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ČÍSLO 79/2006         OFICIÁLNÍ MĚSÍČNÍK MČ PRAHA – TROJA                      DUBEN 2006 
MK ČR E 12401 

V tomto čísle si můžete přečíst:  Povodně –jaro 2006 – zápis ze zasedání ZMČ –zprávy ÚMČ – Připomínky k rozšíření 
ÚČOV – Trojská karta –  pozvánka na vernisáž – zprávy ze Sokola Troja – Otevírání studánek a další 

TROJA  29. – 31. 3. 2006 

ZASEDÁNÍ POVODŇOVÉ KOMISE 

Letošní pozdní jaro přineslo zvýšení hladiny řek, z čehož se nejvíce přímo Troje dotkla úroveň Vltavy. Patrně díky zkušenostem právě z roku 2002 se 
projevila kaskáda přehrad jako regulátor. Vzhledem ke stavu Labe byl regulován odtok do úrovně průtoku 1500 m3/vt. V Chuchli. MČ Troja aktivovala 
členy stálého a rozšířeného Krizového štábu – povodňovou komisi, zastupitele MČ i zaměstnance úřadu. Stálé sledování stavů, informování občanů i  
kontakt na ohrožených místech působil uklidňujícím způsobem. Fungovalo spojení s KŠ Prahy 7 a KŠ HMP.  Pomoc byla připravena i ze strany Sokola 
Troja, Trojského gymnázia Svat.Čecha a D+Z. Škody vznikly pouze na vodáckých základnách, kde finanční úhrady budou řešeny i z pojištění.                           
                                                                                                                                                                                                         starosta Oldřich Adámek  



Zápis z 32. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha-Troja konaného dne 25.4. 2006 
 Přítomni: viz prezenční  listina, ověřovatelé zápisu:  p. 
Bejček, p. Tesař, návrhová komise: Ing. arch. Václav 
Valtr  - schváleno 6 hlasy 
Kontrola zápisu z minulého zasedání: bez námitek, 
program rozšířen o bod č. 11 – Řešení náhradní do-
pravy v Podhoří – schváleno 6  hlasy, 1 zastupitel se 
dostavil na projednání bodu 7 , zapsala: R.Zajícová 
Bod č. 1 – Stanovisko k návrhu úpravy Úpn 
SÚ HMP č. U 0372 na pozemku parc.č.1467/1-
4 k.ú.Troja 
Zastupitelstvo bere na vědomí žádost odboru 
územního plánu Magistrátu hlavního města Pra-
hy, o vyjádření k návrhu úpravy ÚPn SÚ HMP č. 
U 0372 na přepracované řešení zástavby  po-
zemku parc. č. 1467/1 až 4 v k.ú. Troja  a ne-
schvaluje navrženou úpravu ÚPn SÚ HMP č. U 
0372 týkající se úpravy limitu zástavby v textové 
části tak, aby nebylo možné využít maxima koefi-
cientů míry upraveného kódu B pro pozemek 
parc. č.1467/1 až 4  k.ú. Troja Ukládá starostovi 
zaslat odboru územního plánu Magistrátu hlavní-
ho města Prahy  nesouhlasné  stanovisko  k ná-
vrhu úpravy č. U 0372 na pozemku parc. č. 
1467/1 až 4  k.ú. Troja                 
                - usnesení č. 197 schváleno 6 hlasy                                                                                                 
Bod  č. 2 – Stanovisko k pronájmu pozemků 
parc.č.105, 1468/1 a 1371/3 k.ú.Troja ve vlast-
nictví hl.m.Prahy 
Zastupitelstvo bere na vědomí důvodovou zprávu 
vedoucího stavebního oddělení pana Karla No-
votného o pronájmu  pozemků parcelní  číslo 
105, 1468/1 a 1371/3 k.ú. Troja a schvaluje- 
pronájem pozemků parc.č. 105 a 1468/1 k.ú.
Troja nájemcům, kteří předtím měli nájemní 
smlouvy s Pozemkovým fondem ČR, dále  
schvaluje pronájem pozemku parc.č. 1371/3 k.ú. 
Troja nebo jeho části  nájemcům, kteří měli před-
tím nájemní smlouvy s Pozemkovým fondem ČR, 
s podmínkou zachování průchodu pěší cestou 
podél potoka, jejíž polohu lze ale určit pouze za-
měřením a vytyčením. Ukládá  starostovi  odeslat 
na OOA MHMP souhlasné  stanovisko s proná-
jmem  pozemků parcelní číslo 105, 1468/1 k.ú. 
Troja a u pozemku 1371/3 s uvedenou podmín-
kou nájemcům, kteří měli předtím nájemní smlou-
vy s Pozemkovým fondem ČR   
                 - usnesení č. 198 schváleno 6 hlasy        
Bod č. 3   - Stanovisko k žádosti Ing.Žaloudka 
na pořízení změny Úpn HMP na pozemku 
parc.č.337 k.ú.Troja 
Zastupitelstvo bere na vědomí důvodovou zprávu 
vedoucího stavebního oddělení pana Karla No-
votného k žádosti  Ing. Jana Žaloudka na poříze-
ní změny ÚPn HMP na pozemku  parcelní  číslo 
337  k.ú. Troja z přírodní nelesní plochy ( ZN ) na 
čistě obytnou ( OC ). Pozemek má výměru 3 761 
m2  a neschvaluje návrh na pořízení změny ÚPn 
HMP na pozemku  parcelní  číslo 337  k.ú. Troja 
z přírodní nelesní plochy ( ZN ) na čistě obytnou 
( OC ).Ukládá starostovi odeslat na odbor územ-
ního plánu Magistrátu hlavního města Prahy                                                                                             
nesouhlasné stanovisko k návrhu  pořízení změ-
ny ÚPn HMP na pozemku  parcelní  číslo 337  k.
ú. Troja z přírodní nelesní plochy ( ZN ) na čistě 
obytnou     - usnesení č.199 schváleno 7 hlasy 
Bod č. 4 - Stanovisko k úplatnému převodu 
části pozemku parc.č.1497/1 k.ú.Troja ve 
vlastnictví hl.m.Prahy 
Zastupitelstvo bere na vědomí důvodovou zprávu 

vedoucího stavebního oddělení pana Karla No-
votného o úplatném převodu části pozemku par-
celní  číslo 1497/1 k.ú. Troja o výměře 3 000 m2   
a neschvaluje úplatný převod části pozemku  par-
celní  číslo 1497/1 k.ú. Troja o výměře 3 000 m2 
za účelem pěstování okrasných dřevin a zeleni-
ny, neboť přes tento pozemek je veden přístup 
polní cestou k pozemkům parc.č.1520 a 1519, 
které jsou zastavěny domem čp.59. Přístup po 
původní cestě parc.č.1522 není možný. Důvo-
dem neschválení je také to, že městské části je 
známa skutečnost, že uvedený pozemek byl zři-
zovací listinou svěřen do správy příspěvkové or-
ganizaci Zoologická zahrada hl.m.Prahy, se kte-
rou nebyl úplatný převod vůbec projednáván. 
Ukládá starostovi odeslat na OOA MHMP nesou-
hlasné stanovisko k úplatnému převodu části po-
zemku  parcelní  číslo 1497/1 k.ú. Troja o výměře 
3 000 m2                                                                                           
                 usnesení č. 200  schváleno 6 hlasy 
Bod č. 5 – Stanovisko k pronájmu příp.
úplatnému převodu  pozemku parc.č.1641/1 k.
ú.Troja ve vlastnictví hl.m.Prahy 
Zastupitelstvo bere na vědomí důvodovou zprávu 
vedoucího stavebního oddělení pana Karla No-
votného o pronájmu ,příp. úplatném převodu čás-
ti pozemku parcelní číslo 1641/1 k.ú. Troja o vý-
měře 8 491 m2  a  neschvaluje úplatný převod 
ani pronájem části pozemku  parcelní  číslo 
1641/1 k.ú. Troja o výměře 8 491 m2 za účelem 
umístění haly pro motokárovou dráhu. Ukládá 
starostovi  odeslat na OOA MHMP nesouhlasné 
stanovisko k úplatnému převodu nebo pronájmu 
části pozemku  parcelní  číslo 1641/1 k.ú. Troja o 
výměře 8 491 m2           
                usnesení č.  201  schváleno 6 hlasy 
Bod č. 6 – Předání další části dokončeného 
vodovodního a kanalizačního řadu V Podhoří 
do majetku hl.m.Prahy 
Zastupitelstvo bere na vědomí důvodovou zprávu 
vedoucího stavebního oddělení p. Karla Novotné-
ho o  předání stavby vodovodního a kanalizační-
ho řadu  navrženého v rámci stavby „Připojení 
objektů na vodovod a kanalizaci, Praha 7 – Troja, 
V Podhoří“, do majetku Hlavního města Prahy v 
částce: vodovodní řad – 302.850,- Kč  a  kanali-
zační řad – 490.594,- Kč a schvaluje bezúplatný  
převod  stavby  vodovodního a kanalizačního řa-
du navrženého v rámci stavby „Připojení objektů 
na vodovod a kanalizaci, Praha 7 – Troja, V Pod-
hoří“ prostřednictvím odboru správy majetku 
MHMP do majetku Hlavního města Prahy v část-
ce: vodovodní řad – 302.850,- Kč  a  kanalizační 
řad – 490.594,- Kč. Ukládá starostovi provést 
bezúplatný převod stavby vodovodního a kanali-
začního řadu navrženého v rámci stavby „
Připojení objektů na vodovod a kanalizaci, Praha 
7 – Troja, V Podhoří“  do majetku Hlavního města 
Prahy v částce: vodovodní řad – 302.850,- Kč  a  
kanalizační řad – 490.594,- Kč                    –                                
                  usnesení č. 202 schváleno 6 hlasy 
Bod. č. 7 – Ke změně zřizovací listiny příspěv-
kové organizace Mateřská škola Nad Kazan-
kou – rozšíření doplňkové činnosti 
Zastupitelstvo bere  na vědomí důvodovou zprá-
vu  ke změně zřizovací listiny Mateřské školy 
Nad Kazankou, Nad Kazankou 30/230, Praha 7-
Troja a schvaluje změnu zřizovací listiny Mateř-

ské školy Nad Kazankou, Nad Kazankou 30/230, 
Praha 7-Troja dle přílohy č.1 tohoto usnesení a 
ukládá tajemnici ÚMČ předat uvedené usnesení 
ředitelce mateřské školy –  
                 - usnesení č. 203 schváleno 7 hlasy 
Bod č. 8 - Stanovení výše měsíčních odměn 
neuvolněným členům zastupitelstva MČ podle 
nařízení vlády č.50/2006 Sb. 
Zastupitelstvo bere na vědomí důvodovou zprávu  
k nařízení vlády č. 50/2006 Sb., kterým se stano-
ví odměny členům zastupitelstev od 1.3.2006 a 
stanovuje 1)s účinností od 1.3.2006 podle naříze-
ní vlády č.50/2006 Sb., kterým se mění nařízení 
vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funk-
ce členům zastupitelstev, ve znění nařízení vlády 
č.337/2004 Sb. a č.697/2004 Sb. měsíční odmě-
nu neuvolněným členům zastupitelstva městské 
části Praha-Troja dle přílohy č.1 tohoto usnese-
ní., 2) za období od 1.ledna 2006 do 28.února 
2006 neuvolněným členům zastupitelstva měst-
ské části Praha-Troja poskytnout rozdíl mezi výší 
měsíčních odměn podle úpravy od 1.1.2005 a 
výší měsíčních odměn dle přílohy č.1 tohoto 
usnesení. Ukládá starostovi městské části pro-
střednictvím tajemnice úřadu měst. části realizo-
vat uvedené usnesení        
                  usnesení č. 204 schváleno 7 hlasy 
Bod č. 9- K záměru prodeje části  pozemku 
parc.č.1485/1 k.ú.Troja 
Zastupitelstvo bere na vědomí důvodovou zprávu 
o průběhu jednání předcházejících záměru pro-
deje části pozemku parc.č.1485/1 k.ú.Troja a 
schvaluje vyvěšení záměru městské části Praha-
Troja na prodej části pozemku parc.č. 1485/1 k.ú.
Troja o výměře cca 1400 m2   manž. Jance a Mi-
lanovi Šteindlerovým za  cenu  4000,- Kč/m2. 
Ukládá tajemnici ÚMČ zveřejnit záměr MČ na 
úřední desce  -          
                   usnesení č. 205 schváleno 7 hlasy 
Bod č. 10- K záměru prodeje pozemků parc.
č.1669 a 94 k.ú. Troja 
Zastupitelstvo bere na vědomí důvodovou zprávu 
o průběhu jednání předcházejících záměru pro-
deje  pozemků parc.č. 1669 a 94 k.ú.Troja a 
schvaluje vyvěšení záměru městské části na pro-
dej pozemku parc.č. 1669  k.ú.Troja o výměře 
572 m2  a pozemku parc.č.94 k.ú.Troja o výměře 
514 m2  panu Ing.Františku Čermákovi za cenu  
1.140,- Kč/m2.  Ukládá tajemnici ÚMČ zveřejnit 
záměr MČ na úřední desce            
                - usnesení č. 206 schváleno  7 hlasy  
Bod č. 11–Řešení náhradní dopravy v Podho-
ří - informace,Bod č.12 – Informace, diskuze 
Zastupitelé se dohodli na podání  žádosti odboru 
dopravy o umístění doplňkové tabulky vjezd po-
volen pouze se souhlasem MČ Praha-Troja, 
umístěné pod značkou umožňující toto doplnění 
značení. Zároveň bude požádáno o trvalé umís-
tění značky slepá ulice v ul. V Podhoří. Zastupite-
lé projednali žádost o projednání přijetí daru Na-
dace Quido Schwanka, Troja – město v zeleni, 
týkající se viničního sloupu v Troji.. Sloup je ma-
jetkem Galerie hl.m.Prahy, a proto by mělo být i 
zhodnocení tohoto artefaktu darováno vlastníkovi 
sloupu, tj. Galerie HMP. 
Ověřovatelé zápisu:  J.Bejček, M.Tesař                                                                            
starosta  O. Adámek 
 



ZPRÁVY  Z  ÚMČ  PRAHA – TROJA 

Investorem stavby je  
Pražská vodohospodářská spo-
lečnost , a.s., 
 Cihelná 4, Praha 1.  
Zodpovědná osoba: p.Ruml 
257533538 
Zhotovitelem stavby  je D+Z 
spol. s r.o., Údlická 581, Praha 
8, Zodpovědná osoba:   p. Ing.
Damborský,  283850215 

Obnova vodovodních řadů Troja - II. etapa 

Pro informaci občanům otiskujeme 
stanovisko zastupitelstva MČ Praha-
Troja ze dne 14.2.2006 zaslané orgá-
nům hl.m.Prahy ve věci rozšiřování 
ÚČOV na Trojském ostrově. I přes toto 
stanovisko byla změna územního plá-
nu, umožňující výstavbu, schválena a 
územní řízení na ÚMČ Praha 7 dále 
probíhá. 

Připomínky k rozšíření ÚČOV 
 Předložený návrh dokumentace k ÚŘ doklá-
dá, že při realizaci záměru by došlo 
k nepřípustnému narušení krajinného rázu ve 
velmi citlivém území mezi Trojským zámkem 
a Stromovkou. Přímo do historické kompozič-
ní krajinné osy, orientující zahradní průčelí 
Matheyovy budovy směrem k dominantě 
Hradčan, je vkládán rozsáhlý komplex prů-
myslově technologického charakteru. Jeho 
navrhované budovy převyšují vše ve svém 
okolí, dosahují výšky až 20 metrů nad hladi-
nou Vltavy a převyšují o 15 metrů okolní te-
rén ostrova.    

   Pokládáme to za neúnosný zásah do krajin-
ného kontextu národní kulturní památky, ne-
vratně poškozující cenné historické hodnoty 
území. Návrh na brutální zásah do terénu ce-
lého severního, k Troji obráceného břehu os-
trova (odtěžení čtyř metrů výšky terénu pro 
vytvoření t.zv. pobřežní bermy), jen ještě celý 
navrhovaný areál otevře pohledům z těch nej-
navštěvovanějších částí Troje. Úplné vykáce-
ní stávající zeleně v počtu přes 200 vzrost-
lých stromů, které odolaly i povodni, je pak 
v návrhu nahrazováno velmi omezenou vý-
sadbou na odbagrovaném terénu a až směš-
ně působícími „zatravněnými“ plochými stře-
chami v úrovni 15 metrů nad okolním teré-
nem. 
   Naprosto nesouhlasíme a nechápeme po-
stoj orgánu pražské památkové péče, který 
nemá k návrhu žádné připomínky. Areál leží 
v ochranném pásmu pražské památkové re-
zervace a v blízkém sousedství národní kul-
turní památky. Požadujeme, aby byl proto ná-

vrh předložen také ministerstvu kultury ČR 
k posouzení vztahu výstavby navrhovaného 
areálu k chráněné národní kulturní památce – 
trojskému zámku. 
   Při realizaci záměru by také došlo 
k velkému poškození hodnoty rekreačního 
potenciálu trojské kotliny s jejími, dnes 
v Praze nejnavštěvovanějšími areály zoolo-
gické zahrady, botanické zahrady a již zmiňo-
vaného trojského zámku na jedné straně a 
Stromovky – původně Královské obory na 
straně druhé. Do všech těchto areálů byly a 
jsou investovány velké prostředky města, kte-
ré tak zčásti přijdou nazmar. Dalším důsled-
kem pak bude i snížení hodnoty a ceny po-
zemků a nemovitostí, což se promítne i do 
snížení hodnoty majetku samotného hlavního 
města Prahy. 
    Navrhujeme proto návrh zamítnout a řešit 
novou ÚČOV pro Prahu na některé původně 
navrhovaných z lokalit na sever od Prahy.               
        Ing.arch.Václav Valtr, zástupce starosty 

Stavba je rozdělena na 
několik  úseků: 

Trojská – u křižovatky s ul. Nad 
Kazankou , termín 15.3. – 
30.4.2006 

Ul.Sádky, Trojská 
Termín 15.3. – 30.4.2006 
U Trojského zámku  - Povltavská 
Termín 15.3. – 30.4.2006 

………. 
U Trojského zámku, Povltav-

ská – uzávěra ul. Povltavské 
Termín 24.4. – 31.5.2006 
 
U Trojského zámku – Povltav-
ská – uzávěra křižovatky 
Termín: 3.4. – 14.4.2006 

  Dne 2. 5. 2006 bude zahájena stavba „Komunikace Nová Trojská“ 
 na pozemcích parc. č. 237/2 a 291/2 k.ú. Troja. 
    Zhotovitelem stavby jsou Pražské silniční a vodohospodářské 
stavby a.s. Předpokládané dokončení – červen 2006. 
Omlouváme se všem občanům za zhoršený přístup k nemovitostem 
po dobu této stavby.               

O z n á m e n í  o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parla-
mentu České republiky  podle § 15 odst.1 zák. č.. 247/1995 Sb. a o počtu a síd-
le volebních okrsků podle §14c písm.f) téhož zákona 
 

o     Volby  do PS Parlamentu ČR  se uskuteční v pátek dne 2.6.2006 od 
14.00 do 20.00 hod.  a v sobotu dne 3.6.2006 od 8.00 do 14.00 hod. 

o     Místem konání voleb ve volebním okrsku č.  567  je volební místnost 
na ÚMČ Praha-Troja v přízemí, Trojská 230/96, 171 00  Praha 7 – Tro-
ja. 

o     Volební okrsek je jeden. 
o     Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a 

státní občanství ČR, případně státní občanství státu, jehož občané 
jsou oprávněni volit na území ČR. 

o     Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hla-
sovací lístky 

o     V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnos-
ti. 



Místní sdružení ODS-Troja 
uvítáme každý nápad, názor, 
stanovisko či diskusní příspě-

vek na naší nové webové 
stránce  

www.odstroja.cz 

Adresa redakce: ÚMČ Praha-Troja, Trojská 230/96, 171 00 Praha 7–Troja, , Tel./ Fax: 284691121, e-mail:  info@mctroja.cz  

PLACENÁ  INZERCE 

Velikonoční jarmark  v Botanické zahradě  
Troja   Od soboty 15.4. do pondělí 17.4. se konal  Veli-
konoční jarmark v Botanické zahradě Troja. Svůj pro-
dejní stánek se zbožím vyrobeným v chráněných díl-
nách, si připravuje i  

občanské sdružení Fokus Praha 
      
     Tyto dílny navštěvují lidé, kteří mají vlastní zkuše-
nost s duševní nemocí. Ti si pak své výrobky také sami 
prodávají. Peníze získané z prodeje putují zpět do roz-
voje a inovace tohoto občanského sdružení, které má v 
současné době takových dílen sedm.  Dvě z dílen na-
jdete v těsné blízkosti Botanické zahrady. 
     Pro zpestření procházky se můžete zastavit na Kozí 
stezce, která funguje jako zkratka  na cestě do pražské  
Botanické zahrady.  Zde klienti chráněné dílny Zahrada 
pěstují 3 kozy. Jejich chov byl schválen zhruba před 
měsícem a bude sloužit po  dohodě   s odbo-
rem ochrany prostředí Magistrátu hl.města Prahy k eko-
logickému  způsobu údržby vzácné flóry na chráněném 
území v oblasti  pražské Troji.                                     
                                                     Ivana Síglerová, FOKUS 
 

      Zahradnické služby Šárka 
•     Zakládání a údržba zahrad 
•     Zahradnické práce 
•     Vybavení a údržba živých květin 

v interiéru 
•     Vázání kytic a dovoz na objed-

návku 
Kristová Šárka 
Mobil:777 696 646 Tel:2819 260 37 
e-mail:kristovas@atlas.cz 

 ŠACHOVÝ  TURNAJ 
O dubnové neděli 23.4.2006 
proběhl za proměnlivého aprí-
lového počasí jarní šachový 
turnaj neregistrovaných a za-
čínajících šachistů. Hrálo se 
v šachovém klubu kavárničky 
U lávky a účast byla velmi 
dobrá,8 hráčů.Při drobných 
zmatcích na úvod se turnaj 
pěkně rozběhl.  Po 5 kolech 

2×15 min. dobyl vítězství Ni-
kola Štefan (bez ztráty bodu).
Na druhém místě skončil Jan 
Marchal (jediná prohra 
s vítězem). 3.-4. Místo bylo 
vyrovnané a obsadili je 
s nadpolovičním bodovým 
ziskem Jakub Kořenek a Mar-
tin Pešek. 
  Všichni zúčastnění si odnesli 
kromě pěkných šachových 

zážitků i drobnou cenu a vítěz 
ještě Mozek trojského Sokola 
věnovaný Sokolem Troja. 
  Na úplný závěr jsem sehrál 
simultánku se všemi hráči 
s dobrým úspěchem, poté se 
odebrali do svých domovů 
těšíce se na další tunaj.    
                     Rudolf  Hampel ,  
                          ředitel turnaje 
 

Vysvětlení informace z letáku  
MS ODS Troja 

     Vážení spoluobčané Troji,  
     dovoluji si těm z Vás, kteří jste dosud nemě-
li možnost shlédnout webové stránky místního 
sdružení ODS Troja, touto cestou  blíže vysvět-
lit informace uvedené na letáku místního sdru-
žení ODS Troja, jenž jste nedávno obdrželi  do 
poštovních schránek. 
Jedná se o plánovanou výstavbu čistírny od-
padních vod na Císařském ostrově, a s ní spo-
jené aktivity některých občanských sdružení a 
jednotlivých občanů. Ráda bych uvedla věci na 
pravou míru. 
  Je všeobecně známo, že kontroverzní projekt 
výstavby čistírny na Císařském ostrově prosa-
zují v zastupitelstvu HMP zejména zastupitelé 

zvolení za ODS.  
     Proti tomuto projektu aktivně vystupují a též 
spolupracují jak občanská sdružení Troja dě-
tem, Podhoří a Tři duby, tak jednotliví občané.  
Někteří z jednatelů a členů občanských sdru-
žení Troja dětem a Podhoří, kteří podporují ak-
tivity občanského sdružení Tři duby, jsou záro-
veň i členy místního sdružení ODS  Troja. Čte-
ním informačního letáku tak mohlo dojít 
k mylnému pochopení, že občanské sdružení 
Tři duby spolupracuje s ODS.  
     Tolik na vysvětlení Vám, občanům Troji, a 
na omluvu jednatelce občanského sdružení Tři 
duby paní Monice Maurerové.  
9.4. 2006 Vlasta Čermáková,  občan Troji , jedna-
telka občanského sdružení Troja dětem, člen rady 
místního sdružení ODS Troja 

Občanské sdružení  
„Troja Trojou“ 
Ustavující schůzi občan-
ského sdružení „Troja Tro-

jou“, která se konala 
30.3.2006 v trojské škole, 
provázel značný zájem 
trojských občanů. Zaklada-
teli sdružení se staly dámy 
Bílková, Čadská, Kavano-
vá, Rozsívalová a pan Sta-
vovčík. Sdružení si klade 
za cíl mimo jiné chránit 
Troju před necitlivými zá-
sahy do jejího prostředí. 
Schůze se zúčastnila i jed-
natelka občanského sdru-
žení „3 duby“ paní Maure-

rová, která vysvětlila pří-
tomným okolnosti připravo-
vané stavby čističky od-
padních vod na Císařském 
ostrově a vyzvala je 

k vyjádření nesouhlasu 
s touto stavbou prostřed-
nictvím petice, která byla 
připravena k podpisu 
v Kavárničce v ulici Pod 
Havránkou. Občanské 
sdružení „3 duby“ vydalo 
na podporu petice proti 
stavbě čističky pohlednici 
s titulkem „Troja 2008, po-
zdrav z žumpy.           
                
    PhDr. Bohuslav Kudera 

Zimní lyžák U studánky  
    
  Ačkoli je již jaro, ráda bych se vráti-
la k zimě a k lyžování. Chtěla bych 
touto cestou poděkovat všem, kteří 
se pod vedením Tomáše Bryknara, 
věnovali dětem na lyžařském výcviku 
v době jarních prázdnin na „
Studánce“. Pro moje dcery, dosud 
rozmazlované rodinnou rekreací, to 
podle vyprávění, fotografií a videa byl 
úžasný zážitek a obě chtějí příští rok 
vyrazit znovu. Je zapomenuta cesta 
vzhůru, ušlapávání sjezdovky a su-
chý záchod. Vlastně i to bylo prima 
a „taky tam mami napiš: že nám bez-
vadně vařili, že jsme závodili, že 
jsme dostali diplomy a ceny, že jsme 
hráli večer hry a byli na večerním 
lyžování …“  
Tolik tedy mé poděkování a vzkazy 
od spokojených dětí. 
                                M. Franková 

PRAVIDELNĚ PŘÍSTUPNÉ  
PAMÁTKY VE SPRÁVĚ PIS 
Staroměstská radnice - denně: po 11 - 18, út - ne 
9 - 18. 
Prohlídkový okruh (románsko-gotické podzemí, 
historické sály a radniční kaple), gotická věž. 
Stoková síť v přízemí věže Staroměstské radnice 
je přístupná pro skupiny zájemců po předchozím 
objednání na tel. čísle 236 002 629 nebo 724 508 
584. 
Staroměstská mostecká věž - denně 10 - 19 s pro-
mítáním filmu „Karlův most - paprsek staletími“ 
Malostranská mostecká věž - denně 10 - 18 s vý-
stavou „Na mostě o mostě“ 
Prašná brána - z technických důvodů uzavřena 
Věž kostela sv. Mikuláše (Malá Strana) denně 10 - 
18 s výstavou „Hudba pražských kůrů“ 
Bludiště na Petříně - denně 10 - 19 
Rozhledna na Petříně - denně 10 - 19 s výstavou „
Jára Cimrman - genius, který se neproslavil“. 
Zámek Ctěnice (Praha 9 - Vinoř) - otevřeno so + 
ne a 17.4. 10 - 18 s expozicí „Za císaře pána…“, 
Habsburkové v českých zemích 1791 - 1914 

 
Kočárovna v 
areálu zámku 
ve Ctěnicích 
otevřeno so + ne 
a 17.4. 10 - 18 s 
unikátní expozi-
cí historických 
kočárů 
 

http://www.odstroja.cz
mailto:info@mctroja.cz
mailto:e-mail:kristovas@atlas.cz


TROJSKÁ KARTA Společný projekt tří příspěvkových organizací hlavního města Prahy –              
                           Zoo, Botanické zahrady a Galerie HMP – od 8. dubna 2006 

Po celou letošní hlavní návštěvnickou sezónu, tj. 
od dubna do září 2006, mohou Pražané i tuzemští 
a zahraniční turisté navštívit  
3 významné pražské atraktivity za mimořádně vý-
hodných podmínek.  
Zoo, Botanická zahrada a Trojský zámek 
(spravovaný Galerií HMP) – tj. 3 zařízení hlavního 
města Prahy sousedící v trojské lokalitě -  se do-
hodly na projektu zvýhodněné společné vstupenky, 
nazvané Trojská karta.  
     Trojská karta opravňuje majitele k návštěvě 
všech těchto zařízení během sezóny prakticky ve 
stejné ceně, za jakou je možné v současné době 

navštívit např. pouze zoo. Jednotlivá zařízení je 
přitom možné navštívit kdykoli během celé sezóny 
až do konce září.  
     Trojská karta se bude prodávat ve 3 cenových 
variantách a bude v prodeji v pokladnách Zoo, Bo-
tanické zahrady a Trojského zámku, postupně také 
u vybraných obchodních partnerů: 

-       dospělí … 120,- Kč 
-       děti       …   60,- Kč (od 6 do 15 let) 
-       rodina   … 270,- Kč (2 dospělí + 2 děti) 

     Dohodě předcházela instalace jednotného elek-
tronického pokladního a odbavovacího systému ve 
všech 3 zařízeních, tak aby Trojská karta poskyto-

vala návštěvníkům při zakoupení a odbavení kvalit-
ní uživatelský standard, zařízením pak spolehlivou 
kontrolu a statistické vyhodnocení úspěšnosti pro-
jektu.  
     Cílem projektu je zvýšit atraktivitu trojské turis-
tické zóny a posílit povědomí Pražanů i návštěvní-
ků Prahy o vysoké úrovni služeb nabízených orga-
nizacemi hlavního města, které zejména do Zoo a 
Botanické zahrady investovalo v posledních letech 
nemalé prostředky. 
           ing. Vít Kahle  , tiskový mluvčí Zoo Praha 
 

Úspěch na ZZZ 
 

     Již poněkolikáté se 
zdatní zástupci naší jedno-
ty zúčastnili ZZZ pražské-
ho trojžupí. Jistě si teď 
mnohý čtenář klade otáz-

ku, co ZZZ je? Odpověď je snadná – tato zkratka 
označuje Zálesácký závod zdatnosti, což je sou-
těž kterou pořádá každý rok odbor Pobytu 
v přírodě. 
     Letošní ročník se uskutečnil 8. 4. 2006 na Jar-
ním župním srazu v přírodě u Velkého Oseku. 
Z naší jednoty byla vyslána pětičlenná expedice 
(z toho dva doprovod) s jasným cílem – vyhrát. 
Vyrazili jsme brzy ráno, sraz byl ve Velkém Ose-
ku na nádraží. Odsud se skupina 110 lidí vydala 
k asi 2km vzdálenému místu, kde nás čekal první 
úkol. 
Cestou si soutěžící nasbírali dřevo na oheň a 
úkol spočíval v tom, že měli v co nejkratším čase 
založit oheň a přepálit provázek, který byl uváza-
ný metr nad zemí. Našim, ve složení Mates Ho-

řejší, Hanka Vondráčková a Honza Tesař, se da-
řilo a provázek přepálili s druhým nejrychlejším 
časem. 
     Samotný závod ZZZ začal před polednem a 
18 soutěžních trojic vybíhalo v pětiminutových 
intervalech na asi tříkilometrovou trať. Během 
cesty se potýkali s mnoha úkoly a disciplínami 
(hod na cíl, poznávání přírodnin, zdravověda, 
morseovka, topografie, šošonský běh,…). Troj-
ská trojice doběhla ve výborném čase 30min. 

12s a protože i bodové zisky za jednotlivé disci-
plíny byly vysoké, celkově se umístila na krás-
ném druhém místě, těsně za Sokolem Libeň. Ten 
je opravdu tvrdý soupeř. 
  Ale my se nevzdáme a první místo se pokusíme 
vybojovat hned v květnu na celorepublikovém 
ZZZ, kam postupujeme za župu Podbělohorskou.  
Našim soutěžícím držíme palce a přejeme mnoho 
úspěchů 
        Za TJ Sokol Troja Kateřina Šrámková,  náčelnice    



Počasí, hojná účast i do-
provodné akce přispěly k 
úspěchu tradičního jarního  

OTEVÍRÁNÍ 
STUDÁNEK 

v Troji.  
     Dudák, harmonikář i 
zpěváci ze souboru Červe-
ný kohout navodili zajíma-
vou atmosféru. Přínosem 
jistě byli i členové taneční-
ho souboru Iris. Děti u Hal-
týře nabíraly vodu, když 
jim to živý vodník a víla do-
volili., takže to málem his-
torické žebřiňáčky neuvez-
ly. Vůz pana Lipského a pa-
na Bureše vydržely a po 

dojetí do areálu byla vodou 
z Haltýře oživena fontána 
na dolní zahradě  Trojské-
ho zámku. Po tancích sou-
boru Iris pod vedením p.
Valečkové se servírovalo 
pitíčko, tatranky a oblíbený 
párek v rohlíku. Dík za ob-
sluhu při pohoštění jistě za-
slouží p. Matušková, které 
společnost i pomoc nabídli 
zastupitelé – pánové Tesař, 
Lipský a Bejček. Je to naše 
příjemná jarní událost a při 
starostech s organizací je 
třeba poděkovat za pomoc 
Sokolu Troja i vedení Troj-
ského zámku.                          
       starosta Oldřich Adámek  


