
lové dopravy, cyklistické, pěší.                        (pokračování na str. 12)
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trojské zajímavosti

„Existují skutečné stavební elementy, z nichž lze vyvinout novou, bohatší architekturu. Dávají nám 
míru volnosti, které se už nechceme zříci. Teprve nyní můžeme prostor členit, otvírat a spojovat 
s krajinou, aby se naplnila potřeba prostoru dnešního člověka. Jednoduchost konstrukce, jasnost 
tektonických prostředků a čistota materiálu se stanou nositeli nové krásy“.

vídají rodinným domům z období 
první republiky, které můžeme najít 
na ořechovce nebo na Hanspaulce. 
Taková československá vila byla roz-
sáhlým členěným prostorem prosvět-
leným díky velkým oknům. Architekt 
oldřich Brabec použil pro výstav-
bu svého rodinného domu smíšení 
klasického funkcionalismu s prvky 
rondokubismu. Ten dodává budově 
její netradiční tvar, ostré hrany jsou 
nahrazeny válcovitými.

Vila byla postavena s tenisovým kur-
tem a bazény (v místech, kde se dnes 
nalézá hřiště MŠ Troja) v letech 1929 –  
1930. se svou rodinou oldřich Bra-
bec však prvotřídní prostor v novém 
domě dlouho nevyužíval. společně 
s vývojem německé politiky na kon-
ci třicátých let a následným vznikem 
protektorátu na našem území v roce 

1939, přišla vlna antisemitismu i do 
Čech, a tak byla vila rodině židov-
ského původu zabrána a její původní 
majitelé byli posláni do koncentrač-
ního tábora. 

příjemný prostor na okraji prahy se 
stal sídlem Hitlerjugend, polovojen-
ské mládežnické nacistické organiza-
ce. později byl ve vile zbudován laza-
ret a na sklonku války bylo betonové 
podlaží určeno pro protiletecký kryt. 
Ani další vývoj poválečný nepřinesl 
bývalému rodinnému domu naplnění 
jeho prvotní funkce. Vila nebyla pů-
vodním majitelům navrácena, ale na-
opak se začala využívat pro veřejné 
potřeby. Vznikla zde mateřská škol-
ka zřízená pod patronátem manžel-
ky prvního dělnického prezidenta, 
Marty Gottwaldové. V letech 1977 – 
1978 proběhla modernizace. Úpravy 
ovšem nesloužily k rekonstrukci ar-
chitektonického klenotu, ale právě 
naopak, byly zabetonovány původní 
originální bazény. 

V 90. letech byl interiér obývací-
ho pokoje v prvním podlaží přebudo-
ván pouhými přepážkami na veřejné 
prostory úřadu, který funguje v pro-
storách vily na Kazance dodnes. 
V nedávné době proběhla přestavba 
dolní části vily na příjemné prostory 
městského úřadu a na počátku letoš-
ního podzimu byla zrekonstruována 
horní patra. Budova si i nadále drží 
svůj jedinečný vzhled a interiéry se 
po tolika letech nešetrného zacháze-
ní opět začínají podobat vizi prvore-
publikových architektů. Tak, jak ten-
to článek začíná, mohl by i skončit. 
citací o síle jednoduchosti a kráse 
vily, která se vyrovná mnohým archi-
tektonickým skvostům 20. století.

s. č.

Tento výrok pronesl známý architekt 
Ludwig Mies van der rohe v roce 1933 
při výstavbě slavné Tugendhatovy 
vily v Brně. prvky, užité při výstavbě 
této proslulé budovy, můžeme hle-
dat i v méně známé, avšak umělecky 
stejně hodnotné vile v Troji. Je řeč 
o budově nad Kazankou č. p. 230, je 
řeč o budově, ve které sídlí Městský 
úřad praha 7-Troja a Mateřská ško-
la. původní stavba však nesloužila 
veřejným účelům, ale jako obyčejný 
rodinný dům, jehož v poslední době 
zmodernizované prostory odívají 
interiér do praktického hávu.

V meziválečném období Česko-
slovenska se velice rozvinuly sna-
hy o individuální bydlení. Trendem 
výstavby byly rodinné komfortní 
vily plné světla, s rozlehlými něko-
lika-stěnnými místnostmi, izolova-
né upravenými zahradami. pokud 
si budovu dobře prohlédnete, 
zjistíte, že její prostory 
a rozvržení odpo-

2) Funkční využití ploch po výstavbě protipovodňových opatření.
3) stanovení účinné formy ochrany a správy území výjimečné kulturní, krajinné a přírodní 
hodnoty s celoměstsky významným rekreačním potenciálem – navrhujeme prověřit rozsah 
území „Geopark praha Troja“.

závěrem projevujeme uznání za přehlednost a grafickou podobu velmi rozsáhlého díla, které 
se zpracovateli podařilo k 1. čtení připravit. Jsme si vědomi náročnosti úkolu, který zpracova-
tel řeší a omezeného času, který je k dispozici. o to více je třeba využít nabízených podnětů 
formulovaných na základě analýz a dobré místní znalosti.
právě díky velmi komplexnímu pohledu, který by měl Koncept Úpn nabídnout, považujeme 
počet a rozsah lokalit s variantním řešením za naprosto nedostatečný. 
Koncept Úpn je důležitou fází kreativního přístupu k plánování rozvoje města a jeho HLAVnÍM 
sMYsLeM Je roZHoDnoUT o neJVHoDnĚJŠÍ VAriAnTĚ. Úplné znění na www.mctroja.cz

V praze dne 5. 12. 2008                                                        ing. arch. tomáš drdácký, starosta
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byl kdysi v troji přívoZ...

... trojský přívoz 
z Podbaby do Podhoří 
a zpět je v provozu 
denně od 6:00 do 20:00 h.

Ano byl tu, a ne zas tak dávno, než byl nahrazen můstkem 
pontonovým, a definitivním mostem betonovým. Jako děti 
jsme na Trojském čili císařském ostrově vídali cvičit vojáky, 
byly tam (a dodnes jsou) stáje pro koně. (sokol měl stáj ve 
stromovce a na císařském ostrově se usídlila tzv. selská jízda). 
Závodiště, překážky a parkúr, to vše jsou atrakce, přitažlivé 
pro klukovské očumování. 

V čerstvé paměti si vybavujeme starý trojský přívoz, pra-
mici či loďku a starého přívozníka, na kterého bylo nutno 
volat a čekat, až vyleze ze své budky na druhém břehu. pak 
převážel, pomalu popotahuje bidlem, jímž současně brzdil 
a současně loď stáčel, opatrně si proti proudu nadjížděje, 
protože je zde prudký·tok a pokaždé bylo třeba nadjet tro-
chu jinak. 

nebyla ta plavba ledajaká: Vltava je řeka nezkrotná a zvláš-
tě zjara a na podzim zrádná; když vystou-
pila z břehů, nestačilo jenom nadjíždět si 
proti proudu, ale bylo třeba použít závě-
su na pevné napnuté lano a kladku, kte-
rá kocábku, zmítající se ve vlnách, jistila 
a uchycovala. 

Jenže my nechceme mluvit o přívozu, 
ani o pontonové lávce, kterou pokaždé 
na jaře divoká voda strhnula, tím méně 
o prozatímním mostku, který byl neustále 
opravován, leč o něčem naprosto jiném. 

Byla tu klidná hospůdka U přívozu, dříve U Šoukalů, která 
se svou teráskou tyčila nad řekou, takže sedící měli pěkný 
výhled na řeku, na střechy trojského zámečku a na protější 
pokusnou vinici s drobným viničním domkem, vypadajícím 
z dáli jako kaplička. (Těch viničních domkůje kolem prahy jako 
naseto, některé dosud stojí, z jiných jsou jen zříceniny, jako 
na Babě. Všechny jsou památkou na zasloužilý počin císaře 
Karla iV. blahé paměti, jenž kázal osadit okolní kopce svého 
milovaného města révou, dovezenou z Burgundska.) 

U Šoukalů však pivo chutnalo, jedna báseň! Možná tím, 
že se nohy poněkud unavily, možná to bylo proto, že ty sudy 
piva ve sklepě byly chlazeny tekoucí vodou, což je, jak vám 
každý řekne, ten nejlepší způsob chlazení. Ale snad to bylo 
i čarovnou krásou řeky a poklidem rajské přírody, protože 
bylo na co koukat a pořád se tu něco dělo. 

Tu na přívozní lano, jež se lehce zachvívalo, jak se po ní 
sunula pramice, převážející v létě hordy výletníků. a návštěv-
níků do zoologické zahrady. Anebo – mimo sezónu – hosté 
pozorovali hejna divokých i cizích, severských kachen, potá-
pek a racků, kteří sem zalétali si odpočinout od své „výkrmny“ 
u národního divadla. A když do prahy zavítal cirkus, který 
nesměl přechovávat zvířata v centru města, proměnil se čle-
nitý a divoký trojský břeh v semeniště maringotek, kočárků 
a stájí. Z Troje vyjížděly i kočárky, tažené poníky, jejichž ma-
jitelé lákali na projíždku děti, skotačící ve stromovce nebo 

nahoře v Letenských sadech. o nablyštěných a načabraných 
klusácích, kteří táhli naleštěné kočáry a bryčky, provážející 
cizince po praze ani nemluvě. Troja byla jakýmsi zvířetníkem 
a stájovým skladištěm za řekou, jednou velikánskou a roz-
lehlou maštalí. 

radost z bizarní podívané neměli jen pivaři, kteří seděli 
u zídky, hráli karty a otáčeli jednu sklenici za druhou. neboť 
tito pivaři byli většinou pejskaři, kteří chodili své svěřence 
„cvičit“ na protější hřiště, patřícící svazarmu. (Dnes už to 
mnoho lidí nepochopí, co toto slovo znamená: původně svaz 
pro spolupráci s armádou, v němž bylo členství „zpříjemně-
no“ fušérskou prací, výhodnými prebendami a melouchy.) 
předepsaný svazarmovský výcvik prodělávali i psí miláčci, 
hlavně proto, aby se snížila daň předepsaná z chovu „lu-
xusních“ domácích zvířat. 

psi, uvázaní u nedalekého plotu, se 
nejprve všemožně očichávali, počurávali 
a sexuálně zneužívali, ale po chvíli, snad 
z dlouhé chvíle, se také pořádně servali. 
Vždyť nekonečná byla doba čekání, než. 
se páníčkové dostatečně napijí a nasytí se 
nejen krásou kolem, ale i olomouckýrni 
syrečky, „utopenci“ (buřty s cibulí vymá-
čenými v octě), které nikde nedovedli tak 
připravit jako právě zde – U Šoukalů. 

Byl tedy v Troji přívoz ... ovšemže i dnes 
je procházka do Troje pěkná, v zimě po císařském ostrově 
(neplést s císařskou loukou na smíchově), při bruslení na 
zamrzlé Malé říčce, v létě při koupání, a na podzim při pře-
kážkovém závodu na místním parkúru. A rybáři, ti si tento 
koutek teprve užijí! 

Ale přesto se nám řeka neustále kamsi ztrácí, jako by 
už nebyla tak přívětivá a hebká, zdá se, že se jí už prostě 
vzdalujeme. 

snad je to proto, že už tu není ta malá hospůdka U Šou-
kalů, útočiště a zdroj neskonalé pohody, jež podlehla, zdá 
se nenávratně, nemilosrdnému běhu času. 

A ztráta to je, protože toho klidu a pohody je čím dál 
méně. A když nás jednou mine, pak už se nikdy, nikdy ne-
vrací. 

Úryvek z půvabné knížky autora radko Pytlíka „toulky Prahou 7“ –  
vydalo nakladatelství emporius v roce 2001. spisovatel se při popisu 
dopustil nepřesností, když je odhalíte, napište nám na:  
 info@mctroja.cz

Snímky z publikace Rybářská osada v Troji (MČ Praha-Troja a NQS 1997
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život v troji

Mikulášská návštěva
V rámci tradiční spolupráce MŠ nad Kazan-
kou a Trojského gymnázia přišli krátce po-
bavit a zazpívat si vánoční koledy s nejmen-
šími trojskými žáčky jejich starší kamarádi 
z gymnázia. stalo se tak v pátek 5.12. v do-
poledních hodinách. Jelikož se však minivý-
prava studentů Trojského gymnázia pozdr-
žela trochu déle ve dveřích mateřské školy, 
využili toho ihned dva čerti a vnikli také 
dovnitř. naštěstí je Mikuláš s andělem stih-
li přitáhnout za rohy a tak strašili děti jen 
z povzdálí. Mikuláš prokázal, že má o dě-
tech velmi dobrý přehled, všechny kočičky, 
berušky i motýlci dostali za dobré chování 
od anděla sladkou nadílku. Také si ji všichni 
za pěkné zpívání a veselé čertovské i miku-
lášské básničky zasloužili! i když se sem tam 
objeví drobná neřest, děti slíbily, že budou 
nadále hodné – jak ve školce, tak doma. 
Uvidíme, jak to pozorný Mikuláš vyhodnotí 
příští rok. nyní snad jen hezké Vánoce a 
šťastný nový rok 2009 přejí všem lidem 
Troje studenti a učitelé Trojského gymnázia 
svatopluka Čecha.

trojské gyMnáZiuM 
a schola pragensis
od čtvrtka 20. listopadu do soboty 22. lis-
topadu byly prostory Kongresového cen-
tra praha věnovány 13. ročníku výstavy 
schola pragensis. Byla určena zájemcům 
o studium na středních školách a jejich 
rodičům. Vystavovalo celkem 123  praž-
ských středních škol, zřizovaných hlavním 
městem prahou i soukromými zřizovateli. 
představily zde své vzdělávací programy, 
vybavenost a aktuální novinky.  při zahá-
jení výstavy  řekla ve čtvrtek  ráno paní 
Marie Kousalíková, náměstkyně primáto-
ra pro školství a vzdělávání: „V letošním 
ročníku Scholy Pragensis se chceme zaměřit 

zejména na prezentaci odborných oborů 
vzdělávání. Nedostatek kvalifikovaných 
pracovníků, především řemeslníků a pro-
vozních  techniků, se projevuje napříč vše-
mi hospodářskými odvětvími. Nejkritičtější 
situaci vykazují v současné době ve staveb-
nictví, strojírenství a některých potravinář-
ských oborech. Je známo, že firmy požadují 
vyučení a nejraději přijímají absolventy 
našich škol. Ti jsou dostatečně kvalifikova-
ní, odborně připravení a po krátké době 
praxe samostatní. Tyto jasné signály přichá-
zejí i od Hospodářské komory ČR. Chceme 
budoucím středoškolákům a jejich rodičům 
ukázat, že odborné profese mají perspek-
tivu, mluvíme o budoucích kvalifikovaných 
odbornících, jejichž cena na trhu práce 
v současné době znatelně stoupá.“ 

i přes výraznou podporu učňovského 
školství se nedá říci, že by pražská gymná-

zia byla na okraji zájmu. o této skutečnosti 
jsme se měli možnost osobně přesvědčit. 
stánek Trojského gymnázia (symbolicky 
s číslem 123) byl umístěn ve iV. patře mezi 
ostatními gymnázii. TGsČ bylo jediným 
soukromým gymnáziem tohoto podlaží. 
nutno podotknout, že se mezi tradičními 
prestižními školami, jakými jsou určitě Kep-
lerovo gymnázium a Gymnázium přípotoč-
ní, rozhodně neztratilo. V průběhu třech 
dnů jej navštívila řada uchazečů o studi-
um a zejména možnost osobního předání 
informací rodičům žáků je velice cenná. 
Těžiště prezentace bylo směřováno na vý-
sledky grantového projektu Křížem krážem 
Botanickou zahradou hl. m. prahy a jejím 
okolím v praze-Troji, v němž jsme úzce spo-
lupracovali s Trojskou botanickou zahra-
dou. Ta se prezentovala jako skvělý partner 
i v rámci výstavy. poskytla gymnáziu auto-

© Grafos
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vánoCe nejen v troji

jak Mikuláš naděloval v tj sokol troja
mikuláš ztratil plášť,…mik, miku, mikuláš přišel s čertem na koláč,…čerte, čerte, bubu-
bu,… rok utekl jako voda a tradiční Mikulášská v trojském sokole už je za námi. Mikuláš 
však naštěstí plášť neztratil a dokonce nechtěl od dětí ani koláče, ale jen básničku. Tu 
se děti naučily a moc pěkně ji Mikulášovi, andělovi i čertovi řekly. Dokonce se letos ani 
moc nebály čerta, protože si během čekání na jeho příchod mohly vyrobit „kouzelné“ 
kukátko, kterým když se člověk podívá, čerta vůbec nevidí.
Čekání si zkrátilo téměř sto dětí se svými rodiči také cvičením, tancováním a sledováním 
vystoupení malých čertic, které od září chodí na hodiny aerobiku  a nacvičily si vystoupe-
ní pod vedením Jany Šrámkové. na konec si všichni mohly vyzkoušet „pekelné disciplíny“ 
(kde nechyběl tunel do pekla, vlez do kotle, chůze po uhlíkách nebo sešup do pekla).
A pak už jsme zazvonili na zvonečky a do tělocvičny vstoupil Mikuláš s anděly a čerty 
a děti odměnili, protože my víme, že k nám chodí cvičit jen hodné a vzorné děti a nic 
jiného si nezaslouží. kateřina Šrámková

tj sokol inForMuje
Zájezd do Ambergu se vydařil, účast byla 54 osob: 24 členů a 30 nečlenů, příslušníků 
rodin členů a trojských občanů. počasí se vydařilo, ranní déšt při cestě tam, přestal, když 
jsme dojeli k cíli a dokonce začlo svítit slunce. 
na zpáteční cestě opět pršelo. Koupání v místních lázních nemá konkurenci a hlavně 
děti se vydováděly na toboganu a ve vířivkách. Každý si udělal svůj program s prohlíd-
kou městečka a vánočních trhů.                                                                    Filipová alžběta

mobil Ford-Transit pro přepravu exponátů 
do a z Kongresového centra, nádhernou 
palmu ze skleníku Fata Morgana a celou 
řadu propagačních materiálů, jež oslovily 
zejména děti a žáky (obrázkové soubory 
motýlů, pexesa, kvarteta a další atraktivní 
barevné prospekty). Vyučujícím biologie 
jednotlivých škol jsme mohli nabídnout 
naše společné pracovní listy a metodiky, 
kromě nich obdrželi průvodce BZ a malý 
nástěnný kalendář tropických motýlů na 
rok 2009. i touto cestou srdečně děkujeme 
vedení Botanické zahrady a paní Věře Bi-
dlové za významnou podporu. 

stánek Trojského gymnázia koncipovali 
společně pan Jaroslav Kučera, slečna Lu-
cie Marešová (vyučující estetické výchovy) 
a pan radim Jendřejas (manažer gymnázia). 
s instalací pomáhali žáci septimy a oktávy. 
V průběhu vlastní výstavy se v rámci služeb 
na stánku spolu se členy vedení Trojského 
gymnázia střídali žáci septimy, sexty, kvinty 
a kvarty. Velká pochvala náleží za sobotní 
službu žákům B. Heřmánkové, r. Kacafír-
kovi a J. Kellymu. Vedení školy reprezen-
tované ředitelkou Zuzanou Venclíkovou 
a manažerem radimem Jendřejasem se zú-
častnilo zahájení výstavy ve čtvrtek 20. 11. 
v ranních hodinách, následně pak ve večer-
ních hodinách slavnostního večera, který 
pořádal hlavní organizátor – odbor školství 
MHMp pod záštitou náměstkyně primáto-
ra ing. Kousalíkové. V rámci neformálních 
rozhovorů bylo možné pohovořit s význam-
nými členy pražské pedagogické veřejnosti 
(kromě zmíněné náměstkyně primátora 
s ředitelem odboru školství p. Drtinou, ná-
městkem ministra školství Dr. Kitzbergrem 
i dalšími). Důležitá byla rovněž výměna 
zkušeností s kolegy, kteří se svými školami 
rovněž vystavovali v Kongresovém centru. 
celá akce bude mít bezesporu pozitivní do-
pad na další chod našeho gymnázia.

mgr. radim jendřejas, Trojské gymnázium

veteráni letos 
skončili
pravidelná oblí-
bená páteční vy-
stoupení kapely 
Veteráni v pá-
tek 28. listopa-

du v restauraci cAMp pro 
letošek skončila. Kapelu ceněnou nejen 
pamětníky (hraje k poslechu skladby 
šedesátých let a country) můžeme opět 
poslouchat od 19 hodin v pátek 2. ledna 
2009 a pak vždy ve stejnou dobu v pátek 
každých dalších čtrnáct dní. Důvodem 
jsou nutné údržbové a rekonstrukční 
práce v prostorách restaurace.

Text a foto bok

vánoční prograM v galerii hl. M. prahy
Výstava knižních ilustrací s názvem Jak Ježíšek posílá dětem vánoční dárky v Domě 
U Kamenného zvonu na staroměstském náměstí  je pilířem vánočního programu Galerie 
hlavního města prahy. návštěvníky čekají také tvůrčí aktivity spojené s tématem Vánoc a 
už tradičně koncerty v Domě U Kamenného zvonu a v Trojském zámku.
V Blažejovně – přízemním sále Domu U Kamenného zvonu bude od 1. prosince 2008 do 
4. ledna 2009 k vidění více než 30 ilustrací zpodobňujících Ježíšky, od předních českých 
výtvarníků. na výzvu Hany skálové namalovali Ježíška: emma srncová, Veronika Balca-
rová, Antonín Šplíchal, iva nováková, Leoš Konáš, Markéta Vydrová, Vlasta Baránková, 
Martina Lancingerová, slavomíra Foretová, naďa Kotrčová, Lucie sunková, Jana nejtko-
vá, Vendula Hegerová, pavel Beneš, Jana Fernandes, Věra Faltová, Jan Kudláček, Lada 
stará, Tereza Budilová, Kristýna Vraná, Hana Čápová a další.
redaktorka Hana skálová – autorka a organizátorka výstavy Jak Ježíšek posílá dětem vá-
noční dárky o důvodech jejího vzniku říká: „od roku 1990, kdy k nám vtrhl fenomén zva-
ný santa claus, začaly děti postupně ztotožňovat tuto osobu s postavou Ježíška. Dříve 
stačila pouze mlhavá představa jakési kouzelné bytosti, vlivem konkurence santa clause 
však přišla potřeba dětem názorně Ježíška představit.“               (pokračování na str. 16)
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zorganizováním této akce si nedávám za cíl vymazat santa Clause z dětských hlav (to už asi 
nepůjde), ale dát dětem nový předmět k zamyšlení, jak by asi ježíšek mohl vypadat. ve vět-
šině zemí naděluje postava starého muže s nejrůznějšími názvy, na severu dokonce trollové, 
ale u nás nosí dárky chlapeček, což je přece krásná tradice. Pokud se ježíškovi podaří posta-
vit se proti otylému santovi, a následkem toho začne alespoň pár stovek dětí kreslit vedle 
stromečku dítě v košilce, bude to velký úspěch.“ výstava je pouze součástí projektu, který 
vyvrcholí přibližně za rok vydáním knihy s obrázky a povídáními o ježíškovi. návštěvníci 
výstavy se potěší pohledem na krásné obrázky, ale mohou se stát i spoluautory a nakreslit 
nebo popsat svou představu ježíška a jeho nadělování. výtěžek z prodeje budoucí knížky 
a dobrovolné vstupné z letošní výstavy poputuje na účet nadace záblesk – olomouckého 
sdružení, založeného rodiči hluchoslepých dětí, jež peníze využije na nákup potřebných po-
můcek pro děti, které vnímají svět pouze dotykem. 

jiskřička vína
FrantiŠek hruBín

Ta první hvězda nad vinicí,
již očesali dnes,
nám smrtelníkům přišla říci,
že ještě u nebes

jiskřička vína zbývá. spasí
ty, kteří na zemi
nikdy svou žízeň neuhasí.
s pláčem i s písněmi

jiskrné víno naléváme
a jeho mlhou jdem.
co bylo cizí, je nám známé
a známější než zem.

A jdeme, stále žíznivější,
světe, z tvých těžkých vín.
Až dopijeme víno zdejší
s bláznovstvím, s rmutem vín,

jiskřička pro nás ještě zbude.
Jen dojít, dojít tam,
kde poděluje svoje chudé
pán vinohradu sám!

ze sbírky mávnutí křídel,  
vydané roku 1944 v nakladatelství 
Fr. Borový v Praze 

tip na virtuální výlet kdo by nestihl v předvánočním shonu ná-
vštěvu výstavy či prohlídku betléma nebo prostě nemá čas či náladu a má možnost připojení 
k internetu,  může v klidu a v teple usednout k počítači a vychutnat si úžasné virtuální pro-
hlídky Prahy z pražských věží. je jich celkem 100 (včetně např. trojského zámku) a u každé je 
i stručná historie. stránky provozuje 
magistrát hmP a adresa je: www.stovezata.praha.eu

středočeské muzeum v roztokách u Prahy 
pro vás připravilo tyto výstavy:

Lidové hračky v českých zemích (do února 2009)
Kočárky a kolébky ze sbírky miloslavy Šormové (do března 2008)
Dřevěné plastiky tomáše Štolby (do února 2009)
Betlémy, tentokrát kralické (do února 2009)

otevřeno: denně mimo pondělí od 10 do 18 hodin,
doprava: bus z vítězného nám. (stanice metra a dejvická, 
nástup možný např. i v Podbabě u přívozu z Podhoří-zastáv-
ka na znamení), vlak z masarykova nádraží, nebo holešovic-
zastávky

tiP na vÝLet

Z nejZajíMavějších výstav betléMů v praZe
výstava betlémů  
marie dočekalové

Betlémy 
agentura schok +  
spolek českých betlemářů 
na legit. sčB vstup volný

vánoční výstava (betlémy, 
staré vánoční ozdoby a hračky) 
kancelář senátu +  
spolek českých betlemářů 
doprovodná akce: vánoční zpí- 
vání v sala terreně 4. 12. v 18 h 
vstup volný

vánoce ve scarabeu  
spolek českých betlemářů

reklamní betlémy 
spolek českých betlemářů  
na legit. sčB vstup volný

Betlémy v Betlémské kapli – 
vánoční muzicírování

třešťské betlémy

Betlémy a vánoční tradice 
(Betlém klub)

výstava historických  
i současných betlémů ze sbírek 
národního muzea

Gymnázium Parléřova

Pražský hrad nejvyšší 
purkrabství

valdštejnský palác 
výstavní síň senátu

Galerie scarabeus

muzeum karlova mostu

Betlémská kaple

jindřišská věž

kostel. P. m. sněžné

horní Počernice 
Chvalský zámek

20. 12.-1. 1. 
10-17, 24. a 31. 12. 9-14, 1. 1. 13-16 h

20. 11.-4. 1. 
9-17 h

2. 12.-6. 1. všední dny 
9-16.30 h, 
so, ne, 1. 1. 10-17, 24. 12. 10-14, 
25.-26. 12. 10-16.30 h

4. 12.-4. 1. 
11-18 h

30. 11.-4. 1.

29. 11.-3. 1.

15. 11.-2. 2.

6. 12.-11. 1. 
10-18 h

14. 12.-10. 1. 
út-ne 10-17 h
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