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Vážení obyvatelé  
i návštěvníci troje, 

v  neděli  opět  tradičně  „Otevírá-
ním studánek“ a kašen v zámec-
ké zahradě přivítáme jaro v Troji. 
Společenský, kulturní i sportovně  
rekreační ruch v naší městské čás-
ti  bude  letos  více  než  doposud 
doprovázen  ruchem  stavebním. 
Vedle  pokračující  výstavby  měst-
ského okruhu jde zejména o rea-
lizaci protipovodňových opatření 
prakticky v celé chybějící délce od 
mostu Barikádníků, přes vyústění 
tunelu  Blanka,  sypanou  hráz  od 
Loděnice k Sádkám i železobeto-
novou stěnu před osadou Rybáře 
a  související  opatření  v  ulici  Pod 
Havránkou. Tato rozsáhlá staveb-
ní činnost velmi ovlivní život v Tro-
ji i přístupnost návštěvnických cílů.  
Při  složitých  koordinačních  jed-
náních  jsme  se  snažili  zabezpe-
čit  trvalou  dostupnost  trojského 
nábřeží,  zámku  a  ZOO  ulicí  Pod 
Havránkou,  přes  trojskou  lávku  
i obsluhou MHD.

Co PoVaŽuji za DůLeŽitéŽiVot V troji

Rozšířené vydání

pokračování na straně 2
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Co PoVaŽuji za DůLeŽité

Ze Zápisu 
Z 26. Zasedání Zastupitelstva 
Městské části praha-troja
konaného dne 19. 2. 2009 

bod č. 2 – Stanovisko k žádosti Odboru obchodních aktivit 
MHMP o úplatný převod pozemku parc.  
č. 1274/2 k. ú. Troja ve vlastnictví hl. m. Prahy
Zastupitelstvo po projednání bere na vědomí důvodovou zprávu 
vedoucího  o  úplatném  převodu  pozemku  parcelní  číslo  1274/2  
k. ú. Troja a schvaluje úplatný převod pozemku parcelní číslo 1274/2 
k. ú. Troja s podmínkou, že jižní hranice prodávaného pozemku by 
měla být odsazena od silnice K Pazderkám tak, aby navazovala na 
severní hranici pozemku parc. č. 1273/4 k. ú. Troja (který je v ma-
jetku hl. m. Prahy).                  – usnesení č. 124 schváleno 5 hlasy

bod č. 3 – Stanovisko k žádosti Odboru obchodních aktivit 
MHMP o úplatný převod pozemku parc.  
č. 1253/11 k. ú. Troja ve vlastnictví hl. m. Prahy
Zastupitelstvo po projednání bere na vědomí důvodovou zprávu 
o úplatném převodu pozemku parcelní číslo 1253/11 k. ú. Troja  
o výměře 1 307 m2 a neschvaluje úplatný převod pozemku parc. 
č. 1253/11 k. ú. Troja o výměře 1 307 m2 z důvodu zahrnutí po-
zemku do zájmového území Botanické zahrady hl. m. Prahy. Čin-
nost uvedená v žádosti může být provozována i na pronajatém 
pozemku.                                   – usnesení č. 125 schváleno 5 hlasy

bod č. 4 – k úplatnému převodu pozemků parc. 
č. 214/1 a parc. č. 214/2 k. ú. Troja z vlastnictví hl. m. Pra-
hy, správa svěřena Městské části Praha – Troja do vlast-
nictví pana MUdr. Petra Malého
Zastupitelstvo  po  projednání  bere  na  vědomí  důvodovou  zprávu 
k úplatnému převodu pozemků parc. č. 214/1 a parc. č. 214/2 k. ú. 
Troja v ulici Pod Havránkou a schvaluje úplatný převod pozemku 
parc. č. 214/1 k. ú. Troja o výměře 68 m2 a pozemku parc. č. 214/2  
k. ú. Troja o výměře 32 m2 z vlastnictví MČ Praha-Troja do vlastnictví 
pana MUDr. Petra Malého, bytem Pod Havránkou 24/183, 171 00 
Praha 7 – Troja za kupní cenu ve výši 563 000,- Kč, tj. 5 630,- Kč/m2.

– usnesení č. 126 schváleno 4 hlasy, 1 se zdržel hlasování

bod č. 9 – informace
Účast MČ na připravované publikaci historických pohlednic Troje 
ze soukromých sbírek pana Malého a Doubka
Informace o připravovaném dalším vydání DVD 
Troja v proměnách času. Pan starosta požaduje vydat DVD ve vět-
ším nákladu s tím, že MČ Praha-Troja objedná větší počet kusů 
pro prezentaci MČ. 
Připravované stavební úpravy apartmánu v rezidenci 
nad Kazankou 222.
nerealizované kanalizační přípojky v ulici Trojská.
Další postup MČ při prodeji domu čp. 741.

Pan starosta končí zasedání v 19:15 hod.
úplné znění zápisu naleznete na www.mctroja.cz

ing. arch. tomáš Drdácký, starosta

MoBilní sBěr neBeZpečného 
odpadu se uskuteční ve středu 8. 4. 2009

na autobusové točně v Podhoří  od 18,10 – 18,30 hod. 
a na křižovatce trojská x Pod havránkou v 18,40 – 19,00 hod.
Co můžete nosit: baterie, akumulátory, nádoby od sprejů, mazací 
oleje  a  tuky,  ředidla  a  barvy,  léky  a  teploměry,  kyseliny  a  hyd-
roxidy, lepidla a pryskyřice, detergenty (odmašťovací přípravky), 
fotochemikálie, pesticidy (přípravky na hubení hmyzu, hlodavců, 
plevelu, odstraňování plísní), zářivky a výbojky. 
Připomínáme všem, že ostatní odpad můžete vozit do sběrné-
ho dvoru hl. m. Prahy (pro občany Prahy zdarma) – nejblíže ve 
Voctářově ul. v Praze 8 – Libni, tel.: 266 007 299, provozovatel: 
iPoDeC – čisté město a. s.  Provozní doba: Po – Pá 8.30 – 17.00 
hod., so 8.30 – 15.00 hod.

velkooBjeMové kontejnerY  
budou přistaveny 4. – 5. 4. 2009 a 16. – 17. 5. 2009
pro občany (nikoli pro právnické osoby či podnikatele)  
na obvyklých stanovištích:
n  ul. nad Kazankou, dvůr ZŠ Trojská
n  ul. Sádky – vyhrazené místo pro pojízdnou knihovnu
n  ul. Pod Salabkou – křižovatka s Trojskou

Výsledkem více než ročního úsilí a historickým úspěchem je zříze-
ní nové pravidelné linky MHD 236 – midibusu na trase Podhoří – 
ZOO – Krakov – Zámky. Zkrátí cestu našich občanů za nákupy a 
na polikliniku v Praze 8, obyvatelům Bohnic cesty k přívozům a 
zjednoduší návštěvy trojské kotliny.
Přívoz v Podhoří v  roce 2008 přepravil  rekordních 115 485 ces-
tujících (měsíční průměr je 9624 osob). Jednáme o zvýšení jeho 
přepravní kapacity, aby společně s novou úpravou nábřežní cyk-
lotrasy nabízel kvalitní alternativní přístup do Troje. MČ Praha – 
Troja  také  vykoupila  pozemek  pro  stavbu  domu  převozníka  a 
nutného sociálního zázemí pro veřejnost.
na území naší městské části budou letos probíhat další stavby – 
dokončení  kanalizace  na  Farkách,  rekonstrukce  ulice  Trojská  a 
výstavba  severního  chodníku,  dokončení  bytového  domu  „ne-
volova statku“, stavby nad Kazankou, v letních měsících úpravy 
v areálu ZŠ, parková úprava na Salabce nebo pokračování Stezky 
Quido Schwanka od tenisové haly k usedlosti Salabka.
Z některých úprav se budete moci radovat již v průběhu letošní-
ho roku – například veřejným sociálním zázemím, galerií Trojský 
kůň a novou plochou podél vodáckého kanálu.  Jiné úpravy jsou 
ve fázi projektové přípravy, jako například úprava křižovatky na 
Kovárně, vzešlá z veřejných plánovacích setkání. Ve spolupráci se 
sousedními městskými částmi připravujeme projekt pěších a cyk-
listických propojení napříč trojskou kotlinou či zřízení pravidelné 
lodní linky z centra.
V souvislosti  s popsanou stavební činností v Troji a vynucenými 
dopravními omezeními Vás zdvořile žádám o trpělivost a shoví-
vavost, ale zároveň i o kritické podněty. naše stavební oddělení  
i  já  osobně  budeme  věnovat  zvýšenou  pozornost  dodržování 
podmínek,  za  kterých  byly  stavby  povoleny,  zároveň  uvítáme 
vaše připomínky k tomu, co vás obtěžuje. 
Kvalita životního prostředí našeho domova, v nejširším slova smys-
lu, zůstává i v nadcházejících měsících mojí osobní prioritou!
Děkuji vám za pochopení a přeji vám pěkné jaro! 

tomáš Drdácký, starosta

n  ul. Pod Havránkou před zahradou domu čp. 28 
n  ul. na Pazderce proti domu čp. 213 (rozšířená komunikace)
n  ul. V Podhoří naproti domu čp. 280 – Botanická zahrada  

u opěrné zídky 

ÚřaD mč informuje
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ÚřaD mč informuje 

UPOzORnĚní PRO MAJiTele PSŮ 
upozorňujeme všechny majitele psů, že do 31. března 2009 měly být uhrazeny 
poplatky za psy na rok 2009. zaplatit můžete hotově v pokladně úřadu nebo na 
účet č. 2000725369/0800 (uveďte své jméno + variabilní symbol 1341). V minulém 
čísle jsme uvedli chybné předčíslí, za což se redakce omlouvá.
částku vám můžeme sdělit i telefonicky.

ekonomické oddělení Úmč Praha-troja

ÚřaD mč informuje 

vlajka pro tiBet
V úterý 10. 3. 2009  se MČ Praha – 
Troja vyvěšením tibetské vlajky při-
pojila k celosvětové kampani „Vlaj-
ka pro Tibet“. Zařadila se tak mezi 
dalších  356  radnic  v  ČR  podporují-
cích tuto kampaň

r. zajícová

ŽiVot V troji 

„ Výbor občanského sdružení 
TROJA TROJOU zve své členy i 
ostatní občany troje na veřejnou 
členskou schůzi dne 7. 4. 2009 
v 18 hod do budovy trojského 
gymnázia. schůze se zúčastní 
rovněž starosta 
ing. arch. tomáš Drdácký.

n trojský kalendář 2009
náZev akce/ kde pořadatel datuM

n otevírání studánek
nádvoří zámku

mč Praha–troja, 
j. ungr, GhmP 29. 3. 

n Zahájení 78. sezóny zoo 4. 4.

n Filmová noc
škola

trojské gymnázium 17. 4.

n cyklojízda  mč Praha-troja duben

n Free fest
vodácká základna

Petr filip, 
mč Praha-troja 16. 5. 

n trojská buchta
zahrada úřadu

mč Praha–troja 21. 5.

n český pohár v raftingu/
n Mr sr softball

Petr Panenka, 
Profiplast 30.–31. 5.

n  Zmizelá troja výtvarník nacvalač květen

n trojský orient́ ák
sokolovna            

sokol troja 1. 6.

n dětské sport. odpoledne
n sokolovna sokol troja 4. 6.   

n oslava 40 let klubu saBat saBat 6. 6.

n trojský den
loděnice

mč Praha–troja, 
sokol troja 13. 6.

n MZ trojský kůň
světový závod ve slalomu

usk Praha + 
ftVs uk Praha 19.–21. 6.

n Běh olympijského dne mládeže
hřiště

trojskoúhelník, o. s. 
a čoV 24. 6.

n Mčr v rodeu na divoké vodě
vodácká

CnaWr 7.–9. 8.

n trojské posvícení
bot. zahrada, vinice

Bz troja 16. 8.

n kolo-běžky-brusle tj sokol září

n dny evropského dědictví
kult. pam.

mč Praha–troja, 
GhmP a dal.

12. 9.– 
20. 9.

n vinobraní v BZ
vinice sv. kláry

Bz troja 12.–13. 9.

n 11. trojské vinobraní
nádvoří zámku

mč Praha–troja, 
GhmP, j. ungr 13. 9.

n slavnostní koncert
trojský zámek

mč Praha–troja, 
GhmP 28. 10. 

n Mikulášská besídka
tělocvična zŠ

sokol troja 3. 12.   

n vánoční koncert
trojský zámek

mč Praha–troja, 
GhmP 26. 12. 
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nová autoBusová linka 
236 od 1. duBna 2009 spojí 
Bohnice s trojou
Při cestování mezi Bohnicemi a trojou bylo doposud nutné 
zdlouhavé objíždění přes kobylisy a holešovice s dvěma 
přestupy. od 1. dubna 2009 bude zavedena nová autobu-
sová linka 236, která vzájemně propojí oblasti zámků, sta-
rých Bohnic a bohnického sídliště se zoologickou a botanic-
kou zahradou v troji a s Podhořím, včetně dvou celoročně 
provozovaných přívozů v zámcích a Podhoří. Vznikne tak 
nová velmi rychlá možnost cestování nejen mezi těmito lo-
kalitami, ale též z Bohnic na druhý Vltavský břeh do oblasti 
Prahy 6 či suchdola.

Linka 236 bude zavedena na základě ini-
ciativy  MČ  Praha-Troja  a  MČ  Praha  8  po 
vzájemných jednáních s organizací ROPID 
(Regionální  organizátor  Pražské  integro-
vané dopravy) a Dopravním podnikem hl. 
m. Prahy a.s. na lince budou provozovány 
nízkokapacitní midibusy, známé například 
z linek 128 nebo 291 (dopravce má v sou-
časné  době  těchto  autobusů  k  dispozici 
jen  šest,  proto  se  může  v  mimořádných 
případech  stát,  že  bude  nasazen  i  běžný 
standardní autobus). Provoz bude zajišťo-
ván po celý týden od ranních hodin až do 
půlnoci v  intervalu 60 minut, v ranní špič-
ce pracovních dnů bude  interval  vylepšen 
na 30 minut. Jak je zmíněno výše, na obou 
konečných  navazují  přívozy  (P1  Sedlec  – 
Zámky a P2 Podhoří – V Podbabě). Ty jsou 
zařazeny do Pražské integrované dopravy, 
což  znamená,  že  na  nich  platí  předplatní 
jízdenky PID i jednotlivé jízdenky za 26 Kč 
(neplatí zde však SMS jízdenky). Kola a dět-
ské kočárky jsou přepravovány zdarma.
Finanční  prostředky  hlavního  města  Pra-
hy,  který  provoz  všech  linek  dotuje,  jsou 
limitované.  Bylo  tudíž  nutné  přistoupit 
na  určitý  kompromis  týkající  se  obsluhy 
naší městské části veřejnou dopravou, aby 
provoz linky 236 mohl být zahájen. Tím je 
mírné omezení provozu linky 112 v úseku 
Zoologická zahrada – Podhoří. nově bude 
až  do  Podhoří  zajíždět  po  celý  týden  od 
ranních  hodin  až  do  noci  v  intervalu  60 
minut, v ranní špičce pracovních dnů bude 
interval vylepšen na 30 minut. Jelikož pů-
jde o stejné intervaly jako u linky 236, bu-
dou spoje obou linek (112+236) vzájemně 
koordinovány  tak,  aby  souhrnný  interval 
spojení mezi ZOO a Podhořím zůstal stejný 
jako nyní (viz přiložené jízdní řády). Mezi 
spoji  linek 112 a 236 bude u ZOO možný 
vzájemný  přestup,  což  bude  především 
brzy  ráno  a  večer  ošetřeno  dostatečnou 
časovou  rezervou  mezi  příjezdem  jedné 
a odjezdem druhé linky. Přes den, kdy jez-

dí nejen linka 112, ale i přídavné posilové 
vozy  či  linka ZOO,  velmi  často,  je u  linky 
236 dodržen přednostně interval.
Mimo tyto změny dojde také ke zkrácení 
linky 102  jen do Starých Bohnic  (úsek do 
Zámků je nahrazen linkou 236 s mnohem 
častějším  provozem  než  stávající  vybrané 
spoje linky 102 v tomto úseku) a vzhledem 
k  minimálnímu  využití,  resp.  dostatečné 
kapacitě  linky  186,  bude  také  zrušen  ví-

kendový a večerní provoz  linky 102 mezi 
Kobylisy a nádražím Holešovice, což se ale 
přímo naší městské části nedotýká.
Závěrem doplňujeme, že od 1. dubna 2009 
bude také linka 112 opět jezdit podle tzv. 
„letního“  jízdního  řádu,  což  znamená 
častější intervaly jak v pracovní dny (6 mi-
nut), tak o víkendech (5 minut). Též budou 
v provozu posilové vozy a  linka ZOO (za-
stavující jen u nádraží Holešovice a ZOO).

Provoz bude zajišťován po celý týden 
od ranních hodin až do půlnoci v intervalu 
60 minut, v ranní špičce pracovních dnů 
bude interval vylepšen na 30 minut236

srdečně vás zveme
na setkání
se zastuPiteLem
frantiŠkem maLým
v klubu troja
ve středu 15. 4.
od 18:00 hodin
na téma
historické dokumenty
staré troje a 
Podhoří

4

ÚřaD mč informuje 
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ŽiVot V troji

V loňském roce v listopadu byly zahájeny práce na nejzápad-
nější části  trojských protipovodňových zábran a hrází v pro-
storu u lávky do Stromovky a ve spodní části ulice Pod Havrán-
kou. Původní časový plán počítal s ukončením stavby této části 
protipovodňové ochrany do 30. 5. 2009. Stavba využila jako 
plochu zařízení staveniště parkoviště pro zájezdové autobusy 
proti rybářské osadě. náhradní plocha pro autobusy byla na-
lezena hned v sousedství, na pozemcích, které byly  již dříve 
využívány pro občasné parkování. Jako příjezd pro náhradní 
plochu měla po zimní měsíce, kdy ale není parkoviště takřka 
vůbec využíváno, sloužit ulice Sádky vedle diplomatické čtvrti. 
Od konce března, kdy začíná návštěvnická  sezóna Zoo, měl 
být stavbou opět uvolněn průjezd ulicí Pod Havránkou a tak 
by nedošlo k velkým zásahům do trojského dopravního systé-
mu. Vše bylo stvrzeno s dodavatelem stavby firmou Hochtief 

ři  –  firmami pověřenými k  realizaci městské  investice.  To vše 
v úzké uličce mezi zámeckou zdí a okrajem rybářské osady.

Po  počátečním  překvapení  se  začala  rýsovat  skutečnost,  že 
práce v tomto prostoru se protáhnou až o rok, a že tedy bude 
původní  parkoviště  autobusů  zřejmě  zabráno  až  do  května 
2010 a ani průjezd ulicí Pod Havránkou nebude asi dříve mož-
ný. Firmy se budou muset na staveništi střídat a dohodnout se 
na zkoordinování návaznosti svých prací.

Další jednání proběhla v lednu a v únoru a výsledkem porad 
za účasti Odboru dopravy P7 a Policie ČR byl návrh doprav-
ních opatření, která  jsou v  současné době u nás uskutečňo-
vána. Do ulice „nová Trojská“ byl zaveden obousměrný pro-
voz, část původní ulice Trojská byla uzavřena a to proto, aby 
byl umožněn bezpečný vjezd zájezdových autobusů do ulice 
Sádky. Ulice Pod Havránkou byla uzavřena a byl zřízen nový 
režim příjezdu k vodáckým zařízením u kanálu po staré proti-
povodňové hrázi od mostu Barikádníků. Troja byla dopravním 
značením dokonce označena  jako neprůjezdná oblast  (kvůli 
zvýšené stavební dopravě), ale to na protřelé pražské řidiče 
bohužel příliš neplatí, když navíc brzy zjistí, že Trojou projet 
lze. Takto vstupujeme do nové návštěvnické  sezóny a opat-
ření musí vydržet až do roku 2010. Konečný termín lze těžko 
stanovit, neboť těžko lze předvídat, jak plynule budou práce 
různých firem na sebe navazovat.

Snahou MČ Troja  je  vše  co nejvíce urychlit a alespoň využít 
dočasného uzavření části Trojské ulice k vybudování dlouho 
připravovaného chodníku po její severní straně. Stavební po-
volení  na  chodník  máme  a  nyní  máme  i  příslib  magistrátu, 
že poskytne peníze TSK, která by měla být investorem chod-
níku. Snad tedy bude to špatné i k něčemu dobré a po roce 
se z bláta vynoří ještě proti povodním ochráněná Troja, navíc 
obohacená  o  chybějící  chodník  a  zdokonalenou  technickou 
infrastrukturu. na  jiném konci Troje ale začne  stavba nové-
ho trojského mostu a přestavba ulice Pod Lisem s přeložkou 
tramvajové trati, jako součást stavby městského okruhu. To je 
ale další kapitola, která by měla skončit na podzim roku 2011. 
Co přijde potom?

ing. arch. Václav Valtr, zástupce starosty

a disharmonii vnesl pouze odmítavý přístup Diplomatického 
servisu, který i přes všechna naléhání a intervence odmítl jako 
vlastník ulice po západní straně areálu její využití jako příjez-
du. Tak budou muset jezdit autobusy přímo pod okny obyva-
tel Sádek, ale vše nepotrvá příliš dlouho, zdálo se.

Stavba byla zahájena a v prosinci přišel dramatický zvrat. Do 
Zoo bylo svoláno jednání, kam přišli zástupci dalších tří firem, 
které  v  angažmá  magistrátu  také  mají  realisovat  své  stavby 
v  dolní  části  ulice  Pod  Havránkou.  Jsou  to  Subterra,  Čermák 
a Hrachovec a DaZ,  jejich  stavby  jsou  v místní  i  časové kolisi 
s výstavbou protipovodňové ochrany, ale zároveň jsou i její ne-
dílnou součástí. Jedná se o zpevňování kanalisačních stok proti 
tlaku  povodňové  vody,  o  vybudování  rozpletové  komory  na 
stokové síti a výstavbu nových kanalisačních řadů. Investorem 
všech čtyř staveb je magistrát, zastupovaný různými mandatá-

Snahou MČ Troja je vše co nejvíce urychlit  
a alespoň využít dočasného uzavření části  
Trojské ulice k vybudování dlouho připravovaného 
chodníku po její severní straně.

dopravní opatření v troji
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proFesor jiří janda
návštěvníci trojské zoologické zahrady si při příchodu možná všimnou pamětní 
desky, umístěné na zdi administrativní budovy. Dozví se z ní, že prof. jiří jan-
da byl zakladatelem a prvním ředitelem pražské zoo. narodil se v roce 1865 
v Praze 3. navštěvoval zprvu gymnázium, kde také složil v roce 1884 maturi-
tu. na filosofické fakultě v Praze v letech 1884 – 1889 studoval přírodní vědy.  
V letech 1887 – 1888 navštěvoval také univerzitu ve Štýrském hradci. na praž-
ské univerzitě studoval zoologii u profesora antonína friče. V letech 1893 – 1904 
se věnoval studiu ornitologie a vydal řadu ornitologických publikací, zastával  
i řadu významných funkcí v odborných společnostech a státních institucích. sám 
byl také významným chovatelem řady druhů papoušků, zvláště amazoňanů. 
značné praktické znalosti ve svém oboru získal prof. janda častými studijními 
cestami do zahraničí. jeho nejdůležitější akcí bylo založení pražské zoologické 
zahrady, což byl jeho sen už od útlého mládí. Potřebnost zoologické zahrady 
v Praze propagoval v článcích, na přednáškách i v knihách a při četných inter-
vencích na nejvyšších místech. Plán založit zoologickou zahradu nosil v hlavě 
už od svých 19 ti let, kdy se v roce 1884 vrátil z cesty po cizině, kde si prohlédl 
v hlavních evropských městech zoologické zahrady. už v té době se objevovaly 
v tisku úvahy o zřízení zoologické zahrady, v té době ve stromovce. ale všechny 
snahy se i v dalších letech minuly účinkem. až zase v roce 1904 se rozvířila napl-
no otázka zřízení zoo v Praze. V roce 1906 byl prof. jiří janda vyzván tehdejším 
primátorem Prahy dr. Grošem, aby započal přípravu k zřízení zoologické zahra-
dy na ostrově Štvanici. Pozemek k tomu určený byl však malý a nevyhovoval. 
několik let se polemizovalo, až válka definitivně přerušila všechny naděje. tepr-
ve v roce 1922 se ukazuje území v troji jako schůdné. majitel pozemků v troji 
velkostatkář alois svoboda je daroval československé republice s podmínkou, 
že část území bude sloužit i k vybudování zoologické zahrady.
na schůzi ministerské rady 29. února 1924 byl schválen návrh, aby těchto po-
zemků bylo využito pro výstavbu zoo a v první etapě bylo pro tento účel přidě-
leno něco přes 8 ha. i tak musel prof. janda nadále úporně bojovat o pražskou 
zoo proti mnohým překážkám. konečně 21. května 1926 se konala v zasedací 
síni staroměstské radnice ustavující hromada „hospodářského, nákupního a 
stavebního družstva zoologická zahrada“ za předsednictví prof. jiřího jandy. 
stal se prvním předsedou družstva a zastával tuto funkci až do roku 1932. 
28. září 1931 byla zahrada otevřena pro veřejnost. jejím prvním ředitelem se 
stal ve svých 67 letech prof. jiří janda. ale i po založení a otevření zoo v Praze 
se musel prof. janda potýkat s mnohými nepochopeními a útoky. zřejmě ho 
to vyčerpalo a přispělo i k jeho nenadálému skonu 25. srpna 1938. trpěl těž-
kou srdeční chorobou. články, knížky a úvahy o zoologických zahradách jako 
například „zoologická zahrada“ z roku 1924 nebo „zoo“ z roku 1927 od prof. 
jandy jsou dodnes zdrojem poučení a inspirace i pro současné zoology.                                        

bok

registrované 
paMátkY  
v Zoo praha
Trojská  viniční  usedlost  Černohouska 
(čp. 67) byl donedávna nenápadný do-
mek v zoologické zahradě asi ze 17. sto-
letí,  poblíž  pavilonu  koně  Przewalské-
ho. Je vyznačen již v katastru z r. 1840: 
V poloze na hraně strmého svahu, která 
je podobná poloze kaple sv. Kláry a zá-
mečku  Jabloňky,  dominoval  kdysi  vini-
ci, spadající k zámecké štěpnici. Chátral 
a byl využíván jako sklad materiálu pro 
zoologickou zahradu. Pražská ZOO zís-
kala  v  minulém  roce  dotaci  od  MHMP 
a  rozhodla  se  tento  historický  viniční 
domek  zrekonstruovat.  Po  opravě  zde 
návštěvníci  již  letos  v  sezóně  najdou 
kavárnu a  cukrárnu  s  venkovním pose-
zením  a  krásným  výhledem  na  Prahu. 
Komplikovanější  je  osud  dvou  tzv.  Go-
čárových  domků.  Dva  unikátní  kubis-
tické  dřevěné  domky  architekta  Josefa 
Gočára,  které  stojí  v  dezolátním  stavu 
na  okraji  pražské  ZOO  v  Troji,  chátrají 
od  roku  2002,  kdy  je  zničila  povodeň. 
Původně  tři  dřevěné  domky  s  bohatou 
výmalbou v selském stylu vyprojektoval 
architekt Gočár pro kbelské letiště, které 
až do konce třicátých let fungovalo jako 
mezinárodní. V jednom ze dvou domů, 
které  nyní  stojí  v  Troji,  bývala  správa 
letiště  a  druhý  sloužil  jako  hospoda. 
V  sedmdesátých  letech  bývalý  ředitel 
ZOO  profesor  Veselovský  zachránil  pa-
mátky před demolicí tak, že dva domky 
nechal přemístit z letiště do zahrady. Je-
den z domů poté sloužil jako výchovné 
a vzdělávací  centrum, v druhém bydlel 
vedoucí zahradníků. V tuto chvíli z těch 
domků  zbývá  obvodová  konstrukce, 
části střech, krovů, jinak jsou v podstatě 
v posledním stádiu před dožitím. někte-
ří  odborníci  se  proto  shodují,  že  spíše 
než rekonstrukce domů je na místě vý-
stavba replik. Všechny původní plány se 
naštěstí dochovaly. „Jeden z domků by 
se mohl znovu stát vzdělávacím centrem 
pro děti a mládež a druhý by měl sloužit 
jako  galerijní  prostor,“  myslí  si  Vít  Ka-
hle,  mluvčí  ZOO.  Jan  Kněžínek,  ředitel 
odboru památkové péče MHMP, má ale 
na  věc  jiný  názor:  „Rád  bych  doporu-
čil  Gočárovy  domky  postavit  za  Petřín-
skou rozhlednu, poněvadž ZOO je sama 
o sobě tak ohromné lákadlo, že už další 
lákadla nepotřebuje.“        

text a foto bok

černohouska dnes – cukrárna v kavárnou
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Základním  úkolem  soutěže  je  architek-
tonický  návrh  nového  vstupního  objektu 
do Zoologické zahrady v Praze Troji – PA-
VILOn  ČLOVĚKA  a  objektu  vybavenosti 
lodního přívozu do Podbaby – DŮM Pře-
VOZnÍKA,  obojí  s  důrazem  na  krajinné 
souvislosti v říčním prostoru Vltavy.
náročné, ale atraktivní zadání 14. roční-

1. místo kateřina fryzelková, 
 fa tu Liberec 

2. místo nina holubová, 
 fsv čVut Praha 

3. místo: Bc. Lukáš jedlička, 
 fsv čVut Praha 
            

ku  studentské  soutěže  XeLLA  přilá-
kalo letos 73 jednotlivců i týmů z českých 
a slovenských vysokých škol se zaměřením 
na  architekturu,  techniku  i  umění.  Mezi-
národní porota,  složená z  renomovaných 
českých a slovenských architektů, to nemě-
la během svého zasedání na zámku v Troji 
ve dnech 3. 3. a 4. 3. vůbec jednoduché.

O  jednotlivých  návrzích  rozhodovala  po-
rota ve čtyřech kolech. Předsedou poroty 
byl zvolen Ing. arch. Josef Pleskot. Dalšími 
členy poroty byli: Vlado Milunić, Ľubomír 
Králik, Ivan Kubík, emil Makara, Jarek Ve-
selák, Peter Moravčík, Ľubomír Závodný a 
trojský starosta Ing. arch. Tomáš Drdácký. 

Cestou na salonní loď nepomuk

architekt josef Pleskot a Dr. oliver frei (tech-
nická univerzita Vídeň)

společenský večer v zoo obhajoba soutěžního projektu

ze zasedání porotyProhlídka soutěžních pracíV kabině kapitána

Přivítání převozníkem pražským j. BergmanemV přístavišti na Císařském ostrově

„Vltavské břehy v Troji patří v centrální Pra-
ze mezi cenné oázy klidu, které ještě nabí-
zejí dostatek místa k zastavení, relaxaci a 

výstava studentských prací v trojskéM ZáMku

sportovnímu vyžití. Revitalizace trojského 
nábřeží  patří  mezi  priority  naší  městské 
části i hlavního města Prahy. Stávající me-

zinárodní  cyklotrasu  A2,  která  prochází 
Prahou-Trojou a spojuje Drážďany s Vídní 
je  třeba  dovybavit  potřebným  zázemím- 

Výstava, na které se představilo 74 studentských projektů, byla za velké pozornosti domácích, studentů i odborné 
veřejnosti zahájena 4. března v Císařském sálu Trojského zámku.

www.xella.cz
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Příloha č. 1 k usnesení rady hmP č. 86  ze dne  27. 1. 2009

č. ino/41/08/000030/2009 uzavřená podle § 51 zákona č. 40/1964 
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

hlavní město Praha se sídlem: Mariánské nám. 2, Praha 1,  
IČ: 00064581 zastoupené: Mgr. Petrem Štěpánkem, CSc., 
členem Rady hlavního města Prahy a

městská část Praha-troja se sídlem: Trojská 96, Praha 7,
IČ: 45246858 zastoupená: Ing. arch. Tomášem Drdáckým, starostou

uzavírají tuto smlouvu s spolupráci:

Článek i. ÚČel SMlOUVy
Účelem uzavření této smlouvy mezi hl. m. Prahou a Městskou čás-
tí Praha – Troja je zajištění harmonického rozvoje trojské kotliny.

Článek ii. PředMĚT SMlOUVy
Projekt Celková přestavba a rozšíření Ústřední čistírny odpadních 
vod na Císařském ostrově  (dále jen „ÚČOV“) potvrzuje dočasné 
umístění  technologického zařízení hlavního města Prahy v pro-
storu  trojské kotliny, proto  je předmětem  této  smlouvy úprava 
koncepčních kroků hl. m. Prahy a Městské části Praha – Troja, kte-
ré v průběhu projektování, výstavby a provozu omezí negativní 
vlivy areálu ÚČOV v prostoru trojské kotliny. 

Smluvní strany se dohodly, že umístění stavby ÚČOV si vyžá-
dá současné  investice do rozvoje občanské vybavenosti a  infra-
struktury pro rozvoj krátkodobé rekreace a volnočasových aktivit 
v trojské kotlině a jmenovitě na území Městské části Praha-Troja. 
Je třeba bezodkladně řešit dopravní obsluhu návštěvnických cílů 
v této lokalitě (ZOO, Botanická zahrada, Trojský zámek, Sportov-
ní areál na Malé říčce, Výstaviště).

Článek iii. záVAzky SMlUVnícH STRAn
1. Smluvní strany dohodly následující kroky v projektování 

ÚČOV:
–  v koncepční studii budou krajinářsky, prostorově a architekto-

nicky sjednoceny jednotlivé součásti plošně rozšířeného areálu 
ÚČOV.  Studie bude projednána v řídící komisi ÚČOV. Hl. m. 
Prahou přizvaný odborník-krajinný architekt, navržený Měst-
skou částí Praha-Troja, bude pracovat v projekčním týmu pro-
jektanta po celou dobu přípravy a realizace všech fází projektu 
Celkové přestavby a rozšíření Ústřední čistírny odpadních vod 
na Císařském ostrově a stane se členem řídící komise ÚČOV.

–  v dokumentaci ke stavebnímu povolení projektu ÚČOV bude 
provedena  změna  v  čerpací  stanici  na  stokách  e  a  F.  Čerpa-
cí stanice bude mít pouze podzemní část. V dokumentaci ke 
stavebnímu  povolení  nové  vodní  linky  bude  snížena  výška 
objektu hrubého mechanického předčištění na technologické 
minimum. 

–  v průběhu zpracování dokumentace ke stavebnímu povolení 
bude  do  projektu  nové  vodní  linky  zařazena  studie  veřejně 

sociálním  zařízením,  občerstvením,  infor-
mačními panely. Přístaviště přívozu v Pod-
hoří  je  jedním  z  uzlových  komunikačních 
bodů na této trase a domek převozníka by 
mohl být realizován již v příštím roce. MČ 
Praha-Troja  vykoupila  potřebný  pozemek 
pro tuto stavbu. Přivítal jsem nabídku spo-

lečnosti  Xella  zpracovávat  trojské  téma, 
které  zahrnuje  vedle  návrhu  samotných 
staveb i dopravní vazby nebo vztah veřej-
ných  prostorů  s  uzavřeným  areálem  Zoo. 
V  souvislosti  s  připravovanou  celkovou 
koncepcí  využití  a  zpřístupnění  Císařské-
ho  ostrova  získávají  odevzdané  student-

ské  práce  nový  smysl  a  možné  uplatnění 
v budoucnu. Alternativní přístup do Troje 
z  jihu by mohl být velmi atraktivní nejen 
pro návštěvníky Zoo. Budiž fantazie a kre-
ativita studentů inspirací pro architekty a 
krajináře, kteří se budoucností trojské kot-
liny zabývají. 

ing. arch. tomáš Drdácký

sMlouva o spolupráci

přístupné parkové plochy nad novou vodní linkou a v prostoru 
vymístěného kalového hospodářství. Cílem návrhu bude maxi-
mální prostupnost Císařského ostrova pro pěší a cyklisty jak po 
dobu výstavby, tak při provozu rozšířeného areálu ÚČOV.

–  příprava výstavby štolového kolektoru na Drasty k dopravě vy-
hnilých  a  následně  surových  kalů  z  Císařského  ostrova  bude 
zahájena v roce 2009, k definitivnímu vymístění kalového hos-
podářství z Císařského ostrova dojde do roku 2015.

–  dokumentace k územnímu řízení rekonstrukce stávající vodní 
linky bude  řešit  vnější plášť  stávajících objektů vodní  linky a 
terénní úpravy v souladu s řešením nové linky.  

–  při řešení rekonstrukce stávající vodní linky bude v samostat-
né etapě řešeno i nemotorizované spojení Císařského ostrova 
s oběma vltavskými břehy. 

2. Smluvní strany se dále dohodly ve věci územní studie na ná-
sledujícím postupu:

ve spolupráci s Městskou částí Praha-Troja bude hl. m. Prahou za-
dána  studie  urbanistického  řešení  trojské  kotliny  jako  podklad 
pro návrh nového Územního plánu a z ní plynoucí plán investic a 
harmonogram konkrétních aktivit v tomto území. Územní studie 
bude zapsána v evidenci územně-plánovací dokumentace.

Článek iV. OSTATní UJednání
Pro realizaci Regenerace rekreačních zón a zeleně bude prověřen 
orientační  seznam  pozemků  požadovaných  Městskou  částí  Pra-
ha – Troja ke svěření uvedený v příloze č. 1 této smlouvy a do-
hodnuté pozemky budou předloženy k projednání jejich svěření 
Městské části Praha – Troja Zastupitelstvu hl. m. Prahy v souladu 
se zákonem č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, ve znění pozdějších 
předpisů v termínu do 31. 12. 2009.

Článek V. záVĚReČná USTAnOVení
1.  Tato  smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem 30. 1. 2009 

za  podmínky,  že  tímto  dnem  nabudou  právní  moci  územní 
rozhodnutí o umístění stavby „Celková přestavba a rozšíření 
Ústřední  čistírny  odpadních 
vod  na  Císařském  ostrově“. 
Tímto smluvní strany sjedná-
vají ve smyslu § 36 zákona č. 
40/1964 Sb., občanský záko-
ník, ve znění pozdějších předpisů podmínku odkládací.

2.  Změny a doplňky této smlouvy mohou být prováděny pouze 
formou písemných dodatků odsouhlasených oběma smluvními 
stranami.

řeka Vltava v roce 1854
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3.  Tato smlouva je vyhotovena v 6 stejno-
pisech  s  hodnotou  originálu,  přičemž 
hl. m. Praha obdrží 4 stejnopisy a Měst-
ská část Praha – Troja 2 stejnopisy.

4.  nedílnou  součástí  této  smlouvy  je  ke 
dni jejího uzavření příloha č. 1 – 

  seznam pozemků v k. ú. Troja.
5.  Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, 

aby tato smlouva byla uvedena v Cen-
trální  evidenci  smluv  (CeS)  vedené 
hlavním  městem  Prahou,  která  je  ve-
řejně přístupná a která obsahuje údaje  
o smluvních stranách, předmětu smlou-
vy,  číselné  označení  této  smlouvy  a 
datum  jejího  podpisu.  Smluvní  stra-
ny  prohlašují,  že  skutečnosti  uvedené 
v této smlouvě nepovažují za obchodní 
tajemství  ve  smyslu  §  17  obchodního 
zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stano-
vení jakýchkoliv podmínek. 

  V Praze dne 27. 1. 09  V Praze dne 29. 1. 09
  

  Petr Štěpánek  Tomáš Drdácký

 ………………..........................  ……............................………….
  za hl. m. Prahu  za Městskou část Praha-Troja

Příloha č. 1 Smlouvy o spolupráci mezi hl. m. Prahou 
a Městskou částí Praha – Troja

Seznam pozemků v k. ú. Troja
pozemky parc.  č. 418/2, parc.  č. 418/35, parc.  č. 418/53, parc.  č. 
418/54, parc. č. 60,  parc. č. 137, parc. č.1376, parc. č. 142, parc. 
č. 264/1, parc. č. 1447/2, parc. č. 1457, parc. č.1458, parc. č. 294/4, 
parc. č. 1372/1, parc. č. 1372/5,  parc. č. 1456, parc. č. 1442, parc. 
č. 1468/1, parc. č. 1468/2, parc. č. 1468/3,  parc. č. 1290 vč. domu 
čp.232, parc. č. 1291, parc. č.  1297, parc. č. 1282, parc. č. 290 a 
parc. č. 1428.

Vpravo je západní cíp někdejšího císařského ostrova, na němž v r. 1925 ještě nebyla čistírna 
odpadních vod. Vlevo nezastavěná troja.

Vážení trojští občané, laici i odborníci,

Při přípravě celkové přestavby ÚčoV na 
Císařském ostrově nebylo od počátku in-
vestorem (hmP) ani projektanty příliš na-
sloucháno názorům veřejnosti, odborníků, 
památkářů, urbanistů. Projekt, tak jak byl 
předložen, ignoroval veškeré místní sou-
vislosti. městská část troja i občanská sdru-
žení se právem odvolávaly proti vydaným 
územním rozhodnutím, která přehlížela 
historii, charakter i potenciál Císařského 
ostrova a trojské kotliny i naše apely na cit-
livější ohled na trojskou kotlinu (dnes širší 
centrum Prahy), nedostatečnost veřejného 
projednání i posouzení vlivu stavby na ži-
votní prostředí a krajinný ráz. 

činností řídící komise rady hmP i vyna-
loženým úsilím všech účastníků řízení se 
podařilo projekt upravit, a to zásadním způ-
sobem. Ponechání břehu proti trojskému 
zámku, snížení některých technologických 
budov a překrytí nové vodní linky a zejména 
rozhodnutí vymístit vyhnívací nádrže a celé 
kalové hospodářství z ostrova do roku 2015 
otvírá možnost začlenit toto strategicky 
významné celoměstské zařízení (které zde  
v nevyhovujícím technickém stavu od 60. 
let existuje) do trojské kotliny a rozvoj tech-
nologického parku doplnit úpravou pro 

funkční zapojení a využití území ostrova  
i navazujících ploch v Praze 6, 7 a troji. 

V průběhu procesu projednávání úprav 
projektu jsem pochopil, že nastavený způ-
sob (ne)komunikace, názorový propastný 
rozdíl v chápání podstaty problému, pří-
stup projektanta, investora a odvolatelů 
harmonický rozvoj kotliny nezaručí. roz-
drobení celkové přestavby do mnoha pro-
jektů a řízení, nečitelnost dokumentace a 
absence celkového konceptu, jak by měla 
čistírna vypadat, nedávaly příliš naděje na 
„uhlídání“ výsledného řešení a míry zása-
hu do jedinečného prostoru trojské kotliny. 
jako městská část bychom navíc následnou 
dokumentaci ke stavebnímu povolení ani 
průběh realizace ÚčoV na ostrově již ne-
mohli ovlivnit.

na základě úspěšného odvolání měst-
ské části Praha-troja proti tzv. nátokovému 
labyrintu na pravém břehu Vltavy, rozsáh-
lého odvolání mč Praha-troja (za účasti 
právního zástupce rödl a Partner) a občan-
ského sdružení troja trojou proti vydané-
mu rozhodnutí na umístění tzv. nové vod-
ní linky ÚčoV se v lednu 2009 poprvé za 
dobu mé účasti v této věci otevřela serioz-
ní možnost změnit (ne)komunikaci ve spo-
lupráci. Po projednání se zastupiteli (pově-
řenými zastupovat názory i zájmy občanů) 

a v souladu s naším záměrem zasadit se  
o harmonický rozvoj troje jsem vyjednal  
s panem radním Štěpánkem a panem pri-
mátorem přiloženou smlouvu. Právní po-
stup jsem nahradil dohodou o spolupráci 
na celkové studii trojské kotliny (zadání 
připraveno od května 2007 na Úrm) a jejím 
zahrnutí do nového územního plánu, vy-
pracováním koncepčního řešení Císařského 
ostrova, úpravami projektů ÚčoV-účastí 
našeho krajináře-urbanisty v projekčním 
týmu a dohledem nad realizací, řešením 
stále odkládané dopravní obslužnosti troj-
ské kotliny ne pouze přes troju, doplněním 
infrastruktury pro cestovní ruch i obec atd. 
tímto přístupem neodkládáme rozhodnu-
tí o umístění stavby do budoucna, řešíme 
okamžitě „věc, která ovlivní život v troji“. 
Vynakládáme veškeré úsilí, aby tato velká 
úprava ÚčoV ovlivnila kvalitu životního 
prostředí nejen v troji k lepšímu! 

za toto rozhodnutí nesu plnou odpo-
vědnost jako starosta, architekt, vícepre-
zident českého národního komitétu iCo-
mos, od roku 1994 člen stavební komise 
v troji, jako dítě účastník brigád při úkli-
du černých skládek na Císařském ostrově 
a navždy jako účastník veřejného dění  
v místě svého bydliště!

tomáš Drdácký, starosta

BYlo a je Možné Zajistit harMonický roZvoj trojské kotlinY?
..komentář ke smlouvě i odpověď na otevřený dopis
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Čtenáři píší

Pane starosto,

Předsedáte komisi pro urbanismus, stra-
tegický rozvoj a životní prostředí spojené 
s komisí pro výstavbu a dopravu. Komise 
je složená z více než deseti odborníků, 
z velké většiny architektů a stavařů , s vel-
kou praxí a zkušeností a především se zá-
jmem o Troju, ve které žijí. 

Před dvěma lety , když se komise usta-
novovala po volebním vítězství Trojského 
koně, jste zval do komise nové členy, a žádal 
jste občany, aby se zajímali o věci veřejné.

Žiji v Troje 10 let a považuji za svou 
povinnost starat se o místo, kde má moje 
rodina domov. Proto jsem se přihlásila do 
Vaší komise a aktivně se účastnila všech 
zasedání podle svých znalostí a zkušenos-
tí a nejlepšího svědomí občana Troje.

Čističku jsem v komisi probírali něko-
likrát. Jednal jste vždy v souladu s progra-
movým prohlášením zastupitelstva, kde 
uvádíte cituji: „budeme chránit kvalitu 
životního prostředí a hodnotu našich do-
movů před násilnými zásahy do prostředí 
Trojské kotliny typu rozšíření Ústřední čis-
tičky odpadních vod na Císařském ostrově 
a souvisejících následných staveb.“

Komise pro urbanismus, strategický 
rozvoj a životní prostředí spojené s komi-
sí pro výstavbu a dopravu vždy v souladu 
s Vaším stanoviskem trvala na odvolání se 
proti rozšíření čističky z mnoha důvodů 
včetně rozměrů, a nevyřešených problé-
mů především v kalovém hospodářství. 

Proto jste se opakovaně odvolával 
proti rozšíření Ústřední čističky odpadních 
vod na Císařském ostrově.

Avšak nyní vzal poslední odvolání 
zpět, aniž byste diskutoval s občany Troje 
o tak důležitém rozhodnutí předem. Do-
konce Vám ani nestálo za to toto rozhod-
nutí projednat ve své komisi pro urbanis-

Otevřený dOpis starOstOvi

Proč jste je neprojednal se svou komisí?

Pokud starosta neřeší tak základní 
věc, která ovlivní život v Troji nás i dalších 
generací, s občany, a pouze „vysvětluje“ 
až poté, co vzal zpět odvolání, tak nemá 
v Troje aktivní účast na veřejném životě 
smysl. 

nezbývá, než si přát, aby na své sliby 
ve Smlouvě o spolupráci Magistrát neza-
pomněl, aby na nás myslel i v roce 2015, 
aby nepřijal nejjednodušší řešení, a to 
vyřešení kalů výstavbou spalovny přímo 
v Trojské kotlině.

Pane starosto, vstřícně jste mě vítal 
v komisi jako jedinou ženu, která přinese 
ženský pohled. Možná jsme jako ženy pří-
liš emocionální, ale pro mne ztratilo smysl 
snažit se ovlivňovat život v Troji prostřed-
nictvím politického života, nemám totiž 
jedinou šanci. 

eva Rollerová, 2 roky členka stavební komise

Zajímá starostu názor odborníků –
občanů Troje? 

mus, strategický rozvoj a životní prostředí. 
nezajímal Vás názor Vašich spoluobčanů, 
odborníků, obeznámených se situací. 

Vyměnil jste odvolání, ze kterého 
měl Magistrát velký strach, za nevymaha-
telný příslib primátora, že bude vyřešeno 
kalové hospodářství a přijdou nové inves-
tice do Troji. zbavil jste tím Troju možnosti 
využít další právní prostředky ve svém boji 
proti rozšíření čistírny bez důsledného vy-
řešení s tím souvisejících problémů. 

řekl jste mi, že jde o politické roz-
hodnutí a nechal jste si je posvětit zastu-
pitelstvem, ve kterém jsou členové ODS, 
která řídí Magistrát, či lidé bydlící vysoko 
nad Trojskou kotlinou, které čistička trápit 
nebude. Poslední mohykán Monika Mau-
rerová to nezachránila. 

Proč jste s tímto politickým rozhod-
nutím předstoupil před občany až poté, 
co jste jej učinil?

Ústřední čistírna odpadních vod v 80. letech XX. století

10
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Zastupitelstvo infoRmuje

S některými lidmi je potíž, že navenek nic nenaznačuje, že vnímají 
stav věcí zcela jinak než ostatní, ale najednou se z ničeho nic ukáže, 
a že asi žijí ve světě svých představ a přání, ve zcela jiném světě než 
my druzí. Možná že i vnímají svět stejně jako my, ale rádi přizpůsobí 
skutečnost své představě, a nahlas říkají a píší i to co se jim v afektu 
či pod vlivem emoce zdá výhodné a nebo si konstruují a představu-
jí, že by to mohlo hezky působit, i když to není pravda.

napadlo mě to, když jsem si v otevřeném dopise paní ing. Rol-
lerové přečetl, že říká, že je členkou „komise pro urbanismus, stra-
tegický rozvoj a životní prostředí, spojené s komisí pro výstavbu 
a dopravu“, kam ji, po vítězství Trojského koně, jmenoval, kterou 
ustavil a které předsedá pan starosta ing. arch. T. Drdácký. Vždyť 
do komise dopravní a urbanistické, spojené s komisí architektonic-
kou a stavební byla delegována bývalou paní starostkou, jak sama 
říká před dvěma roky a po celou, již nejméně dvanáctiletou dobu 
její existence této komise, jí předsedám já, ing. arch. Václav Valtr. 
Také na všech schůzkách komise paní ing. Rollerová vždy se mnou 
jako s předsedou i jednala a hovořila. Dokonce svého času i neleni-
la a ostatním členům naší komise rozesílala lživé zprávy o jednání 
v komisi. zcela jinou komisí je komise pro obnovu a rozvoj Troje, 
které předsedá p. starosta Drdácký a jejímž členem paní ing. Rol-
lerová není. Má tedy v těch komisích pěkný zmatek. Dále se od 
ní také dozvídáme překvapivou zprávu, že v zastupitelstvu Troje 
jsou členové ODS, které řídí Magistrát. Jak to, po volebním vítězství 
Trojského koně? za ODS jsme v zastupitelstvu pouze dva ze sedmi 
členů, J. Kořenský a V. Valtr a mohu zcela odpovědně za nás oba 
prohlásit, že se oba rozhodujeme pouze podle svého svědomí a ve 
prospěch obyvatel Troje a nikdo nás neřídí. zcela úsměvné je pro-
to další nařčení, že nás řídí lidé „lidé, bydlící vysoko nad trojskou 
kotlinou“.Kdo by to mohl být? Pan ministr M. Kocáb za stranu ze-
lených? Anebo Paroubkovi pověstní marťané, ale to vlastně nejsou 
lidi. Tato tvrzení jsou korunována větou, již se týkající postojů k čis-
tírně, „Poslední mohykán Monika Maurerová to nezachránila.“ Jak 
to? Proč se občanské sdružení 3 duby, jemuž pí. M. Maurerová před-
sedá již proti poslednímu územnímu rozhodnutí na rozšíření ÚČOV 
neodvolalo? Jak pak chce aspirovat na titul „poslední mohykán? 
Ale odvraťme se od emocí a pocitů a vraťme se ke skutečnosti.

na podzim 2008 bylo znovu v přerušeném řízení vydáno nové 
územní rozhodnutí na novou vodní linku ÚČOV. návrh schválený 
tímto rozhodnutím se liší podstatně od původního projektu, proti 
kterému jsme se postavili. nová část areálu je překryta zatravně-
nou deskou s nabídkou na parkové či sportovní využití. břehové 
porosty proti trojskému zámku a u lávky jsou zachovávány a není 
již navrhován žádný zásah do severního břehu Císařského ostro-
va. Tím byly zásadně zohledněny požadavky Troje a názor většiny 

členů zastupitelstva se přiklonil k k názoru, že je nový návrh již 
přijatelný a neohrožuje zájmy obyvatel Troje. S tím také souhla-
sila veřejně občanská sdružení Podhoří je v Troji a Troja dětem. 
Protože ale stále trvala malá naděje, že je ještě ve hře variantní 
návrh technologie eCOFLUID, který proklamoval schopnost vyře-
šit celou potřebnou intensifikaci ÚČOV na stávajících pozemcích 
bez dalšího rozšiřování, souhlasilo zastupitelstvo troje s podáním 
odvolání proti ÚR, aby se zachoval ještě časový prostor pro jed-
nání. S MČ Troja se solidárně odvolalo ještě sdružení Troja Trojou. 
nebyli jsme ale v zastupitelstvu spokojeni s tím, že konsultace 
o odvolání s právnickou firmou Rodl & partner stály Troju dalších 
200 tisíc korun v roce 2008 a otevřeně jsme to starostovi sdělili.

V lednu 2009 jsme se dozvěděli, že varianta eCOFLUID padla, 
že ji komise MHMP na základě zahraničních posudků zamítla. za 
této situace se začal jasně rýsovat pro Troju nepříznivý scénář. 
naše odvolání bude orgány magistrátu zamítnuto, stavba se roz-
jede a my budeme dále utrácet trojské peníze za právníky, prav-
děpodobně bez odkladných účinků a schopnosti stavbu zastavit. 
znemožníme městu svým zdržováním čerpat prostředky z eU, 
což se jistě projeví na konečném výsledku projektu, jen navržené 
zakrytí areálu představuje náklad více než 1 miliardu korun. za 
této situace jsme přivítali, že se i starosta přiklonil k většinovému 
názoru v zastupitelstvu a přistoupil k jednání o dohodě s panem 
primátorem. Ten Troji smluvně garantoval vliv na vývoj a koneč-
né vyznění projektu a poskytnutí kompensací městské části za 
obtěžování stavbou, která bude probíhat v jejím sousedství ně-
kolik let. Dohodu schválilo zastupitelstvo 6 hlasy ze 7. K otázce 
dohody proběhla dvě setkání zastupitelů s občany, v Kavárničce, 
kde se pí. ing. Rollerová zúčastnila a v trojské škole.

V zaujetí bojem za lepší vzhled připravovaného areálu a zacho-
vání krajinného rázu Troje se málem zapomnělo i na významné 
kladné přínosy, které rozšíření ÚČOV způsobí. zlepší se čistota ne-
jen Labe v Drážďanech a v Mělníku, ale i Vltavy v Podhoří a v Kra-
lupech. Modernisace celého areálu také odstraní dnešní nepříznivé 
dopady na okolí, bude omezen hluk a zápach, který dnes obtěžuje 
okolí. Rada zastupitelstva HMP také přijala rozhodnutí o vymístění 
kalového hospodářství z ostrova nejpozději do roku 2015. Ostrov 
bude zpřístupněn novou lávkou z Podbaby pro pěší a cyklisty.

na závěr cítím potřebu vyslovit lítost nad každou resignací, nad 
každou i manifestační ztrátou zájmu o věci veřejné. Tím spíše, je 
li způsobena falešným vnímáním reality a teoriemi o spiknutích. 
Jsme tu přeci také proto, abychom aktivně konali a hledali a na-
lézali pravdu i ve vzájemných sporech. Ve svobodné společnosti 
takovou šanci máme všichni a stále.

Zmatek v komisích paní ing. RolleRové

ing. arch václav valtr, 
zástupce starosty a předseda komise architektonické a stavební
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Daniela Havlíčková * 18. 4. 1946  ✝ 21. 7. 1999. Daniela Havlíčková 
žila a pracovala v Praze. Absolvovala Vysokou školu uměleckoprů-
myslovou v Praze v roce 1971 v ateliéru prof. Františka Muziky, 
prof. Jiřího Trnky a prof. zdeňka Sklenáře. Ve své profesionální vý-
tvarné činnosti se věnovala vol-
né grafice a ilustraci. Užívané 
grafické techniky: lept, suchá 
jehla a kombinovaná technika. 
Výstava Opuštěné grafiky Danie-
ly Havlíčkové trvá do 26. 4. 2009.
Otevřeno v pátek 13–17 hod.  
v sobotu a neděli 10–18 hod.
Galerie u lávky, Povltavská 12/21
bus 112 zastávka na Kovárně

vltava opět ZahRoZila
začátkem března se pozornost některých trojských občanů opět 
obrátila k řece. není divu, na Kampě se zavřela protipovodňová 
vrata, loď pro bezdomovce odtáhli raději od Štefánikova mostu do 
Libně, ale v Troji je protipovodňový val na počátku zrodu. Dokon-
ce byl uveden do činnosti povodňový štáb. Ale zatím to dopadlo 
dobře, jediné co Troju postihlo, bylo odstavení přívozu v Podhoří 
z důvodů vysoké hladiny Vltavy z provozu od 4. března. Už se ale 
zase jezdí!                bok

GaleRie
u lávKY

bus 112
Kovárna trojská
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histoRické 
nářadí v pBZ
Pražská botanická zahrada, 
areál Jih – venkovní expozice, 
výstavní sál, denně od 9 do 17 
hodin, v dubnu do 18 hodin. 
Je zde možno navštívit velmi 
zajímavou výstavu historického 
zahradnického nářadí, pomů-
cek a malých strojů, které se 
používaly v zahradnické výrobě. 

Okrajově se výstava zabývá i ze-
mědělstvím. Hlavními okruhy 
výstavy jsou práce v pařeništi, 
sklizňové práce, závlaha v za-
hradě, pěstební nádoby, práce 
v sadu a na vinici. Je možno 
vidět různé typy květináčů, ná-
doby na zalévání, několik typů 
vozíků určených na přepravu 
zahradnických výpěstků a mate-
riálů a jiné zajímavosti. nejstarší 
a nejzajímavější „kousky“ jsou 
repliky srpů prvních zemědělců 
s pazourkovými čepelkami. ex-
ponáty jsou zapůjčeny ze země-
dělského muzea v Kačině, z Vý-
letního areálu v Pěnčíně a od 
soukromníků. Výstava bude pří-
stupná do 5. dubna 2009. 

Text a foto bok

hvěZdy v tRoji
Herečka Aňa Geislerová a zpěvačka Lucie bílá se sešly 12. 3. 2009 
v pražské botanické zahradě, aby zde předvedly své zahradnic-
ké schopnosti. Obě dámy zasadily dva druhy orchidejí a podpo-
řily tak projekt Kořeny osobností v botanické zahradě. Projekt 
Kořeny osobností v botanické zahradě chce upoutat pozornost 
veřejnosti k botanické zahradě v Praze a upozornit na přírodní 
bohatství, které je zde k vidění. Kromě Ani Geislerové a Lucie bílé 
podpoří projekt řada známých osobností z řad zpěváků, herců, 
skupin, sportovců i politiků. Aňa Geislerová si navíc z celého pro-
jektu udělala tak trochu vlastní propagační záležitost a bojovala 
také za postavení národní knihovny podle návrhu zesnulého ar-
chitekta Jana Kaplického. bok

veRnisáŽ 12. 3.
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tRoja v paměti

BRatři svoBodovi vZpomínají
v únorovém čísle vzpomínali trojští sousedé bratři svobodovi na 
předválečnou troju na výstavě trojské plány ii v Galerii u lávky – 
nad souborem historických pohlednic ze sbírek pánů Doubka a ma‑
lého. Zamyšlení Krasoslava a miloty svobodových i v tomto čísle 
pokračuje.

trojské kino

„za první republiky nebylo v Troji stálé kino. Občas se promíta-
lo v restauraci U Růžičků. Až koncem padesátých let se promí-
talo pravidelně v Sokolovně, a to promítačkou na 16 mm. byly 
to celovečerní filmy, které byly promítány třeba ze tří kotoučů. 
Po každém kotouči se musel film zpátky převinout, takže byla 
přestávka. V sále byla kamna na uhlí, ve kterých se v zimě topilo. 
Většinou se promítalo v neděli odpoledne.“

Jak se v troji před válkou sportovalo?

„V této oblasti byl v Troji nejdůležitější Sokol, který byl hybate-
lem veškerého, nejen sportovního, ale i kulturního dění. Dnes 
je až neuvěřitelné, jak se Trojáci do všech akcí Sokola zapojovali 
a byli ochotni přispívat na činnost i na investice, například stavbu 
sokolovny. V Troji se hrál i hokej, i když přírodnímu kluzišti na 
kovárně vždy počasí nepřálo. Dobrá byla v Troji i česká házená, 
hrála se rovněž na kovárně. Sokolské cvičení bylo buď ve škole, 
nebo se chodilo na břežanku (do sálu nahoře). Letní cvičiště So-
kola bylo původně také na kovárně, později se chodilo na cvičiště 
v sokolovně, až do roku 1942, kdy byla činnost Sokola pozastave-
na. Oba pozemky dal k dispozici pan Matura. Vedle Sokola existo-
vala ještě DTJ (soc. dem.) a FDTJ (KSČ). DTJ si postavila klubovnu 
na plácku před školou. FDTJ cvičila v restauraci U Křížků. V rámci 
sjednocení tělovýchovy po roce 1948 se stejně nakonec všichni 

cvičenci sešli v Sokole Troja, který se stal součástí tehdejší DSO 
(dobrovolné sportovní organizace).“

Za války ovšem němci sokol zakázali…

„To bylo v roce 1942. V Troji zabrala německá armáda i soko-
lovnu. Kromě toho němci obsadili vily po źidovských majitelích. 
Onu, kde je dnes školka a místní úřad i druhou, kde je dnes vel-
vyslanectví jižní Koreje. bydleli v nich vysocí nacističtí pohlaváři, 
hlídaní oddílem SS. To byl konec veškerého společenského života 
v Troji. na druhou stranu je třeba říci, že za války byla Pražany 
velmi navštěvovaná zoologická zahrada. Kam také tehdy měli 
lidé chodit? Autobus ale nejezdil, nebyla nafta, jezdilo se na dře-
voplyn. návštěvníci zoo přicházeli od Stromovky a dostávali se 
k zoo přívozem.“ 
  Zaznamenal bok

Foto B. Kudera a archiv rodiny Svobodových

inzerce

Zajímavosti

papírová vystřihovánka zámku 
troja, 1:150.
K dostání ve větších knihkupectvích.
model pro trpělivé modeláře,
v barevnosti odpovídající 
rekonstruovanému zámku.

http://vystrihovanky.
hyperlink.cz
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ZpRávy tj sokol tRoja
tRojsKé Zajímavosti

divišova vila
Plány rodinného domu pro rodinu Václava Diviše, majitele stavební 
firmy specializované na výstavbu silniční sítě, provedl architekt Adolf 
benš. Divišovi zakoupili pro stavbu svého rodinného domu úzký 
a prudce se svažující stavební pozemek s výhledem k jihu – směrem 
přes řeku k zeleným plochám Stromovky. Pro benše se stala situace 
stavby výchozím bodem projektu. Výsledkem byla harmonicky řešená 
funkcionalistická vila, stupňovitě zasazená do strmého svahu. zatímco 
velká hala ve vstupním podlaží byla stíněna terasou, obytná místnost 
v patře se celou šířkou otvírala slunečnímu světlu. Stavba je zařazena 
i v publikaci „Slavné pražské vily“ (vyšla v roce 2008, na publikaci spo-
lupracoval i současný trojský starosta). Divišova vila zaujala odborníky 
již těsně po realizaci ve třicátých letech minulého století. Všimli si jí 
rovněž v odborném časopise Stavitel XII, ročník 1931 a o vile tehdy 
napsali: „Situace: úzký stavební pozemek 18,75 až 22,50 široký, sko-
ro 60 m dlouhý o výškovém rozdílu 25 m, se sklonem k jihu, k řece 
a k velkým zeleným plochám Stromovky. Přirozený požadavek volné-
ho a budoucím zastavením nestíněného výhledu, přiměřená isolace 
zahradou při ulici a 4 m vysoký teréní stupeň se skutečnou formou 
skalního jádra svahu, byly danými a disposici spoluurčujícími prvky. 
Proto jsou na př. sklepy ve třech patrech: uhelné v nejspodnějším, 
skladiště ve vstupním a potravinový v obytném a hospodářském. Spo-
lečenská funkce spojitých obytných místností, zaujímajících dvě pat-
ra, převládá. Hall ve vstupním patře je chráněn proti letním přímým 
paprskům slunečním, v obytném patře naopak celou svou šířkou ote-
vřen k jihu. Hospodářská část jest soustředěna: přípravna, kuchyně, 
žehlírna, jež jest zároveň místností pro šití a dění pobyt služebných, 
prádelna se sušením prádla. Je tím umožněn stálý přehled, souvislost 
pracovních úkonů a úspora času a místa. V posledním patře jsou lož-
nice orientovány k jihu, což třeba považovati za zásadně správnější, 
než čistý východ. Od původního návrhu, spojujícího obytné místnosti 
více se zahradou a posouvajícího ložnicové patro dále do svahu – tedy 
od jakýchsi obydlených teras, bylo v intencích stavebníka z důvodů 
bezpečnostních upuštěno. Technický popis: Konstrukce železobeto-
nová, pilířová, se stropy deskovými, křížově armovanými bez zvláštní-
ho podhledu, s viditelnými průvlaky. Minimální ztráta na výšce, tvrdý 
podklad omítky a výhody akustické jsou hlavními přednostmi. Výpl-
ňové zdivo kombinováno ze stojatých hodonínských bloků 14/29/29 
a 6.5 cm silné příčky vnitřní z lehkých mydlovarských cihel s vložkou 
2.5 cm silných desek Olcedytu (tepelně se vyrovná ca 85 cm zdi cih-
lové). Pilíře a obvodové průvlaky rovněž isolovány, resp. majíce mini-
mální průřezy, jsou přetaženy částí zdí. Okna kovová, většinou dvoji-
tá, syst. Kraus, ostatní pevná, částečně (hall) jednoduchá. Isolace proti 
spodnímu vlhku Galitornem (fa Drábek), isolace střechy provedena 
materiálem Conco s jutovými vložkami a se středním odpadem. Pa-
rapety balkonů a střešní terasy provedeny bez plechování se šikmým 
ukončením s cementovou omítkou.“                                               bok

        autor: architekt adolf Benš,  
 člen Levé fronty
          sloh: funkcionalismus
  realizace: 1928-1930
stavebníci: ing václav diviš
 a Jindřiška divišová
      adresa: trojská 224, 
 troja, praha, 
 Česká republika

sokolská všestrannost uspořádala:

n v neděli 1. 3. 2009 proběhl 1. turnaj dlouhodobé soutěže ve 
stolním tenise, tentokrát ve čtyřhrách za účasti 16 párů z celé 
prahy. Hrálo se ve velké tělocvičně Zš svatopluka Čecha. Úroveň 
dvojic byla různorodá, od profesionální do rekreační. po odehrání 
zápasů v základních skupinách se hrací pole rozdělilo na dvě po‑
loviny. všichni si pěkně zahráli a za svoje umístění získali body, 
které se započítávají do celého seriálu. přes jednu porážku nako‑
nec zvítězili otec se synem polczlovi. na druhém místě se stejným 
počtem bodů skončil pár turek ‑forejt a třetí byli Květoň ‑pozníček, 
ač porazili i vítěze.
Další turnaj ve dvouhrách proběhne v neděli 1. 4. 2009 od 9:00 h.
n v době školních prázdnin od 28. 2.–7. 3. 09. proběhl výcvikový 
lyžařský kurz v naší chatě u studánky v peci pod sněžkou. více 
informací najdete na jiném místě tohoto časopisu.
n Karneval pro děti proběhl ve školní velké tělocvičně 19. 2. 09 na 
ráz (téma): „Cirkus“. program sestavila a provedla Katka šrámko‑
vá a velmi se povedl, účast byla veliká.
n v prostorách Botanické zahrady proběhl 21. 2. eskymácký běh.
Účastnily se děti i s rodiči.
n velmi vydařená byla cvičební sobota s ukázkami pro nově pří‑
chozí z cvičebních hodin aerobiku, jogy, pilates metody a zdravot‑
ního cvičení, které jinak provozujeme v pravidelných cvičebních 
hodinách. tato akce, která se stává již pravidelnou, proběhla 
v trojské školní velké tělocvičně.
n 25. 2. v klubové místnosti tj sokol troja proběhla valná hroma‑
da sokolské všestrannosti.
n 27. 2. uspořádali fotbalisté v sokolovně šibřinky na téma (ráz): 
„Z Divokého Západu“. Účastnilo se na 70 hostů, z toho cca 20 ma‑
sek. nejlepší maskou byla indiánská dvojčata z podhoří. K tanci 
a skotačení hrála skladby a písně všeho druhu živá muzika.
n fotbalisté dohráli své zimní turnaje na umělých trávnících. muži 
obsadili 9. místo, na Kačerově, z 18 účastníků. a starší dorost vy‑
hrál turnaj dorostů na loko – vltavíně a B – dorost se tamtéž umís‑
til 9. z 12 účastníků.
n výroční schůze oddílu orientačního běhu proběhla 10. 2. oddíl 
zahajuje svoji činnost v přírodě, po zimní přestávce, 14. března. 
Zimní přípravu soustředil na chatu v Rokytnici v orlických horách.
n Kanoisté se připravují na své pádlování v trojské tělocvičně a na 
horách v peci pod sněžkou.
Nejbližší program:
n fotbalisté zahajují svoji jarní část sezóny poslední víkend v břez‑
nu. Hracím termínem zápasů a mužů v i.a třídě je každých 14 dní 
v neděli odpoledne, pokud to dovolí podmínky v okolí hřiště a ka‑
bin s ohledem na probíhající stavbu protipovodňového valu.
n sokolská všestrannost připravuje další cvičební sobotu pro čle‑
ny i nečleny s ukázkami náplně našich cvičebních hodin. Datum 
konání zveřejníme v dalším čísle časopisu troja.
n autobusový zájezd do zámku Zákupy, skalní hrad sloup v Če‑
chách a Kryštofovo údolí, připravujeme na sobotu 23. května 
2009. Zájemci na tyto akce se mohou přihlásit u alžběty filipové 
na tel. č.: 233 540 307 mobil: 736 283 882.

Připravili: alžběta filipová, Rudolf Hampel, jaroslav fliegl

Činnost členů tj sokol 
troja v posledním měsíci 
odpovídala zimnímu ob‑
dobí. pravidelné cvičení 
a sportování se soustředi‑
lo převážně do trojských 
školních prostor. jednorá‑
zové akce, které jsme pořá‑
dali, proběhly v uzavřených 
prostorách i ve volné přírodě.

obálka časopisu stavitel
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letošní Studánka byla jako každý jiný rok jedinečná. Tak jako 
jsou věci, které se nikdy nemění, se tam letos událo plno věcí, 
které jsem nikdy nezažila. 
Letos nás bylo 24 plus vedoucí. I když na první pohled ten vel-
ký počet rozhodně vidět nebyl, protože jsme s sebou měli plno 
mladších. Cesta nahoru byla obtížná tak jako vždycky. A jestli jste 
si to už někdy vyšlápli, víte, o čem mluvím. Těžký den. Tu noc jsme 
všichni spali jako zabití a když nás ráno přišel Rico vzbudit, bylo 
jasné, že náš lyžařský kurz teprve začíná.

Lyžovali jsme každý den co to šlo a bylo to fajn. Mě osobně nej-
víc bavilo prkno a někoho jiného zase „volný jízdy“. Ať tak nebo 
tak, byli jsme venku na vzduchu.

Samozřejmě jsme nelyžovali nonstop. Vraceli jsme se zpátky do 
chalupy na svačiny, obědy a „dlouhý“ odpočinek. Vítaly nás tam 

jaRní pRáZdniny – studánka 2009: sněhové ZpRavodajství
naše dvě kuchařinky (tenhle rok Monika a Pusa) a všemi vytouže-
né teplíčko. Každou volnou chvíli jsme hráli vždy oblíbenou hru 
bAnG! nebo naší tradiční mafii. Ve středu jsme šli do bazénu, 
kde se mimo jiné konaly i závody. Tenhle rok byl pro vedoucí nej-
větším trendem australský styl lyžování. Samozřejmě se toho ne-
pustili ani v bazénu a všichni starší museli podstoupit ještě jednu 
disciplínu. Plavali jsme totiž nohama dopředu a to kraula. Teď si 
zkuste představit, jak se po australsku lyžuje. no jednoduše řeče-
no, prostě všechno obráceně.

Studánka zažila premiéru filmu. A to 
není vtip. Tenhle rok se poprvé na Studánce promítaly jak záběry 
z Ricovy kamery, tak i film Hvězdný prach. Ten večer jsme měli 
všichni posunutou večerku, takže to bylo vážně skvělé. Chyběl 
akorát popcorn.

A abychom neměli lyžování málo, jeli jsme dvakrát i na večer-
ní lyžování a lyžovali na opravdových sjezdovkách a opravdovém 
vleku (nic proti pomám). Tedy já jsem na prvním večerku neby-
la, takže ho vám nemůžu ani popsat, ale na tom druhém jsem 
už byla nejenom já, ale téměř celá chalupa. Doma zůstali jen ti 
nejmenší. Tehdy Studánka zažila další premiéru. Poprvé v její his-
torii Rico dovolil snowboard na večerko. To taky není vtip. 

na večeři jsme šli tradičně do Havlovky a dali si hranolky a – pozor 
další premiéra – LIMOnÁDU! na takovém večerním lyžování vás 
ten pohyb postě zahřeje až až. 

Předposlední den byl jako vždy věnován hlavně závodům. 
Mlha, těžký sníh a moje všudypřítomná nervozita. naštěstí zá-
vody dopadly dobře. nikdo si nic nezlomil (včetně lyží a hůlek) 
a tím se vyhnul největšímu nebezpečí na Studánce. Kvůli sněhu se 
bohužel nekonaly závody na ježdíkách, zato se ale objevila další 

nová disciplína. byl to obří slalom australským stylem. Myslím, že 
po zkušenosti s bazénem si dokážete celkem živě představit, jak 
to asi vypadalo. 

Poslední den letěl jako raketa. Všichni totiž dostali něco na 
práci, abychom mohli bezpečně opustit chalupu. na lyžích jsme 
tentokrát dojeli opravdu daleko. Téměř jen přes silnici od našeho 
autobusu. naložili jsme bágly, usadili se na svých místech a bez-
pečně se nechali dopravit zpátky domů.

Ahoóój Wikulíni!!! bicák-tricák -cák-cák-cák
markéta Bryknarová, upraveno

Před Studánkou jsme se naučili dokonce i jak padat.

tip na výletZámek 
a kočáRovna 
ctěnice

V tomto čísle přinášíme kromě dal-
ších  tipů  i  tip  na  dubnový  či  veli-
konoční  výlet  do  Ctěnic  nedaleko 
pražské Vinoře.
nejstarší zprávu o Ctěnicích uvádí stra‑
hovský klášter v soupisu svého jmění 
v roce 1273. Dnešní podobu získala tvrz 
přestavbou na renesanční zámek kolem 
roku 1550, kdy ji vlastnil rod Hrzánů z Ha‑
rasova. ve 2. polovině 18. století zámek 
dostal klasicistní barokní vzhled, který 
má dodnes. Z této doby se také zacho‑
valy hospodářské budovy s barokní sýp‑
kou a pozdně barokními stodolami. Celý 
areál budov je mimořádně dochovaným 
komplexem tvrzové architektury, která se 
svým stavebním vývojem přeměnila v zá‑
mecký objekt a posléze v aristokratický 
velkostatek. v roce 1993 byl celý objekt 
bezplatně převeden do vlastnictví hlavní‑

ho města prahy a jeho správcem se stala 
pražská informační služba. 
Zámek – expozice: od 28. 5. 2005 je 
zde otevřena stálá expozice „Za císaře 
pána...“, Habsburkové v českých zemích, 
1791–1914. expozice navazuje na výstavu 
Habsburské století, která se konala v roce 
2004 v Clam‑Gallasově paláci. tvoří ji více 
než 300 exponátů, které byly zapůjčeny 
z různých depozitářů z celé země, nejvíce 
z uměleckoprůmyslového muzea, národní 
galerie a národního muzea v praze (obra‑
zy, zbraně, terče, sošky, dýmky, skleničky 
a jiné předměty). součástí expozice jsou 
také dvě pohyblivá dioramata. první z nich 
evokuje epizody z obrany staroměstské 
mostecké věže během svatodušního po‑
vstání v červnu 1848, druhé zachycuje 
očekávanou avšak nikdy neuskutečněnou 
pražskou korunovaci františka josefa i.
Kočárovna představuje sbírku 19 kočárů 
a saní ze sbírek arcibiskupství pražského, 
muzea hl. m. prahy, poštovního muzea, 
ntm a národního zemědělského muzea. 

vstupné ZÁMeK 50,– Kč, děti od 10 let, 
studenti do 26 let, důchodci do 70 let 
40,– Kč, rodinné 50,– Kč, důchodci nad 
70 let, invalidé s průvodcem, děti do 
10 let ve školních výpravách 10,– Kč  
vstupné KOČÁrOvna 50,– Kč, děti od 
10 let, studenti do 26 let, důchodci do 
70 let 40,– Kč, rodinné 50,– Kč, důchodci 
nad 70 let, invalidé s průvodcem, děti do 
10 let ve školních výpravách 10,– Kč.
dopravní spojení: od stanice metra B 
Českomoravská nebo vysočanská bu-
sem 280 přímo do Ctěnic nebo autobu‑
sem 259, 354 do vinoře – stanice „vinoř‑
ský hřbitov“ a dále procházkou vinořským 
hájem po žluté turistické značce k zámku 
do Ctěnic (cca 25 minut).
návštěvní doba 2009: 
zámek i kočárovna – duben: so, ne, ve-
likonoční pondělí: 10–18 h, květen – 
srpen  po –ne 10–18 hodin, září út –ne 
10–18 h., listopad –březen: zavřeno

připravila R. Zajícová, čerpáno z materiálů Pis
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tip na výlet

tRojsKý KalenDář

Zoo pRo vás připRavila
Otevřeno denně, v únoru od 9.00 do 16.00
DuBen – měsíC jiŽní afRiKY 

  1. 4. apríl v zoo aneb volejte Hrochovi – Můžete volat 
na zvláštní aprílovou linku 296 112 300 panu Hro-
chovi.

  4. 4. Zahájení 78. sezóny –  tentokrát v jihoafrickém 
stylu. Oslavte s námi novou sezónu, ale třeba  
i letošní žirafí baby boom!

12. 4. velikonoční dílny – jarní zvyky, tradiční řemesla a 
kraslice v zoo. Přijďte si vyrobit ne zcela tradiční 
kraslice.

13. 4. velikonoční pondělí – jarní hry v zoo. 
 zkuste si, jestli umíte cvrnkat kuličky, pouštět lo-

dičky nebo chodit na chůdách. 
19. 4. Den Země – Oslavte svátek naší planety, tentokrát 

v šelmím stylu. 

Každou sobotu a neděli od 10 do 16 h u vzdělá-
vacího centra informační stánek ke kampani na 
záchranu evropských šelem „nechme šelmy žít“ 
s informacemi, hrami a přírodninami s šelmí témati- 
kou. Doplněno prodejem kampaňových předmětů.

Komentovaná setkání se zvířaty
Každou sobotu a neděli, vždy za hezkého počasí, se na mno-
ha místech v areálu zoo můžete dozvědět na komentovaných 
setkáních zajímavosti ze života našich zvířat.

BZ pRo vás připRavila

výběr akcí:
    6. 3.–5. 4. výstava historického zahradnického nářadí
 Šel zahradník do zahrady s motykou,...
28. 3.–29. 3. jarní aranžovací workshop
 A zase budeme tvořit! Tentokrát jarně...
    4. 4.–3. 5. výstava exotických motýlů
 Něžná krása křídel motýlích...
  8. 4.–13. 4. velikonoční výstava
 Svátky jara v zahradě
17. 4.–26. 4. Hmatová výstava na vrcholky hor
 Potřinácté rukama, nosem, ušima, ústy...
           23. 4. Koniklece a další...
 Pravidelný cyklus provázení. začátek v 16 h.
           30. 4. Čarodějnice
 Košťata a luxy do pohotovostní polohy!

Botanická zahrada hl. m. prahy 
nádvorní 134, Praha 7–Troja 
Telefon (sekretariát): +420 234 148 111 
Fax: +420 233 542 629

Botanická zahrada je v dubnu otevřena denně 9–18 hodin. 
skleník Fata Morgana zůstává v pondělí uzavřen
vinotéka sv. Kláry je v dubnu otevřena 
denně 11 – 18 hodin, v květnu a červnu denně
11 – 19 hodin, o víkendech a svátcích od 10 hodin.

Augustiniánský
kláštěr

Podřipské
muzeum

věž
Hláska

zámecká
jízdárna

Starý 
židovský 
hřbitov

informační
centrum

rozhledna

Hora Říp

n



n

n

n

Milí čtenáři, než příroda procitne ze zimního spánku, můžeme 
podniknout malou výpravu do města, kombinovanou případ-
ně s turistickým cílem nad jiné významným. Vydáme se opět po 
proudu řeky, tentokrát do Roudnice nad Labem. Tamní městská 
památková zóna nabízí lákavý „prohlídkový okruh“. A je jen na 
vás, co si z něj vyberete. Od nejstaršího pozůstatku středověkého 
opevnění-věže „Hláska“ třeba až po celoročně volně přístupnou-
funkcionalistickou městskou rozhlednu (1934) s vřetenovitým 
schodištěm. Kromě malebného okolí nabízí město řadu dalších 
architektonických pozoruhodností: např. železný most (1906-
1910), jemuž předcházel třetí nejstarší kamenný most v Čechách. 
Pískovcový erb zakladatele, vylovený z řeky, najdete nad mostní 
rampou ve skále pod zámkem. za pozornost jistě stojí i Augusti-
niánský klášter s barokně gotickým chrámem narození Panny Ma-
rie, z jehož boční zdi směrem k řece, vyvěrá rudný pramen (podle 
něj se město jmenuje). Stejně tak se vyplatí zajít i na Starý židov-
ský hřbitov nebo do zámecké jízdárny s Oblastní galerií výtvarné-
ho umění (stálá expozice českého umění od konce 19. století po 
současnost). Otevřeno: kromě pondělí, 10–12, 13–17 hod. (www.
galerieroudnice.cz). Historie Roudnice je bohatá a o dalších zají-
mavostech se můžete dozvědět víc na www.roudnice.cz nebo 
přímo na místě-v infocentru na Karlově náměstí. Tam vás bude 
od národní kulturní památky-hory říp (455,5 m. n. m.) dělit jen 5 
kilometrů. dopravní spojení: Roudnice nad Labem leží na trase 
D8 z Prahy do Ústí n. L. (cca 50 km). Doprava je možná i vlakem: 
denně z Holešovic-zastávky, např. v 7:41 (Roudnice n. L. 9:01) a 
dále vždy ve dvouhodinových intervalech. V pracovní dny odjíždí 
i několik spojů z autobusového nádraží Holešovice: nástupiště č. 2: 
11:45 (Roudnice n. L. 13:00) a 14:00 (Roudnice n. L. 14:45), nástu‑
piště č. 6: 12:55 (Roudnice n. L. 13:58 h).

výlet pRo pěší
Po zavedení nové autobusové 
linky číslo 236 (více na 4. stra-
ně) se přímo nabízí vycházka 
Draháňským údolím do 
Dolních Chaber. z konečné 
zámky po turisticky značené 
trase kolem bývalého 
mlýna – cca 4 km. 
zkraje obce míjíme 
významný krajin-
ný prvek – 
Lokalitu na 
skále –  
s výskytem 
žlutavých 

květů Křivatce českého (Gagea 
bohemica). Kvete v březnu, je 
chráněný a přesazení nesnáší. 
O kousek dál – na malém ná-
vrší se rozprostírá pozoruhod-
ný soubor staveb kostela Stětí 
sv. Jana Křtitele (fresková vý-
zdoba). Kostelík stojí na místě 
rotundy – po té na pražském 
hradě – druhé největší. Objekt 
je přístupný dle rozpisu na 
brance: bohoslužby 12. 4., 

3. 5., 7. 6. od 15 h. nazpět 
můžete použít autobus 

k metru C (Kobylisy). 
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