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Ze Zápisu Z 33. Zasedání Zastupitelstva Mč praha-troja
konaného dne 16. 2. 2010

zastuPiteLstvo informuje

Co Považuji za důLežité

zahájení zasedání v 17:05 hod.
Program jednání včetně změny pořadí projednávaných bodů 
byl schválen 6 hlasy.

bod č. 3 – stanovisko k žádosti vlastníka pozemku paní 
evy Giese ve věci návrhu úpravy územního plánu sÚ 
HMP, která se týká změny míry využití území z  kódu a 
na kód b na pozemku parc. č. 105 k. ú. troja
Důvodem navrhované úpravy je stavba rodinného domu. Pan 
starosta připomíná dřívější rozhodnutí ZMČ projednávat kaž-
dou žádost v této lokalitě zvlášť s příslušnou projektovou doku-
mentací. Pan starosta dává slovo zde přítomnému arch. Iblovi, 
který zdůvodňuje podání jejich žádosti. Arch. Ibl zdůrazňuje 
snahu o zachování většiny dřevin na pozemku. Probíhá diskuze 
o výškových rozdílech a umístění stavby. ZMČ schvaluje úpra-
vu ÚPn sídelního útvaru hlavního města Prahy, na pozemku 
parc. č. 105 k. ú. Troja spočívající ve změně míry využití území 
z kódu A9 na kód B-9, a to v hodnotě koeficientu hrubých pod-
lažních ploch 0,27 dle předložené dokumentace.

– usnesení č. 151 schváleno 6 hlasy

bod č. 2 – návrh na udělení grantů MČ Praha-troja na 
rok 2010
Zastupitelstvo po projednání bere na vědomí důvodovou 
zprávu o průběhu grantového řízení na rok 2010. Pan starosta 
informuje zastupitele o členech grantové komise a navrhuje 
postup schvalování grantů. Ing. Stavovčíková zdůrazňuje níz-
ký stav rozpočtu MČ. 
Po detailní rozpravě ZMČ schvaluje udělení grantů MČ Praha-
Troja na rok 2010 jednotlivým žadatelům uvedeným v příloze 
č. 1 tohoto usnesení v celkové výši 428 000,- Kč ze schválené-
ho rozpočtu MČ Praha-Troja formou neinvestiční dotace. Pan 
starosta doplňuje, že žadatelé, kteří nebyli podpořeni, budou 
o této skutečnosti a důvodech vyrozuměni e-mailem.

– usnesení č. 152 schváleno 6 hlasy

bod č. 5 – Informace starosty
Investice v roce 2010 – seznámení s finančním zajištěním pře-
pokládaných investičních akcí v souvislosti s přípravou rozpoč-
tu na rok 2010.
Regenerace zahrady Úřadu MČ Praha-Troja – plánováno ve-
řejné setkání 3. března, letos budou káceny pouze nebezpeč-
né dřeviny
Uskutečněné Trojské akce: Výstava Trojské plány III – stále ješ-
tě probíhá, studentské projekty, budou prezentovány v konír-
ně Trojského zámku; Trojský bál – proběhl úspěšně, účast 250 
osob (loni 120)
M. Maurerová se dotazuje na majitele pozemku parc. č. 128, 
který sousedí s pozemkem parc.č. 129 ve správě MČ Praha-
Troja. Na těchto pozemcích má být vybudován parčík a kon-
tejnerové stání.
Trojský kalendář 2010 – tradiční a nové akce, setkání seniorů, 
setkání juniorů, filmová (půl)noc, letní biograf Rybáře.. 

bod č. 6 – závěr, diskuze
V rámci diskuze pan starosta informuje přítomné hosty  
o výsledku ankety ve věci křižovatky Na Kovárně. Rozhodnu-
to bylo o variantě č. 1, tedy o původním umístění zastávek. 
V nejbližší době bude zpracována studie a podána žádost na 
ÚMČ Praha 7. Arch. Valtr vysvětluje vliv nasazení kloubových 
autobusů na umístění zastávek. Hosté si stěžují na obtížnou 
dopravní situaci v ulici Pod Havránkou. Kvůli práci na vozovce 
také není možné vyvážet kontejnery tříděného odpadu. Dále 
hovoří o problémech spojených s pracemi na kanalizaci. Hosté 
se také dotazují na situaci ohledně Panského statku a na způ-
sob řešení dopravy v případě zahájení stavebních prací.

zasedání končí v 20:15 hod.

ing. arch. t. drdácký, starosta

Vážení spoluobčané,

Zastupitelstvo Mč Praha-Troja schválilo 
přidělení grantů na tradiční i nové pro-
jekty a akce pro Troju na rok 2010 v cel-
kové výši 428 000,- Kč. 

Ve středu 3. března v 18.00 hodin 
přijďte do auly trojského gymnázia na 
veřejnou prezentaci připravované Rege-
nerace zahrady našeho úřadu.

Plánování úprav veřejného prostoru 
na Kovárně je opět o krok dále. V an-
ketě k umístění zastávek se vyjádřilo 75 
hlasů. Jednoznačným výsledkem je po-
tvrzené umístění zastávek mezi vinicí a 
zámeckou zdí. Takto byla na úřadě Pra-
hy 7 podána žádost o územní rozhod-
nutí.

3. Trojský bál byl navštíven rekordním 
počtem 250 dospělých sousedů, taneční-
ků a hostů. 

Otevírání studánek koncem měsíce 
bude tradičně naopak v režii trojských 
dětí. 

Přeji vám pěkný zbytek zimy, (nejen 
telemarkerům s volnou patou) svobod-
nou mysl a jasné, slunné a suché jaro!

tomáš drdácký, drdacky@mctroja.cz

Telemarkový kurz Sokola Troja na Boudě u Studánky ... 

život v troji

volná pata – volná Mysl



BŘEZEN 2010 125

3

zastuPiteLstvo informuje 

žadatel obsah projektu (náklady kč) Požadovaná 
částka kč

Grant kč

1 fokus Praha 
o. s.

Podpora Sociální firmy Zahrada, 
údržba ploch – sekání, pletí, 
ořez keřů, hrabání listí, nákup 
vybavení (110 000)

99 000            
méně než  
90 % 
nákladů   

80 000

2 nadace Quido 
schwanka – 
Troja, město 
v zeleni                      
Praha 7-Troja

Historie Sokola Troja v letech 
1895-1948 – publikace (116 000)

33 000                  
méně než  
90 % 
nákladů

30 000

3 jazz et cetera  
o. s.,  
Prosná 1908, 
Uherský Brod

Free Fest Troja 2010, 
1 denní úvodní festival a 
průběžný letní festival  
– 6 večerů, živá hudba (280 000)

49 500           
méně než  
90 % 
nákladů 

45 000

4 Bubec, občanské 
sdružení   
Radouňova 
1/366, Praha 5

VLNA - skulptura připomínající 
povodně v roce 2002 (848 000)

407 000                    
méně než  
90 % 
nákladů

0

5 č.t.u., tábornický 
klub – stoPa 
Praha

Uspořádání výstavy o činnosti 
dětského oddílu Stopa v Troji 
(30 000)

27 000               
90 % 
nákladů

15 000

6 tj sokol troja 
o. s.

3 autobusové zájezdy,  kurs 
horské turistiky, výlet parníkem, 
výlet na Petřín historickou 
tramvají, mikulášská besídka 
(189 700)

60 200 50 000

7 fokus Praha 
o. s.

Tvůrčí odpoledne v Troji, kurzy 
pro veřejnost, možnost seznámit 
se s mozaikou, zpracováním ovčí 
vlny technikou plstění a výroba 
glycerinových mýdel (37 300)

30 000            
méně než  
90 % 
nákladů 

20 000

8 technická 
univerzita  
v Liberci

„Objekt(y) u vody“ Praha – Troja 
2010 – workshop českých a 
zahraničních studentů (150 800)

113 000 50 000

9 občanské 
sdružení 
trojskoúhelník, 
Škola Sv. Čecha

Florbalový turnaj OPEN Troja 
2010 (27 500)

11 500            
méně než  
90 % 
nákladů 

0

10 sportovní klub 
BPr Tř. Dr. Milady 
Horákové 632/5, 
Liberec

Parkur tour 2010 (301 000) 50 000              
méně než  
90 % 
nákladů

0

11 tj sokol troja 
o. s. 

Turnaj v malé kopané, ve 
stol. tenisu, trojský orienťák, 
koloběžky, kolečkové brusle, 
cyklovýlet, drakyáda, dětské 
sportovní odpoledne, veřejné 
bruslení (77 327)

40 100               
méně než  
90 % 
nákladů 

35 000

12 jan zobal 
Nad Kazankou 
192/21,  
Praha 7-Troja

Autodráhové závody – „GRAND 
PRIX TROJA 2010“ – II.ročník 
(126 000)

80 000 méně 
než 90% 
nákladů + 
nájemné

25 000

13 tj sokol troja 
o. s. 

Podpora činnosti sportovních 
oddílů TJ Sokol Troja (1 761 600)

150 000           
8,51 % 
nákladů 

45 000

14 Markéta 
dousková                                 
V Podhoří 2/285 

Vzdělávací přednášky pro rodiče 
a dílny pro děti předškolního 
věku (29 460)

26 510                            
90 % 
nákladů

5 000

15 helena klíčová    
trojský spolek 
aktivního stáří   
Povltavská 17/50  

Zdravotní a poznávací turistika, 
chůze s holemi Nordic Walking 
(9 500)

8 000            
méně 
než 90% 
nákladů

8 000

16 sPCCh v čr o. s.        
Obvodní výbor 
Praha 7

Ozdravný pobyt členů 
organizace, pro 46 členů bydlících 
nebo pocházejících  
z Troje (147 080)

25 000           
méně než  
90 % 
nákladů 

20 000

428 000

granty přidělené na rok 2010
kulturní a sociální koMise
veřejné generální zkoušky symfonického  orchestru  
hl. m. Prahy fok: 
17. 3. 2010 10.00 hod. Ludwig van Beethoven – Symfonie  
č. 1 C dur, op. 21, Gustav mahler – Symfonie č. 1 D dur „Titan“, 
Zdeněk Mácal – dirigent
8. 4. 2010 10.00 hod. Gustav mahler – Adagietto ze Symfonie 
č. 5, alexander zemlinski – Maeterlinckovy písně, op. 13, josef 
Bohuslav foerster – Symfonie č. 4 C mol „Veliká noc“, op. 54, 
Dagmar Pecková – mezzosoprán, Jiří Bělohlávek – dirigent
Oba koncerty – Smetanova síň, obecní dům, nám. Republiky 
5.
Vstupenky nutno objednat na tel.: 222 002 336 nebo včas zakou-
pit v pokladně FOK. Cena vstupenky pro seniory je 100,- Kč 

divadlo u valšů, Karolíny Světlé 18, Praha 1 – Dům Portus, tel.: 
222 333 555, e-mail: dana.pekova@zivot90.cz, www.zivot90.cz

Výběr z programu:
 9. 3. 16.00 Legendy opery / Eduard Haken
10. 3. 16.00 kontrola nemocného aneb vrať mi to pyžamo
15. 3. 15.00 Příběh Coco Chanel
25. 3. 16.00 hlasatelky v akci 

(Tomsová, Burešová, Vostřáková)
Na představení v Divadle U Valšů po předložení zakoupené 
vstupenky přispěje Městská část Praha-Troja 50,- kč všem svým 
občanům (platí do 30. 6. 2010)! žádejte v pokladně úřadu.

vlastivědné vycházky Prahou Pražská informační služba, 
Vlastivědný útvar, Arbesovo nám. 4, Praha 5
Aktuální program na tel. č.: 221 714 152 

kulturní dům krakov,  těšínská 4, Praha 8-Bohnice

věrní abonenti – komedie A. Procházky  
s V. Vydrou a J. Bouškovou 18. 3. 2010 od 19.00 hod.

Galakoncert slavných houslí – Jaroslav Svěcený 19. 3. 2010 
od 19.00 hod.

Na četné dotazy ohledně zvýhodněného vstupného pro se-
niory uvádíme seznam institucí (schválených Radou HMP 21. 
6. 2005 usnesením č. 0911), které mohou za 1,- kč navštívit 
držitelé pražských „seniorpasů“ (tramvajenek mhd):
divadlo Minor, Vodičkova 6 (při zakoupení 1 vstupenky na 
divadelní představení), Galerie hl. m. Prahy, Muzeum hl. m. 
Prahy, BZ a Zoo v Troji, Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy 
Petřín a Planetárium Praha 7, Národní kulturní památka Vy-
šehrad.

BEZPLATNÁ PRÁVNÍ PORADNA PRO SENIORY V ROCE 2010
(vždy od 15 hodin v budově úřadu městské části Praha 7,  
nábř. Kpt. Jaroše 1000, Praha 7, č. dv. 225)
8. a 22. 3., 12. a 26. 4., 10. a 24. 5., 7. a 21. 6. 2010
BEZPLATNÁ LINKA SENIORŮ č. 800 200 700 (linka důvěry pro 
seniory a osoby o seniory pečující), linkasenioru@alpida.cz
informační a Poradenské Centrum kontakt  Praha 2, 
Ječná 3, tel.: 222 515 400 (denně od pondělí do pátku  9-13 
hod., v pondělí a středu navíc odpoledne 14-18 hod.) poskytu-
je bezplatné služby v oblasti sociálního poradenství.
Oznamujeme všem seniorům a nejen jim, že vychází zajímavý 
dvouměsíčník „Pražský senior“, kde si přečtete užitečné rady, 
tipy, zajímavosti nejen z Prahy. Je k dispozici na úřadě MČ 
Praha-Troja ve vstupní hale.

Důležitá telefonní čísla (pro Troju):

PoLiCie čr, areál Výstaviště, pavilon J, tel.: 974 857 720
městská PoLiCie obvodní ředitelství, Argentinská 17, 
tel.: 283 871 592
STRÁŽNÍCI MP pro Troju: KOPECKý: 737 564 875, 

HAMZA: 774 530 660

informuje
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život v troji

eskyMácký běh podruhé
Hromady sněhu, mráz a dobrá nálada závodníků provázely 
druhý ročník Eskymáckého běhu v Troji, který se uskutečnil 
v sobotu 6. 2. za účasti 26 účastníků-závodníků a nejméně 10 
doprovázejících. Na trať, která vedla Botanickou zahradou, 

se vydali malí i dospělí. Po doběhu se občerstvili ve viničním 
domku  a čekali na vyhlášení. Nejúspěšnější byla letos rodina 
Kavanových – ve všech kategoriích měli výborná umístění. To 
však nebylo nejdůležitější… skvělé bylo to, že všichni odchá-
zeli s dobrým pocitem, že něco udělali pro své tělo a zažili leg-
raci při netradiční sportovní disciplíně v zajímavém prostředí.

Za rok se těšíme i na vás!
kateřina Šrámková, TJ Sokol Troja

Jako každý rok, i letos jsme s dětmi ze 
školky vyrazili za sněhem a čerstvým 
vzduchem. Tento rok nás, pravda, za-
skočila sněhová nadílka v Praze ve větší 
míře než na našich horách. Pobyt jsme 
měli zajištěný od 11. do 15. ledna v pen-
zionu Poezie v Jizerských horách. 

Děti, které umí alespoň trochu lyžo-
vat a jezdit na vleku, si s sebou vzaly 
lyže, ostatní byly vybaveny jezdíkem. 

poklad v kořenově aneb Mateřská škola v přírodě

Sněhové podmínky byly naštěstí nato-
lik příznivé, že jsme každé dopoledne 
trávili na vleku Bavorák a odpoledne 
všichni jezdíkovali na blízkých stráních. 
Při návratech do chalupy jsme obdivo-
vali kouzelně nasvícenou evangelickou 
kapličku, která zdobí místní hřbitov.

Kromě učitelského sboru celý týden 
na děti také „dohlíželi“¨tři králové, kte-
ří se cestou do své vlasti zastavili v Ko-

řenově, aby zde zanechali poklad. Děti 
samozřejmě musely každý den splnit 
úkol, který jim mudrcové uložili. Posled-
ní večer děti čekalo malé hledání pokla-
du a předávání diplomů za sportovního 
ducha a statečnost prokázanou v mrazi-
vém počasí. Doufám, že příští rok budou 
„Jizerky“ zase pod sněhem a že si užije-
me sportování, her a legrace v přírodě.

mgr. kateřina Pokorná

pro nejmenší v troji pořádá každé úterý od 16:00-18:00 
bezPlatnou ukázkovou lekcI PRO DěTI OD 4 MěSÍCŮ.
Robátka 4-18měsíců. První krůčky k hudbě 18 měsíců–4 roky.
Cena za lekci 90,-. Výuka probíhá v prostorách základní školy.
kontakt slečna Gajewská tel. 604 250 818

Hledáme učitelky pro kurzy Yamahy. 
Předpokladem je pěvecká průprava, cit pro rytmus 
a pěkný vztah k dětem. Hraní na hudební nástroj výhodou, 
pedagogické vzdělání není podminkou, zaškolíme. 
Vhodné pro maminky na mateřské dovolené či studenty.

hudební vzdělání

inzerce
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sportovní úspěch žáků 
trojského gyMnáZia

V pátek 12. 2. 2010 pořádalo Gymnázium Jana Palacha 8. roč-
ník turnaje ve futsalu – Memoriál Radka Donáta. Tradičním 
účastníkem byl i náš tým, který reprezentovali hoši oktávy a 
kvarty. V průběhu celého turnaje předvedli kvalitní výkony a 
po zásluze zvítězili. Mezi svými soupeři (domácí Gymnázium 
Jana Palacha, Open Gate a Unicorn College) nenašli přemožite-
le a ve všech utkáních zvítězili. Dosáhli tak plného počtu bodů, 
získali rovněž individuální ocenění pro nejlepšího hráče turnaje 
(David Průša z oktávy) a nejlepšího brankáře (Adam Grabmüller 
z kvarty). Spolu s nejlepším útočníkem týmu Open Gate dosáhl 
náš Ondřej Kolář stejného počtu vstřelených branek (4), společ-
ně se podělili o ocenění pro nejlepšího střelce turnaje. Děkuji 
za skvělou reprezentaci a předvedené sportovní výkony.

mgr. radim jendřejas

V úspěšné spolupráci Troj-
ského gymnázia Svatopluka 
Čecha (předkladatel projektu 
a příjemce dotace) s partnery 
Botanickou zahradou a Zoo- 
logickou zahradou hl. m. Pra-
hy je od 1. 2. 2010 realizován 
projekt Trojské trumfy praž-
ským školám s podporou Ev-
ropského sociálního fondu, 
České republiky a hlavního 
města Prahy, registrační číslo 
CZ.2.17/3.1.00/32718. 
Cílem je zmapování Trojské 
kotliny s využitím vzděláva-

truMfy pražskýM školáM
cích aktivit všech zmíněných 
institucí a následná tvorba 
edukačních programů, didak-
tických pomůcek, metodik a 
pracovních listů pro žáky praž-
ských gymnázií a středních 
škol. Projekt bude realizován 
po dobu 30 měsíců a potrvá 
do 31. 7. 2012. Výše schvále-
né dotace je 3 854 365,- Kč.  
O průběhu jednotlivých akti-
vit budeme pravidelně infor-
movat. 

mgr. radim jendřejas,  
Trojské gymnázium

Zápis do Mateřské školy 
zápis nových dětí do mateřské školy nad kazankou  
v Praze 7-troji se koná

ve středu 14. dubna 2010 od 13 do 18 hodin 
a ve čtvrtek  15. dubna 2010 od 13 do17 hodin

v tyto dny budou vydávány přihlášky. vyplněné přihlášky 
s potvrzením od dětského lékaře se budou vybírat 

ve dnech 28. dubna–30. dubna 2010 
během celého dne – do 17 hodin 

Při zápisu předloží rodiče občanský průkaz a rodný list dítěte. 

kritéria pro přijímání dětí do mŠ nad kazankou: 
1. trvalé bydliště v MČ Praha – troja 
2. Dítě v předškolním věku  

(tj. 1 rok před nástupem do zŠ) 
3. Dítě s odkladem školní docházky 
4. nástup matky nebo osoby pečující celodenně  

o dítě do zaměstnání 
5. Dítě s nepravidelnou docházkou 
6. ostatní zájemci 

                                      
nepořádáme dny otevřených dveří, ale zájemci se mohou do mateřské školy  
kdykoli podívat (po telefonické domluvě na číslech: 284 690 495-6, 733 539 858).

zdeňka bejčková, ředitelka

trojský kalendář 2010
název akce / kde Pořadatel datum

Lyžařský kurz
Chata Studánka TJ Sokol Troja 6.-13. 3.

tvůrčí odpoledne
Chráněná dílna Trojský vršek

FOKUS Praha, o. s.
MČ Praha-Troja 13. 3.

otvírání studánek
Potok Haltýř, zahrada zámku

MČ Praha-Troja,  
J. Ungr. GHMP 28. 3.

závod koloběžek TJ Sokol Troja duben

zahájení 79. sezóny ZOO 3. 4.

filmová půlnoc
Škola Svatopluka Čecha

Trojské gymnázium 
Trojskoúhelník, o. s.
Klub přátel filmu v Troji

16. 4.

tvůrčí odpoledne
Chráněná dílna Trojský vršek

FOKUS Praha, o. s.
MČ Praha-Troja 17. 4.

vzdělávací přednáška pro rodi-
če a dílna pro děti předškolního 
věku Dětský klub Maata

Markéta Dousková
MČ Praha-Troja 24. 4.

Cyklovýlet, autobusový zájezd, 
volejbalový turnaj TJ Sokol Troja květen

trojský orientační běh TJ Sokol Troja 5. 5.

výlet historickou tramvají TJ Sokol Troja
SPCCH 8. 5.

free fest troja 2010
USD Praha Troja

Petr Filip
MČ Praha-Troja 15. 5.

trojská buchta
Zahrada ÚMČ MČ Praha-Troja květen

vzdělávací přednáška pro rodi-
če a dílna pro děti předškolního 
věku Dětský klub Maata

Markéta Dousková
MČ Praha-Troja 20. 5.

kuličkiáda, dětské sportovní 
odpoledne, vodácký výlet, 
turnaj v ringu

TJ Sokol Troja červen

trojský den
Louka u trojského koně

MČ Praha-Troja
TJ Sokol Troja
FTVS UK

červen

světový pohár ve vodním slalo-
mu USD Praha Troja USK Praha 18.-20. 6.

tvůrčí odpoledne
Chráněná dílna Trojský vršek

FOKUS Praha, o. s.
MČ Praha-Troja 19. 6.

olympijský den 2010 Trojské gymnázium
Trojskoúhelník, o. s. ČOV 23. 6.

Letní turistická studánka, tu-
ristický pobyt v člunku, turnaj 
v malé kopané, míčový víceboj

TJ Sokol Troja srpen

český pohár v rodeu
USD Praha Troja CNAWR 14.-15. 8.

Posvícení v botanické zahradě BZ Troja 15. 8.

český pohár v raftingu
USD Praha Troja

Svaz vodáků České 
republiky 21.-22. 8.

upoZornění pro Majitele psů 
n Upozorňujeme všechny majitele 
psů, že do 31. března 2010 musí 
být uhrazeny poplatky za psy na 
rok 2010. Zaplatit můžete hotově 
v pokladně úřadu nebo na účet č.: 
2000725369/0800 (uveďte své jmé-
no + variabilní symbol 1341). Částku 
vám můžeme sdělit i telefonicky.

ekonomické oddělení Úmč Praha-troja
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Jsem ve zdejší kotlině relativně nová a 
s despektem sobě vlastním přistupuji  
i k rozličným všelidovým taškařicím. Na 
druhou stranu jsem duše družná a proto 
jsem si premiérovou účast na Trojském 
bále i přes nepřízeň nabitého kalendáře 
obhájila. Nicméně je na místě se hned 
zkraje omluvit za předpojatost. Pravda, 
po kapele bych se pro příští klání poo-
hlédla jinde, ale přesto se mi podařilo 
donutit oprášit taneční kroky u jinak 
pohybově skoupé mužské části osazen-
stva naší famílie. Milé bylo pohoštění pro 
každého hosta ve formátu větším než sli-
bovaném. Tombola je klasickým atribu-
tem vesnické tancovačky a k podobným 
akcím jednoduše patří (i když tato byla 
dozajista zkorumpovaná, neb se mi vů-
bec nedařilo ). DJ docílil vyprázdnění 
míst k sezení a hustil do nás hitovky až 
do úmoru. Personál byl pozorný, ochot-
ný a početný. Nad ránem jsem pak ještě 
velmi kvitovala starostlivý odvoz až před 
domovní branku... Zkrátka, rozumějte, já 
plesala jak o život!
Souhrnem díky všem organizátorům, 
uspořádali jste nesmírně milou akci, kte-
rá je k utužovní sousedských vztahů a 
ochablých svalů jak dělaná! A kdy že to 
bude příští rok? 

veronika Šiklová

„Když se nikdo nepopral, tak to byla 
houby zábava“ říkával můj starý, moudrý 
otec. Jenže dámy ve večerních róbách na 
vysokých podpatcích a pánové v tmavých 
oblecích již třetí rok dokazují, že se v pří-
padě Trojského bálu rozhodně nejedná  
o nějakou vesnickou tancovačku. Je to 
bál, jak má být. S živou hudbou, tombo-
lou a neustále plným parketem spokoje-
ných tanečníků. 
Že se ten letošní bál vydařil, soudím pod-
le zrušené nedělní procházky trojských 
milovnic nordic walkingu, která se jinak 
koná pravidelně každou neděli za každé-
ho počasí. Většina sportovkyň totiž nechy-
běla v sobotu večer na parketu v Loděnici, 
kde k tanci letos poprvé hrál Colour Club 
orchestr. Vhodně zvolená hudba vylákala 
k tanci v průběhu večera snad všechny pří-
tomné (dle statistických údajů 250 osob!), 
takže nedělní ráno bylo pro většinu neú-
navných tanečníků ránem oteklých, bola-
vých nohou. Pro některé ale i ránem du-
nící hlavy, neboť i obsluha na baru měla 
stále co dělat  
Dva přítomní italští tanečníci – kuchaři 
z jedné restaurace u Karlova náměstí – 
byli atmosférou našeho bálu tak nadšeni, 
že na parketu předváděli s místními krás-
nými slečnami tanec připomínající vinoucí 
se špagety kolem červenožluté dózy z re-
klamy na kečup Felix. Ráno šli z Troje rov-
nou na vlak, a tak si troufám říci, že sláva  
našeho bálu překročila hranice nejen Troji 
a Prahy, ale i naší republiky.

klafo

jiŽ PotřetÍ

život v troji
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život v troji 

PŘečetLi jsme za vás

čena. valná hromada celé tj se uskuteční v úterý 16. března 2010, 
při které se po této zkušenosti, uzavře restaurace na 2 hodiny.
n V sobotu 6. 2. 2010 odpoledne se konal „Eskymácký běh“. 
Účastníci dostali občerstvení ve Viničním domku.
n Poslední akcí v únoru bude turnaj ve stolním tenise v neděli 
28. 2. 2010.
n Další týden od 6. března se uskuteční lyžařský výcvik dětí o jar-
ních prázdninách v naší chatě „U Studánky“ v Peci pod Sněžkou.
n karneval pro děti bude 18. 3. 2010 od 16.30 h. více na str. 11.
Přijďte na akce v hojném počtu. Těšíme se na Vás!

filipová alžběta

ski MagaZín
možná nevíte, že náš starosta tomáš drdácký je velkým vyzna-
vačem lyžování ve stylu telemarku. autorem rozhovoru pod 
titulkem starosta s volnou patou v únorovém čísle časopisu 
ski maGazín je ondřej novák. 

Úvodem napsal: Potkávali jsme se postupně na různých telemar-
kových akcích, učili v různých iyžařských školách a dnes je tomáš, 
pokud má alespoň trochu času, hlavní oporou naší telemarkové 
školy a všech akcí, které pořádáme. 

Vybíráme pro zajímavost některé otázky Ondřeje Nováka a odpo-
vědi Tomáše Drdáckého:

na typického telemarkera máš docela zajímavou a netradiční 
práci. mohl bys nám ji přiblížit? jak se ti vlastně daří svůj nabitý 
pracovní rok kombinovat s telemarkováním? 
„Přiblížit to mohu jen obtížně, to si musíš prožít. Momentálně 
se naplno věnuji službě obci a nejvíc času mi zabírá role starosty 
Městské části Praha-Troja. Na telemarkování je holt čas jen o ví-
kendech a o dovolené.“ 

může mít telemark a starostování vůbec něco společného? 
„Být svobodným telemarkerem a nezávislým starostou ve světě 
mainstreamů, establishmentu nadnárodních firem i politických 
stran je solidní freeride. Je to velmi vzrušující. Snažím se svěží mysl, 
nadhled a inovativní přístup přenést i do správy a aktivit v naší 
městské části. Sportující veřejnost (zde telemarkisté) ani občané 
nejsou stádo, každý má svůj styl, názor, vzdor, je individualitou, 
nechce být příliš dirigován, škatulkován, poučován a řízen. Smys-
luplně oslovovat a interaktivně komunikovat s takovou skupinou 
je velká výzva a cenná škola.“ 

jak vysoko na žebříčku tvých priorit je telemark?
„Jako u většiny, co to zkusili, vysoko. Pro mě znamená nejen jiný 
styl lyžování, ale i jednání, uvažování, allternativní kulturu. Obec-
ně je to radost, stálé objevování nového, posouvání vlastních 
možností i dovedností. V neposlední řadě je to dobrý sport!“ 

Jestliže vás zajímá celý rozhovor, najdete jej na stránkách únoro-
vého čísla časopisu SKI MAGAZÍN.                                             bok

Zprávy Z tj  sokol troja
Díky stále ještě mrazivému počasí, můžeme poskytnout dětem a 
mládeži bruslení na hřišti u Sokolovny, což v minulých letech se 
nám nedařilo, často se po úpravě ledové plochy brzo oteplilo a 
práce byla zmařená.
n Ve čtvrtek 4. 2. 2010 se konala valná hromada sokolské vše-
strannosti TJ Sokola Troja za účasti starosty MČ Praha-Troja, který 
je také naším členem. Na programu byly volby výboru všestrannos-
ti na další období 3 let a schválení zvýšení členských a oddílových 
příspěvků na rok 2010. V úvodu jsme uctili památku zesnulých na-
šich dlouholetých členek v roce 2009 - Růženky Přádové, Jindřišky 
Svobodové a cvičitelky Michaely Tomkové – rozené Hamplové.

Schůze byla zahájena zprávou mandátové komise a volbami 
volební a návrhové komise. Účast byla 35 členů. Zprávu o hospo-
daření za rok 2009 a plán rozpočtu na rok 2010 s návrhem navý-
šení oddílových příspěvků na rok 2010 přednesla, pečlivě připra-
venou a rozmnoženou pro členy k nahlédnutí, Barbora Králová 
– hospodářka. Zprávu o činnosti za rok 2009 a plán činnosti na rok 
2010 přednesl Jan Zobal – předseda. Stav členů a mládeže činí, po 
rozdílu odhlášených a přihlášených, tj.+ 21 – celkem 346. Volby 
proběhly jednoduchým hlasováním.

Ve výboru se změnila pouze funkce náčelníka. Tomáš Bryknar 
odchází z výboru pro své pracovní vytížení a na jeho místo byl 
zvolen Petr Filip. Předseda poděkoval odstupujícímu náčelníkovi 
za jeho 12ti letou činnost, kterou vykonával velmi dobře a úko-
ly vyřizoval vždy co nejdříve. Tomáš Bryknar je vedoucím našich 
skupin odbíjené, kde organizuje účast na soutěžích v odbíjené 
smíšených družstev pořádaných různými organizacemi a hlavně 
v lize AVL. Dále organizuje každoročně soustředění dětí o jarních 
prázdninách, s lyžařským výcvikem, v Peci pod Sněžkou. Této čin-
nosti se doufejme zatím nevzdává, odmítá pouze povinnost ná-
čelníka účast na schůzích hlavního výboru TJ.

Náčelnicí zůstává Kateřina Šrámková, která je cvičitelkou 
nejmenších dětí, učí je základním pohybům pro správné držení 
těla a probouzí v nich vztah ke sportovní činnosti. Dále organi-
zuje akce s dětmi, jak zábavné tak i soutěžní. Její práce je velmi 
záslužná.

Dále je nutné ocenit práci hospodářky Barbary Králové, která 
je vlastně pilířem naší jednoty. Její činnost, kterou věnuje jednotě, 
je nesmírně obětavá a profesionální.

Hlasováním byl nový výbor sokolské všestrannosti a návrh na-
výšení oddílových příspěvků schválen. 

Schůzi neočekávaně narušila skupina mladých lidí s primáto-
rem HMP panem Bémem. Najednou bylo v restauraci tolik hluku, 
že další jednání nebylo možné. Skupina s primátorem byla na ně-
jaké akci v ZOO a hledali občerstvení. V ZOO měli zavřeno, tak 
zavítali do Sokolovny. Návrhy delegátů na valnou hromadu celé 
jednoty, byly značně ztíženy hlukem. Schůze byla urychleně skon-

u trojských občanů to 
v souvislosti s povodní 
v roce 2002 nevyvolává 
zrovna příjemné pocity. 
je ovšem pravda, že 
tento ciferník by v roce 
2002 nedostačoval. vl-
tava tehdy proudila tak 
vysoko, že lávku neby-
lo vidět. 
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Text a foto bok

na pilíři trojské 
lávky se objevil 
ciferník pro 
odečet výše 
hladiny 
vltavy. 
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historie troje

setkání trojských 
historiků
Navečer v prvním únorovém čtvrtku se 
sešel navzdory namrzlým a klouzavým 
cestám Klub trojské historie. Bylo nad 
čím hovořit, na stole se objevily mimo 
jiné fotografie ze  sokolských akcí, pří-
tomní na školních fotografiích objevo-
vali bývalé spolužáky i dávné trojské 
kantory. Jako vždy poputují kopie fo-
tografií do archivu KTH a originály se 
vrátí ke svým majitelům. Jestliže objeví-
te něco podobného ve svých domácích 
skrýších, přijďte třeba na další schůzku 
klubu první čtvrtek v březnu, tj. 4. 3. 
2010 od 17 hodin. Anebo přijďte jen 
tak, budete v Kavárně u Lávky v přátel-
ské atmosféře srdečně vítáni.

Text a foto bok

Trojáci mě považují za nejstarší Sokolku 
v Troji, snad proto, že jsem stále aktivní 
a dělám co je třeba. Vedu sice např. zdra-
votní cvičení, ale starší věrné Sokolky jsou 
Jarmila Plichtová 88 let, Sylva Kajdošová 87 
let (někdy vede i cvičení zdravotní) a Mile-
na Dohnalová 85 let. Mně bude v tomto 
roce teprve 84 let. Pravda je, že sokolov-
na a tělocvična jsou pro mě jako druhý 
domov. Také ráda organizuji zájezdy do 
krásných míst naší republiky včetně hradů 
a zámků. Dříve mi říkali Eluno, potom jen 
Elo. Teď mi většinou říkají „babičko“. 

Narodila jsem se v r. 1926, to Sokol Tro-
ja měl za sebou již třicetiletou existenci. 
Hrstka trojských mužů, kteří se nadchli pro 
sokolskou myšlenku zakládající dvojice So-
kola Miroslava Tyrše a Jindřicha Fügnera, 

založila v Troji sokolskou jednotu s cílem 
prospěti tělovýchovou svému národu od-
děleně od politických stran. Pracovalo se 
s láskou k sokolstvu a národu s vědomím, 
že žádá od svých členů nejen pěstování 
zdravého a krásného těla, ale i krásného 
a ušlechtilého ducha. Ne pokřivené cha-
raktery – ale čestné muže a ženy. 

Sokol Troja vzkvétal nejvíce již od vzni-
ku samostatného státu Československé 
republiky. Celé rodiny dům od domu se za-
pojily do činnosti Sokola. Naši sousedé byli 
bratři Lukasovi, pracovali ve výboru Sokola 
a jejich dcera byla cvičitelkou dětí a žen, 
říkali jsme jí „Nany“. Později provdaná 
Hejnová, byla velmi veselá a kamarádská, 
často jsem k nim jako dítě chodila. S mojí 
maminkou se velmi spřátelily. Při cvičení 
žen a dětí bylo potřeba hudební doprovod 
a tak požádali maminku, aby je doprová-
zela na klavír. Začala jsem již ve 3 letech 
chodit s maminkou do tělocvičny a už jsem 
prakticky nepřestala až do dnešních dnů. 
Cvičení při hudbě se mě zalíbilo a stále si 
je užívám. 

Vzpomínám na milé cvičitelky, které 
nás, malé děti, cvičily. Byla to již jmenova-
ná Nany, pozdějí i Emilka Dlouhá-Vašíčko-
vá, Jarmila Jedličková, Nany Kučerová, Ma-
rie Krátká, Milada Češková a další. Kromě 
cvičení se často nacvičovalo na besídky při 
hudbě. Na klavír také doprovázela Bobina 
Kučerová – manželka náčelníka Františ-
ka Kučery, ženy nacvičovaly na slet apod. 
Hrály se i pohádky, které navrhovala paní 
Slavíková. Vystoupení, besídky a četná di-
vadelní představení, pohádky se odehrá-
valy na jevišti přednáškového sálu v nové 
škole Svatopluka Čecha. Maminky dětí šily 
různá oblečení a kostýmy – hvězdičky, čer-
tíky, kočičky. Hrála jsem v jedné hře šaška 
a jindy zase osla. Vystupovali jsme také na 
Pelc-Tyrolce. Cvičila jsem na posledním X. 
sletě před válkou jako žákyně. 

Krásná léta mého dětství v Sokole až do 
roku 1940 přerušila II. svět. válka. Okupan-
ti nejprve omezili naší činnost různými zá-
kazy, hlavně jsme nesměli cvičit ve školní 
tělocvičně a potom Sokol úplně zakázali. 
Po dlouhém snažení výboru trojského So-
kola postavit svoji Sokolovnu se podařilo 
získat pozemek a finance ke stavbě, která 
započala v r. 1939. V roce 1940, byla slav-
nostně postavená a hned na to jí zaplavi-
la povodeň. Po opravách značných škod, 
způsobených povodní, byla ovšem zaba-
vena okupanty pro vojenské účely a další 
roky využívána jako skladiště. To byla doba 
temna v trojském Sokole. Bratři a sestry ale 
zůstávali v družném přátelství, které nijak 
nezaniklo. Po skončení války se okamžitě 
dali dohromady – bylo to jako znovuzro-
zení. Všichni se hned zapojili do práce. Za-
jistila se pravidelná cvičení, fungoval opět 
divadelní kroužek, organizovaly se zábavy, 
přednášky pod vedením Bety Kučerové, 
uspořádal se kurs vaření, které vedly právě 
dostudované absolventky hospodářských 
škol – Milena Dohnalová se mnou jako di-
etní instruktorkou. 

S velkým nadšením se svépomocí všech 
se dostavěla část Sokolovny s jevištěm. 
K 50. výročí založení Sokola v Troji se po-
řádal maškarní karneval s rázem „Před 50 
lety“, na Břežance a následovaly Dozvuky 
v Sokolovně s humornými scénkami (Fran-
ta Ťoupalík). Uspořádala se Filipojakubská 
noc, kde jsme se Sylvou Kajdošovou zatan-
čily u ohně scénku. Sylva tančila „Den“ a já 
„Noc“. Nacvičovaly se skladby na XI. všeso-
kolský slet v r. 1948. Na něm jsem cvičila ve 
4 skladbách – Cvičení žen, Rej žen, Cyklis-
tický rej a Cvičení s kužely, při kterém nás 
při hlavním vystoupení překvapila bouře 
s průtrží mračen, ale my jsme nepřestávaly 
cvičit. Když jsme docvičily roztrhly se mra-
ky a vysvitlo slunce. Potlesk byl nekonečný 
a skladba se musela opakovat. Na tento 
zážitek nikdy nezapomenu. 

filipová alžběta 

vZpoMínky 
alžběty filipové
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trojské PLány

technická univerZita 
v liberci projektuje troju
Námětem prací studentů Fakulty umění a architektury Tech-
nické univerzity v Liberci v zimním semestru 2009 – 2010 bylo 
řešení trojských lokalit. Budoucí mladí architekti a architektky 
nejprve na podzim navštívili Troju a společně s dalšími studenty 
z pražských fakult se zůčastnili dvoudenního workshopu – tvůr-
čího setkání. Prošli se Trojou a i za deště se vyšplhali na troj-
ské stráně a pak jejich exkurze pokračovala také podél Vltavy. 
V konírně trojského zámku pak probíhala diskuse o charakteru 

území a jednotlivé skupiny studentů se v představovaných gra-
fických schematech snažily najít typické rysy trojské krajiny. Pro 
nás z Troje, kteří jsme se setkání zúčastnili bylo zajímavé sledo-
vat, jak je naše čtvrť charakterizována jako rovina na břehu řeky 
pod třemi kopci – Dlážděnkou, Velkou Skálou a Svatou Klárou, 
doplněná zelenými stráněmi. 

Nová trojská protipovodňová hráz, plocha před Rybářskou 
osadou, „Masarykova čtvrť“ – svah východně od vinice Svaté 
Kláry, sám Holešovický ostrov s vodáckým kanálem, to jsou ná-
měty semestrálních projektů, které budou studenty do ledna 
2010 samostatně vypracovávány.

Na den 26. ledna jsme pozváni do Liberce. Studenti budou 
mít presentaci svých projektů, dopoledne vyvěsí plány a předve-
dou modely svých návrhů, odpoledne pak za účasti pedagogů 
proběhne debata nad projekty a hodnocení. Za Troju se dopo-
ledne zúčastní a s pracemi se seznámí starosta ing. arch. Tomáš 
Drdácký, který byl také iniciátorem spolupráce a protože musí 
být odpoledne v Praze tak ho při hodnocení zastoupím jako 
jeho zástupce. Brzy po mém příchodu do velké ocelové haly 
s prosvětleným stropem, předělené příčkami výstavních para-
vánů nalézám skupinu studentů se starostou jak diskutují nad 
projektem, a vedle ještě další dokončují výstavní instalaci svých 
výkresů. Hala je plná skupinek studentů, architektonických 

modelů, výkresů a artefaktů neznámého určení ale výrazného 
designu. Přicházejí také vedoucí projektů skupiny, která se za-
bývala Trojou, doc. ing. arch. Zdeněk Fránek a Ing. arch. Radek 
Suchánek a představování projektů může začít. První překva-
pení přichází hned na začátku. Každý student musí svůj výklad 
uvést několika vlastními verši na téma svého projektu, jako 
odhalení své inspirace a svých východisek při řešení. Mladí lidé 
vytahují malé složené papírky a za pobízení pedagogů odhalují 
ostatním své pocity a vztah k úkolu, který právě vyřešili. Často 
ne příliš formálně dokonalými, ale o to upřímnějšími a překva-
pivějšími slovy. Pěkný zážitek a dobrý pocit, že tato škola k věci 
přistupuje správně. Pak se již střídají více či méně zvládnuté ná-
pady a návrhy, předváděné ve visualisacích často profesionální 
úrovně a člověk si může představovat, jak by Troja vypadala, 
kdyby se ten který návrh či projekt uskutečnil. A to je pravý dů-
vod a oprávnění naší spolupráce, vzájemného obohacení obou 
zúčastněných stran. 
Více vidíte na přiložených fotografiích a ještě více bude možné 
vidět na velké výstavě, která se v Troji uskuteční v dubnu toho-
to roku. Na výstavě nebudou jen práce z Liberce, ale i z obou 
pražských fakult architektury ČVUT, byť asi bohužel bez těch 
plachých veršů.

ing. arch václav valtr, zástupce starosty

Nová administrativně-tech-
nická budova Zdravotnické 
záchranné služby hl. m.  
Prahy by měla stát do roku 
2012 na pozemcích v křížení 
ulic Povltavská s Vodáckou.

osmička, měsíčník MČ Praha 8, 
9/2009, -jf-

Záchranná 
služba Míří 
do troje
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tj sokoL troja
pořádá

letos se zvířátky

ve čtvrtek 18. 3. 2010 
od 16:30
v tělocvičně u Zš

s sebou: 

maska, dobrá nálada, 
přezůvky (i doprovod!!!)

konec kolem 17:45

život v troji

Zavlaje vlajka tibetu  Dne 10. března 2010 si připomneme 
51. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu. Vyvěšením tibetské vlajky 
se MČ Praha - Troja připojí k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“.

trojský kaLendáŘ

mč Praha-troja ve spolupráci 
s GhmP 
a p. jaromírem ungrem 
pro vás, jako již každoročně, 
pořádají tradiční 

sraz všech víl a vodníků 
v neděli 28. 3. ve 14:00 h 
u křižovatky na kovárně. 

otvírání studánek

trojský kaLendáŘ

v letošním masopustním čase 
jsme pro vás připravili opět 

karneval pro děti i jejich doprovod. 
na všechny masky se moc těšíme 
a upozorňujeme, že letos jsou „in“ 
zvířecí převleky… Během 
letošního programu se totiž přeneseme 
do prostředí zoo, kde na vás 
čeká mnoho soutěží, úkolů, 
tancování, ale i drobných cen.  

Karneval

hrnečky s sebou
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botanická Zahrada pro vás připravila Zoo připravila

tiP na výLet

otevřeno denně 9–16 hodin

trojský kaLendáŘ

  8. 1.– 26. 3. večerní provázení fata morganou
  Každý pátek setmělým skleníkem...
 23. 1.–31. 3. Ptačí budky a krmítka
  Na ptáky jsme krátký... podruhé, 
  denně 9 - 16, vstup zdarma
 2. 2.– 2. 5. Pet troPiCana
  Pet-artové plastiky Veroniky Richterové ve Fata Morganě 
 1. 3.–14. 3. rašení Fotografická výstava Roberta Halamíčka ve výstavním sále, 
  denně 9 - 17 h
 1. 3.– 5. 3.  jarní odstávka skLeníku 
  Pravidelná údržba před začátkem sezony uzavře Fata Morganu....
 12. 3.–21. 3. orchideje Skleník Fata Morgana už zase exoticky něžný, 
  od úterý do neděle, 9 – 17 h
 20. 3.– 5. 4. když se vrby zelenají
    Jarně velikonoční výstava v Areálu JIH
 21. 3.  Celá zahrada jen „vaše“ – první jarní den ZDARMA.

březen – měsíc kdy tají ledy

 1. 3.  jarní prázdniny Přírodovědná
 –  otázková stezka pro všechny,
 14. 3. kdo jsou o prázdninách  

v Praze.

 2. 3. zooškola – jednodenní kurz
 a   pro malé zoology. Na zooškolu
 3. 3.  je třeba se objednat předem.

 7. 3. Samice tapíra jihoamerického 
Ivana slaví 10. narozeniny. 
Přijďte jí popřát!

cestovatelská setkání – přednáškový 
cyklus každý čtvrtek od 18.00 hodin 
ve Vzdělávacím centru Zoo Praha. 

 4. 3.  dva měsíce v serengeti – 
Václav Šilha (fotograf divoké 
přírody)

 11. 3. s nosorožci do tanzánie –  
Jiří Bálek (CK Livingstone)

 18. 3.  národní parky východní afriky 
Petr Hejtmánek  
(CK Livingstone)

 25. 3. Projekt tarsius, za nártouny 
do filipínské džungle – Milada 
Petrů, Petr Slavík (zooložka, 
fotograf divoké přírody)

  Vstupné na každou přednášku 
  je 20,- Kč.

 21. 3.  První jarní den Jaro začíná  
a spolu s ním zahajujeme  
i letošní kampaň EAZA  
„Nechme šelmy žít“.

 22. 3. mezinárodní den vody  
Všichni vodnáři mají vstup  
do zoo za korunu.

zookino – Filmové projekce 6., 13., 20. 
a 27. března, ve Vzdělávacím centru 
Zoo Praha, začátek v 10.00, 12.00 a 
14.00 hod. 

komentovaná setkání se zvířaty – 
každou sobotu a neděli se na 12 místech 
v areálu zoo můžete na komentovaných 
setkáních dozvědět zajímavosti ze živo-
ta našich zvířat

odhalení – výstava Českého rozhlasu Le-
onardo k projektu Odhalení. Po celý mě-
síc ve Vzdělávacím centrum Zoo Praha.

Milí čtenáři, i tentokrát se zkusíme vydat 
do historie – do míst pravěkého osídlení, 
spojených s počátky českého státu a … 
výzdobou Národního divadla. Cyklus lu-
net Vlast načrtl Mikoláš Aleš na statku 
v Suchdole. Prožil tam, na pozvání Ale-
xandra Brandejse – štědrého mecenáše 
umění, své nejplodnější tvůrčí období 
1877–1879. Na statku se scházela sku-
pina umělců nazývaná generací Národ-
ního divadla. Setkání s místní krajinou 
a archeologem Dr. Čeňkem Rýznerem, 
provádějícím v okolí výzkumy (nejstar-
ší zachovalé památce Suchdola je 4000 
let – nyní v NM), umožnilo Alšovi oslnit 
porotu soutěže na výzdobu Zlaté kaplič-
ky (1879), a nejen ji, řadou historických 
detailů. K areálu bývalého Brandejsova 
statku ve Starém Suchdole se dostane-
te ulicí Pod Rybníčkem nebo V Ořeší od 
konečné autobusu 107 Suchdol (jede ze 
stanice M Dejvická, nebo ze zastávky 
u přívozu Podhoří-Podbaba). Kozí hřbe-
ty s Tichým údolím, kudy můžete podél 
Únětického potoka projít do Roztok  
(4 km), jsou od statku na dohled.

Uvedené ceny jsou bez DPH (20 %) a jsou platné při dodání hotových podkladů. Platba předem: Úřad MČ Praha-Troja, Trojská 96.
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