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CO POVAŽujI ZA DŮLeŽITé

Vážení občané Prahy – Troje,
píši poslední úvodník tohoto volebního období, čtyř let, kdy Troja změnila 
svou tvář. Troja se mění díky probíhajícím městským stavbám Protipovod-
ňových opatření, městského okruhu i nového mostu. Též prostřednictvím 
správy naší městské části. Úkoly vedení obce zahrnují mnoho oblastí a trou-
fám si říci, že jsme je poměrně rozšířili. 

V oblasti strategického rozvoje jsme i letos pokračovali v jednáních 
s městem o koncepčním řešení prostoru Troje, připomínkovali koncept 
územního plánu, podíleli se na přeřešení vstupu do Troje u výjezdu z tune-
lu Blanka, řešení ÚČOV na Císařském ostrově, pravidelně zasedala Komise 
obnovy a rozvoje Troje. Spolupráce s vysokými školami byla završena vý-
stavou 70 projektů, které můžeme využít. V současné době se zpracovává 
Krajinářské studie Troje, bude poprvé představena na konferenci Asociace 
urbanismu a územního plánování, kterou spolupořádáme v Trojském zám-
ku 7.–8. října. Výstava Trojské plány III představila záměry města i městské 
části. V oblasti propagace a upozornění na trojská témata vůči hlavnímu 
městu, odborné a laické veřejnosti jsme udělali maximum. 

V oblasti staveb a infrastruktury jsme dokončili rekonstrukci Trojské 
a chodníku ke Kovárně, byla opravena Povltavská v Rybářích, máme staveb-
ní povolení a vyhlásili jsme výběrové řízení na dodavatele stavby kanalizace 
na Pazderkách. 

V oblasti občanské vybavenosti i letos pokračovaly úpravy v provozu 
a vybavení budovy školy. Otevřeli jsme druhé zázemí na cyklotrase A2 
v Podhoří u přívozu, tzv. Koloniál Ovenec. Trojská louka u řeky byla revita-
lizována a doplněna objekty pro volný čas v rámci mezinárodní studentské 
dílny. K oživení veřejných prostranství přispěly lavičky u řeky i nový projekt 
Biograf u vody, jehož druhý díl pokračuje v Rybářích. Šapito jsme využili též 
při tradičním Dni otevřených památek.

V oblasti dopravy se po jednáních na DP a Ropidu podařilo udržet krátký 
interval 112, 236, přívoz v Podhoří byl posílen druhou lodí. Byly otevřeny 
půjčovny bruslí a kol u přívozu a v loděnici. Za spoluúčasti veřejnosti byla 
navržena nová, kultivovaná podoba parkoviště Zoo v Rybářích včetně vý-
sadby stromů a keřů a samostatný příjezd k Loděnici USK. 

Veřejně jsme dále projednali regeneraci zahrady ÚMČ a mateřské školy, 
Chodník do Podhoří, připomínky k územnímu plánu, záměr příjezdové ko-
munikace do parkovacích domů v Zoo, změny v řešení křižovatky na Kovár-
ně, získali kritické připomínky k využití pozemků ve správě Diplomatického 
servisu i k možné obnově Sokolské cesty. V otevřené kanceláři starosty na 
zahradě úřadu jsem od vás získal mnoho podnětů i kritických připomínek.

V oblasti společenských, sportovních a kulturních akcí jsme opět připravi-
li Trojský bál, Trojský den, rekordně navštívené Trojské vinobraní, podpořili 
jsme Filmovou půlnoc projekcí dokumentárních filmů, v rámci grantů měst-
ské části proběhl např. Freefest, výstava oddílu Stopa v Trojském koni, so-
kolský výlet parníkem, čeká nás Grand Prix Troja, závod Koloběžka II atd.

V oblasti propagace jsme letos podpořili vydání knihy nQS Pražská čtvrť 
Troja, Historii sokolského života v Troji, samostatně vydali anglický leták 
o Troji, přispěli jako jediná městská část k vydání první Zelené mapy Pra-
hy...

Leccos se podařilo a na mnohém je třeba dále pracovat.
Po letech čekání a našich intenzivních urgencích, ve spolupráci s Odborem 
dopravy MČ Prahy 7 se konečně podařilo zahájit opravu Povltavské od 
Mostu Barikádníků k Rybárně. Prosím vás o trpělivost a věřím, že tři týdny 
zdržení a nepříjemností vyváží následný pohodlnější a bezpečnější příjezd 
k našim domovům.

Vážení trojští občané, osobně i jménem zastupitelů děkuji všem, kteří 
v uplynulých čtyřech letech aktivně přispěli ke správě naší obce! není to 
samozřejmé, velice si vaší pomoci, nápadů, podnětů i kritiky vážím! 

Veřejná plánovací setkání, výstavy plánů a záměrů města, procházky Tro-
jou, dotazníkové šetření jsou začátkem nové komunikace mezi zastupiteli, 
úřadem, občany. Direktivní správu města, proti které tak ostře vystupoval 
často citovaný první starosta Troje, jsem pocítil ze strany jednobarevné 
Rady města jako starosta i já. Skutečné zapojení obyvatel do správy Prahy 
i městské části je stále v plenkách. Vyžaduje mnoho energie a vůle na obou 
stranách a je mnohem náročnější. neznamená však zbavování se odpověd-
nosti, ta v zastupitelské demokracii vždy zůstane na volených zástupcích. 

Být zastupitelem není výsada, je to spoluodpovědnost za správu městské 
části, za majetek v mnohamilionové hodnotě, za budoucnost našich domo-
vů. je to připravenost k soustavné službě a práci, ochota naslouchat potře-
bám občanů a zabývat se tématy mimo své nejbližší okolí a vlastní zájmy.

Takové ženy a muže Troja potřebuje!  
Pro udržení trojské samosprávy a v ozdravění trojských vztahů jde o ote-
vřené jednání, nezištný zájem o celé území, způsob, jak se věci projed-
návají. Ty se musí vžít a stát se samozřejmou součástí dobrých trojských 
mravů. V zastupitelstvu, na úřadě, mezi občanskými sdruženími, ve spolu-
práci mezi Zoo, BZ, Galerií, Univerzitami, mezi všemi, kteří v Troji působí 
a využívají odkazu našich předchůdců. Trojský velkostatkář Alois Svoboda 
věnoval v roce 1921 rozsáhlé pozemky a stavby státu za účelem zřízení 
vzdělávacích, naučných, tělocvičných a kulturních institucí, ne jako louky 
a pole k zástavbě developerskými projekty, které znehodnocují generace-
mi kultivovanou trojskou krajinu. Troja není na kšeft, to musí respektovat 
všichni majitelé nemovitostí, příkladem by měli jít zejména ti, kteří dispo-
nují rozsáhlými majetky.

jde nám o obecné a většinou z nás sdílené hodnoty, pro které jsme v Troji 
rádi a pro které se stala naším domovem!

Vážení občané, zvu vás srdečně k volbám do zastupitelstva městské čás-
ti i hlavního města. Spoluodpovědnost za budoucnost Prahy-Troje spočívá 
i na Vás! Přeji Vám šťastnou volbu! 

Ing. arch. Tomáš Drdácký, starosta

Troja v roce 2010
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SlavnoSTní koncerT 
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v Císařském sále 
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Úklid nad kazankou
Úklid a čištění komunikace nad Kazankou 
proběhne dne 5. 10. 2010. Úklid začne v 8:00 
a bude trvat do 14:00. Dopravní značení se 
zákazem stání bude osazeno minimálně tý-
den před akcí. Omlouváme se všem řidičům 
za ztížené parkování po dobu čištění komu-
nikace.

Ing. marková, tajemnice ÚMČ Praha-Troja

Během letních prázdnin byl u všech vstup-
ních dveří do objektu Základní školy Trojská 
110, Trojského gymnázia  Sv. Čecha a tělo-
cvičny namontován nový vstupní systém, 
umožňující vstup na otisk prstu. K tomuto 
opatření jsme přistoupili na základě poža-
davku na zvýšení bezpečnosti žáků a studen-
tů ve škole a zvýšení ochrany majetku škol i 
městské části. Stále otevřené dveře, zajiště-
né kamenem a umožňující vstup komukoliv, 
toto nesplňovaly.
O oprávnění vstupu do prostor školy nebo 
tělocvičny rozhodují ředitelé škol a u cvičí-
cích v tělocvičně a cizích strávníků ve školní 
jídelně úřad městské části. Otisky prstů jsou 
snímány do souborů, ke kterým mají přístup 
příslušní ředitelé a za MČ Praha-Troja Ing. 
Marková. U obou škol již dnes mají přístup 
do budovy všichni pedagogové, žáci a stu-
denti. Snímání otisků prstů u cvičících se po-
stupně provádí přímo na úřadě městské čás-
ti. Možnost vstupu je dále časově omezena 
– žáci a studenti během výuky, cvičící podle 
rozvrhu. Pro ohlášení návštěv do základní 
školy se ještě montuje videotelefon.
Změnil se také způsob otevírání dveří při vý-
chodu z budovy. neotvírá se žádnou klikou 
ani madlem, ale zatlačí se na segment.
jedná se o nový systém, který se zabíhá, a 
případné nedostatky se postupně řeší a od-
straňují. Prosíme proto všechny rodiče, děti, 
cvičící i strávníky o trpělivost a pochopení.

Ing. marková, tajemnice ÚMČ

Bezpečný vSTup  
do zš a Tělocvičny

Netočit,
zmáčknout v místě 
zeleného bodu

velkooBjeMovÉ konTejnery
sobota – neděle 16.–17. 10. 2010
sobota – neděle 27.–28. 11. 2010

Stanoviště: n dvůr ZŠ Trojská n ulice Sádky n pod Salabkou x Trojská 
n Pod Havránkou u čp. 28 n na Pazderce proti čp. 213 
n V Podhoří proti čp. 280 (bývalá Octárna)

velkooBjeMovÉ konTejnery 
Sobota 30. 10. 9:00-12:00 hod. 
 umístění Podhoří proti čp. 280 (bývalá Octárna) 

Sobota 13. 11.  9:00-12:00 hod. 
 dvůr ZŠ Trojská 110/211, (vjezd z ul. nad Kazankou)
 13:00-16:00 hod. Podhoří proti čp. 280 (bývalá Octárna)

Sobota 20. 11. 9:00-12:00 hod.  
 dvůr ZŠ Trojská 110/211, (z ul. nad Kazankou)
 13:00-16:00 hod. Podhoří proti čp. 280 (bývalá Octárna)

nA BiOODPAD

opěT v provozu 
Plánovaná výstava 
grafického díla Petra melana 
pokračuje až do 31. 10. 2010  
pátky 13–17,  
soboty a neděle 10–18 hod.

redakce

prograM
(na louce naproti „nevolovu 
statku“ – Povltavská ulice)

pátek hoří, má panenko
8. 10. režie: Miloš Forman (CZ) 1967, 
 komedie

sobota Slumdog millionaire/
9. 10.  milionář z chatrče /
 režie: Danny Boyle (GB) 2008, 
 drama
 občerstvení: pivo, limo, 
 víno, klobása a další

chodník do podhoří 
veřejné projednání

Za účasti tří desítek trojských občanů starosta před-
stavil návrh, který zahrnuje chodník od Zoo k otoč-
ce autobusu v Podhoří, 16 podélných stání v ulici 
k přívozu, rozšíření dopravního opatření obytné 
zóny. největší kritika se snesla na navrženou kul-
tivovanější možnost zaparkovat u přívozu, dále byl 
vysloven požadavek chodníku až k Octárně, mo-
dernějšího autobusového přístřešku. O počtu a po-
době parkovacích stání v celé obytné zóně v Pod-
hoří je třeba dále jednat. Prodloužení chodníku 
prověříme revizí majetkových a šířkových poměrů 
ulice V Podhoří. řešení veřejného prostoru v místě 
otočky autobusu by mělo být předmětem plánova-
cího setkání s obyvateli. Závěrem děkuji všem zů-
častněným za vstřícné jednání a zástupcům ČZU za 
zpřístupnění jejich přednáškové místnosti.

T. Drdácký, starosta, drdacky@mctroja.cz

úřAD mČ INfORmuje

Stan je možné využít  
pro vaše setkání s přáteli  
a soukromé akce.

Podmínky u Martiny Umlaufové 
na ÚMČ (tel.: 284 691 121).

TD

28. 9. 2010
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do zastupitelstev obcí se ko-
nají v pátek 15. řÍjNA od 14 

do 22 hodin a v sobotu 16. řÍjNA od 8 do 
14 hod. v budově úřadu mČ Praha-Troja,  

Trojská 230/96, Praha 7
Připomínáme voličům vzít si s sebou občanský 

průkaz, popř. cestovní pas. Hlasování na volič-
ský průkaz není v těchto volbách možné. K nemocným 
či handicapovaným občanům může přijít volební komi-
se s přenosnou schránkou domů, jen je třeba nejpozději 

volBy15
16
X

1992–1994
Vladimír Lutterer
Ing. Petr Zobal
RNDr. jiří Popovský
muDr. jiří Král
juDr. Regina Soukupová
Ing. františek malý
Ing. jiří Adámek
muDr. Olga Knihová
Václav Kniha

„víme, kde žijeme a za co odpovídáme“
Příští rok dovrší Městská část Troja dvacet let své novodobé samostatné existence. V místním referendu, se v červnu 1991 
většina zde žijících občanů přihlásila k požadavku oddělit svou samosprávu od obvodu Praha 7 a zřídit opět svou vlastní. 
Občanská demokratická strana a její místní sdružení se v souladu s výsledky komunálních voleb na práci místního zastu-
pitelstva podílí již od jejího vzniku.

Městská část Troja tak navazuje na tradici samostatné obce Troja a Podhoří, samosprávně řízené voleným obecním 
výborem v čele s přednostou obce. Samospráva obcí v korunních zemích Císařství rakouského vznikla Zákonem o obecním 
zřízení a začala se jím řídit roku 1850. Troja tehdy podléhala okresu Karlín.

Když se podíváme do historie tehdy nově bez vrchnosti spravované Troje a Podhoří a na její problémy, uvidíme ke 
svému překvapení, že se od našich zase tolik neliší.

Byly tu starosti s obecním rozpočtem, který bylo nutno udržovat vyrovnaný, zaujme nás, že již před rokem 1860 byla 
vydána obecní vyhláška, zakazující průjezd povozů přes Trojský zámek. jsou tu starosti o školu v Troji, úvahy jak využít ve 
prospěch obce a jejích příjmů velkou návštěvnost Troje, podpořenou tehdy novými silnicemi z Troje do Podhoří, z Troje 
do Bohnic a od trojského přívozu do Stromovky. Obec koncem 19. století měla 2400 obyvatel, z nichž jen 300 bylo plátci 
daní a tedy i voliči. Občané potřebovali a vyžadovali, řečeno tehdejšími slovy, řádnou bezpečnost, schůdné cesty a ulice, 
řádnou a vždy pohotovou správu, úhradu školného a školních potřeb pro své dítky. Uvažovalo se o zařízení s mateřskou 
opatrovnou a zřízení veřejné čítárny a knihovny. již tehdy byla trojskou samosprávou proklamována snaha, aby se v Troji 
stavěly rodinné domy a aby v Troji vznikla krásná čtvrť s pěknými zdravými byty. 

A jaké jsou naše dnešní starosti, které především chceme řešit:
n obnovit prestiž Troje a dobré vztahy se sousedními městskými částmi a pražským magistrátem n konsolidovat a 
udržet trojský rozpočet a majetek obce n řešit dopravní problémy Troje, vyvolané vysokou návštěvností a výstav-
bou Městského okruhu n zvýšit bezpečnost v městské části n zlepšit „schůdnost cest“ dostavbou chodníků a měst-
ské infrastruktury n zajistit pohotovost, otevřenost a vstřícnost úřadu městské části k občanům n udržet rozvoj 
školských budov a zařízení n informovat konkrétně a srozumitelně občany o činnosti zastupitelstva v Troji n řešit 
skutečné potřeby Troje a omezit nereálné vize n usilovat o zvelebení Troje a příjemný život v ní pro všechny
Majitel Trojského velkostatku, pan Alois Svoboda, na závěr svého spisku „K otázce ozdravění hospodářství obecního v Troji – Pod-
hoří“ v roce 1913 píše: „Je potřebí pověřiti správou obce muže, (a my dodáváme o takřka sto let později, že i ženy), kteří mají srdce 
pro všechny vrstvy..., kteří hospodářství obecní postaví na řádné a solidní základy. Když si v tom směru podají ruce všichni pokro-
ku a pořádku milovní lidé,...., docílí se zajisté ozdravění financí obecních a tím i znamenitého rozkvětu obce za krátkou dobu“.

A k tomu se hlásíme my, z Občanské demokratické strany i dnes.

MÍSTNÍ SDRUŽENÍ 
TROJA

Kandidáti 
do zastupitelstva 
mČ Troja 
za ODS 
v roce 2010

Ing. arch. Václav Valtr, 
ing. jiří Kořenský, 
juDr. Regina Soukupová, 
jaroslava Petkovová, 
mariana hačecká, 
Ivana hužvárová, 
martina Loskotová, 
Kamila Abtová, 
Antonín Kopecký

Předvolební
akce ODS
v Troji

Sportovní odpoledne s ODS Troja
Sobota 9. 10. ve 14.00 na dvoře trojské školy

Setkání s kandidáty ODS do zastupitelstva mČ Troja
Středa 13. 10. v 18.00 v aule trojského gymnázia

v den voleb zavolat na telefonní číslo úřadu 284 691 121 
či 284 686 103-4 nebo takového voliče nahlásit osobně 
přímo komisi. Cizinci s trvalým pobytem v MČ Praha-Tro-
ja hlasovat můžou také, musí však osobně nebo písemně  
o to požádat do 13. 10. 2010.

Pokud do voleb ve svých schránkách nenaleznete hla-
sovací lístky, budou k dispozici v hale ÚMČ Praha-Troja a 
ve dnech voleb ve volební místnosti. Vše o volbách najdete 
na http://www.mvcr.cz/volby.aspx

R. Zajícová, zapisovatelka OVK

přehled zaSTupiTelů MěSTSkÉ čáSTi praha Troja
Ing. jindřiška Karlíková
Ing. arch. Václav Valtr
muDr. Ing. jan Křepelka
Ing. jiří hampel
Ing. jan Lipský

2002–2006
Oldřich Adámek
Ing. arch. Václav Valtr
Ing. jindřiška Karlíková
Ing. jan Lipský
milan Tesař
jaroslav Bejček

Ing. Václav jetel 
(Ing. jiří Kořenský)

2006–2010
monika maurerová
Ing. arch. Tomáš Drdácký
Ing. arch. Václav Valtr
Ing. františek malý 
Ing. Otka Stavovčíková
jaroslav Bejček
Ing. jiří Kořenský

1994–1998
Vladimír Lutterer
Ing. Tomáš Bryknar
ak. mal. jan Kavan
Ing. františek malý 
Zdeněk Přáda
RNDr. marcela šafaříková
Ing. arch. Václav Valtr

1998–2002
Oldřich Adámek
Ing. Václav jetel
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VOLBY

místní sdružení 
TOP 09 

Vás srdečně zve na
předvolební 
setkání 
s občany Troje  
v restauraci 
„Altán“ u Zoo  
ve čtvrtek 7. 10. 
v 18 hodin 

Občerstvení 
zdarma. 
Těšíme se na Vás!

Milan Tesař

 1.  Milan Tesař, 58 let,  
živnostník

 2.  eugen Havelka, 77 let, 
ing. arch.

 3.  Helena Poněšická,  
44 let, překlady

 4.  jana vodrážková, 57 let, 
asistentka režie

 5. MuDr. vladimír Petkov, 
57 let, lékař

 6.  jaroslav Bejček, 67 let, 
OSvč

 7.  Miroslav Syrový,  
63 let, OSvč

 8.  Ondřej Soukup,  
33 let, truhlář

 9.  ing. Petr Dvořák,  
66 let, ekonom

10. Robert ventura, 42 let, 
manager

2.            4.       3.     10.      7.     8.      1.       5.               6.

veřejná správa, strategický  
rozvoj,  výstavba

sociální a zdravotní věci,
kultura

obecní majetek, pozemky, 
územní plán, sport

právo, smlouvy, kontrola, 
správní věci

životní prostředí,  tradice,
dokumentace

trojská volební strana číslo.1 finance, granty, nové zdroje, 
úřad

doprava, bezpečnost, 
péče o zeleň

školy, vztahy s veřejností, 
informace, web, časopis

občanské aktivity,
děti a mládež

Tomáš Drdácký

TROJSKÝ KŮŇ 2010Klára Foitlová

Otka Stavovčíková      Tomáš Bryknar     

Mirek Knittel     

Květa Čadská   

Jan Kočí    

Jan Kavan     

Martina Polívková    

TROJSKÝ KŮŇ 2010 - TROJSKÁ VOLEBNÍ STRANA ČÍSLO 1Vážení spoluobčané a milí sousedé! 

Nás, kandidáty nezávislého sdružení Trojský kůň 2010 spojuje společný zájem: máme rádi naši Troju a jsme ochotni nezištně pracovat pro příjemnější život 
svých spoluobčanů, pečovat o trojské unikátní prostředí, které nám celá Praha závidí.  

Naše městská část vznikla z touhy po nezávislosti na Praze. Nezávislé sdružení Trojský kůň 2010 má podobný cíl. Nechce, aby Troja byla zcela závislá na 
rozhodnutích vyšších správních celků nebo na osobní náklonnosti k názvu strany. Do místního zastupitelstva je třeba volit lidi, které znáte a o kterých jste 
přesvědčeni, že budou pro obec poctivě pracovat a bránit ji před negativními vlivy a zištnými zájmy.  

Většina z vás si kandidáty nezávislého sdružení Trojský kůň 2010 spojuje s veškerým děním v Troji. Víte, jak každý z nás už Troji, jejím občanům a dětem něčím 
prospěl a jak může být užitečný i nadále. Jsme vždy otevřeni diskuzi. Na rozdíl od dalších dvou trojských volebních stran nemáme na  „konkurenčních“ kandidátkách 
své rodinné příslušníky pro posílení svých volebních šancí. Nejsme takticky dohodnuti s žádnou volební stranou. Neschováváme se účelově pod křídla politických stran 
s vidinou jednoduššího úspěchu ve volbách. Nejsme stranami dotováni, jsme samostatní a nezávislí, se zkušeností v komunální politice. 

Jsme spolehlivý kvalifikovaný tým. Každý z nás je připraven převzít zodpovědnost za svěřenou oblast života v Troji a nezklamat vaši důvěru. Jsme s lidmi, 
angažujeme se všude tam, kde je potřeba pracovat a pomoci. Jsme i nadále ochotni věnovat svůj čas i síly na to, aby se nám i našim dětem žilo v Troji dobře dnes 
i v budoucnu.
Jak hodláme po volbách pokračovat naleznete v  programu nezávislého sdružení Trojský kůň 2010 ve vašich schránkách nebo na www.trojskykun2010.cz
Přejeme vám všem šťastnou ruku při volbách do Zastupitelstva Městské části Praha - Troja.

Volte s rozumem, volte Trojského koně 2010, trojskou volební stranu číslo 1!              kandidáti do Zastupitelstva MČ Praha - Troja 2010 -2014
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11.–19. 9. 2010 dny evropSkÉho dědicTví

poděkování za kráSný den  Další kulturní 
víkend v Troji je za námi. V sobotu 11. 9. 2010 proběhl den otevřených památek v Tro-

ji, v rámci Dnů evropského dědictví, ke kterému se městská část přihlásila již potřetí. Každo-
ročně zaměstnanci a zastupitelé městské části Praha-Troja připraví pro turisty domácí i přes-
polní otevření trojských zajímavostí a zajistí i fundovaný odborný výklad v každé otevřené 
historické kulturní památce a jsou to vždy i místa běžně nepřístupná, často v soukromém 
vlastnictví. Letos mne zaujal domek – usedlost čp. 13 – píší, že je z 18. či 19. století, ale vlast-
ník nám sdělil informaci historiků, že stejná klenba, kterou má v místnostech se používala 
již v 15. století u selských staveb. Také byl velmi zajímavý výklad k zámecké zahradě a při-
pravované rekonstrukci Panského dvora. Loni byla pěkná prohlídka zámecké kaple a výhled 
z věžičky nad kaplí a předloni to byl Trojský mlýn. Všechno jsem však nestihl shlédnout. Už 
nyní se těším na příští ročník, např. na kapli sv. Václava v Podhoří, kde jsem ještě nebyl. Tak 
tedy, zaměstnancům a zastupitelům městské části Praha-Troja a také všem vlastníkům histo-
rických objektů vřelý dík.                                                                                Ing. josef Bican 

Naše sousedka a první dáma českého filmu paní Věra Chytilová zahájila uvedením filmu Praha – ne-
klidné srdce Evropy druhý blok promítání Biografu v šapitó proti tzv. Nevolovu statku v Rybářích. 

oTevřenÉ paMáTky
Obrázky na titulu trojského měsíčníku  
č. 131 mne zaujaly. Sobota otevřených pamá-
tek v Troji v rámci Dnů evropského dědictví 
mne přiměla k niternímu závazku, že určitě 
půjdeme! Ale zákeřný úraz mé paní toto roz-
hodnutí vyvracel. Přesto má zvědavost nadá-
le hlodala a nádherné sobotní počasí nedalo 
jinak než vzít foťák a vyrazit. Bohužel sám. 
Z měsíčníku jsem předem nastudoval vhodný 
postup a vyrazil hledat ŠAPITÓ v Rybářích. Po-
vedlo se. Obavy z návalu lidí se rychle rozptý-
lily. Milé mladičké organizátorce dělal spo-
lečnost v jinak prázdném stanu pouze jeden 
návštěvník. Skupina do Mlýna už prý s panem 
starostou dávno odešla. Tento cíl jsem měl na 
svém seznamu také. Se zmíněným návštěvní-
kem, ze kterého se vyklubal sympatický ob-
čan z Ládví, jsem se rychle domluvil a vyrazili 
jsme k Mlýnu na další turnus. 

Venku před vchodem už přešlapovala sku-
pinka zvědavců a netrvalo dlouho, kdy mezi 
námi prolétla skupina již Mlýnem ukojených 
a dalších památkových dojmů dychtivých 
spoluobčanů se starostou v čele. Teď tedy 
byla řada na nás. Prošmejdili jsme přízemí 
i suterény, skleněným výtahem vyjeli až do 
podkroví a spolu s průvodcem dobře vyhod-
notili investici do záchrany památky. 
Při zpáteční cestě k Panskému dvoru jsme 
využili zbývající čas k nakouknutí do domeč-
ku č. p. 13 v ulici Pod Havránkou. Měli jsme 
nečekanou kliku a sešli se zde se sousedem, 
panem Milotou Svobodou, který, jak jsme se 
až tady dověděli, se tu narodil. To samozřej-
mě výrazně posílilo výklad majitele domku 
o vzpomínky pamětníka. Super!
V Panském dvoře se zatím tvořily hloučky 
a Trojáci skládali své vědomosti a paměti 
na místní dění: „Tohle byly stáje pro koně, 
nic jiného tenkrát nejezdilo…, a tohle byla 
Trojská mlékárna. Všechno se expedovalo 
přes přívoz. Vždyť Trojský most ještě nebyl…, 
taky mucholapkárna…, a barvy Duha – látek 
vzpruha…, a naproti bydleli zaměstnanci. 
nejmíň 50 lidí, většinou ze Slovenska a nejmíň 
tolik dětí…, a v patře z venku byla pošta. Dřív 
taky bývala u vás v Karlovce…“. Až nenápad-
ný mladý muž stojící stranou zasvěceně byť 
nenápadně mluvil o plánech majitelské insti-
tuce o výstavbě obytné zóny. Snad už za rok. 
Zbožně jsem poslouchal a letmo vzpomněl, 
jak coby desetiletý kluk jsem na tomto místě 
zapadnul do obrovského zarostlého hnojiště 
při šermování klacky se svými spolužáky. To 
už byl statek pustý a notně strašidelný.
Dojmů bylo za dnešek až až! ještě projdeme 
zámeckou zahradu a obejdeme sluncem zali-
tý zámek, který se chystá na zítřejší vinobra-
ní. Určitě bude hezky. Už se těšíme – na zítra 
i za rok na další den památek. Za letošní dě-
kujeme.                                          ing. jan Lipský     
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ŽIVOT V TROjI

ŽIVOT V TROjI
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Bujaré veselí oslav spolu se slunečným počasím přilákalo, jako již každoročně, 
tisíce diváků

Vedle pestré nabídky vinařů byla na stánku i řada publikací o MČ Praha-Troja

Kvinteto v Císařském sále, cimbálovka na nádvoří – každý si mohl vybrat Přátelská atmosféra setkání sousedů, tanec, zpěv i program pro děti

O zábavu i občerstvení bylo postaráno (na snímku Slovácký krúžek)
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ZASTuPITeLSTVO INfORmuje

n  Poslední zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Troja v tomto 
n  volebním období se uskuteční 11. října 2010 od 17 hodin

Pan starosta zahajuje zasedání v 17:15 hod.

Bod č. 1 – Úvod, kontrola zápisu z minulého zasedání 

K minulému zápisu nebyly vzneseny žádné námitky, zápis je schválený.

Bod č. 2 – Stanovisko k žádosti pana Marka Padevěta o úplatný 
převod části pozemku parc. č. 1466 k. ú. Troja, ostatní plocha,  
o výměře cca 64 m2 z vlastnictví hl. m. Prahy

Zastupitelstvo MČ Praha-Troja po projednání bere na vědomí důvo-
dovou zprávu vedoucího stavebního oddělení pana Karla novotného 
k žádosti pana Padevěta o udělení souhlasu s úplatným převodem části 
pozemku parcelní číslo 1466 k. ú. Troja o výměře cca 64 m2. Pan starosta 
uděluje slovo přítomnému panu Padevětovi, který zdůvodňuje podání 
jeho žádosti.  Arch. Valtr se domnívá, že by zastupitelstvo nyní nemě-
lo dávat souhlas s převodem, aby tak zůstala varianta pro případnou 
úpravu komunikace. Pan starosta navrhuje požádat přímo o vyjádření 
vlastníka pozemku a vyčkat na projednání studie chodníku. Arch. Valtr 
vysvětluje panu Padevětovi, že je dobré na převod nespěchat a vyčkat, 
až se všechno prověří. ZMČ navrhuje, aby z důvodu plánovaného vy-
budování chodníku do Podhoří bylo hl. m. Praha požádáno o svěře-
ní pozemků 1466 a 1733. ZMČ odkládá souhlas s úplatným převodem 
části pozemku parcelní číslo 1466 k. ú. Troja o výměře cca 64 m2, do 
doby vyřešení přístupové cesty k pozemku parc. č. 1485/1 a ke  kapli sv. 
Václava a do doby, než bude vyřešen chodník do Podhoří.   

 usnesení  č. 163 schváleno jednohlasně

ZMČ dále schvaluje podání žádosti o svěření pozemků parc. č. 1466 
a 1737  k. ú. Troja ve vlastnictví hl. m. Prahy do správy Městské části  
Praha-Troja.                                       usnesení  č. 164 schváleno jednohlasně

Bod č. 3 – Žádost o svěření pozemku parc.č. 1634, 1635/1, 1635/2, 
1642/1 a 1642/7 k. ú. Troja ve vlastnictví hl. m. Prahy do správy 
Městské části Praha-Troja

Zastupitelstvo MČ Praha-Troja po projednání bere na vědomí důvo-
dovou zprávu ve věci svěření pozemků parc. č. 1634, 1635/1, 1635/2, 
1642/1 a 1642/7 k. ú. Troja. Ing. Stavovčíková se domnívá, že je nyní ne-
vhodná doba pro manipulaci s tolika nevyřešenými pozemky. V době, 
kdy se tato žádost začne řešit, bude již situace jiná. Ing. Kořenský by 
chtěl podat žádost kompletní. Pan starosta navrhuje doplnit kompletní 
žádosti o svěření pozemků v souvislosti s budovaným PPO a tunelem 
MO na poslední zasedání ZMČ v tomto volebním období. ZMČ odkládá 
podání žádosti o svěření pozemků parc. č. 1634, 1635/1, 1635/2, 1642/1 
a 1642/7  k. ú. Troja ve vlastnictví hl. m. Prahy do správy Městské části 
Praha-Troja do vypracování žádosti, která bude zahrnovat související 
širší území.                                          usnesení č. 165 schváleno jednohlasně

Bod č. 4 – Zpráva o plnění programu Zastupitelstva městské čás-
ti Praha-Troja ve volebním období 2006-2010

Zastupitelstvo po projednání bere na vědomí důvodovou zprávu sta-
rosty MČ k připravovanému dokumentu Zpráva o plnění programu Za-
stupitelstva městské části Praha-Troja ve volebním období 2006–2010. 
Pan starosta za pomoci zastupitelů zprávu připraví v průběhu září, aby 
mohla být schválena na posledním zasedání ZMČ. Pan starosta vysvět-
luje jednotlivé body zprávy. ZMČ schvaluje navrženou osnovu doku-
mentu.                                                                                 usnesení č. 166 schváleno jednohlasně

Bod č. 5 – Zpráva o připravovaných výkupech pozemku

MČ Praha-Troja bude pokračovat v jednání se spoluvlastníky pozemku 
parc. č. 1624 k. ú. Troja. Zájem o odkoupení spoluvlastnického podílu 
1/6 trvá, pokud bude dohoda o ceně, bude odkoupení projednáno na 
příštím jednání zastupitelstva.
MČ sleduje zájem pana Macha o odkoupení pozemku parc. č. 1442. 
Městské části byl pozemek svěřen v letošním roce, pan starosta tedy 
navrhuje uzavřít s panem Machem nájemní smlouvu. Ing. Stavovčíková 

navrhuje prodej cesty. To by mohlo být projednáno na příštím zasedání 
ZMČ.
Výkup části pozemku Ing. Kořenského za účelem narovnání situace ko-
lem kanalizace pana Šteindlera. Probíhá diskuze o možnostech přístu-
pu k pozemku parc. č. 1485/1 a ke kapli sv. Václava. Výkup bude také 
připraven na příští zasedání ZMČ. Paní Urválková bude informována  
o tom, že se jedná o výkupech. Proběhne jednání s manželi Kořenskými 
a pani jirkovou.

Bod č. 6 – informace starosty

n Realizace a příprava investičních akcí v roce 2010
 – kanalizace na Pazderkách by se měla začít realizovat ještě v tom-

to roce,
 – bylo zrealizováno oddělené pracoviště speciálního pedagoga v ZŠ 

Trojská, došlo také k oddělení vstupu do ZŠ od vstupu do TGSČ a 
samostatný vstup do tělocvičny, instalace elektronického  
zabezpečení (přístup na otisk prstu),

 – studie chodníku do Podhoří bude projednána na veřejném  
jednání 15. 9. v 18 hodin,

 – proběhlo zadání krajinářské studie – zpracovává ji Atelier a05  
ve spolupráci s Ing. Sendlerem z Brna.

n Výpůjčky pozemku od Diplomatického servisu
n Křižovatka Trojská x Pod Havránkou – MČ má ÚR, připravuje se  

zadání pro výběr zpracovatele DSP
n Konference Asociace pro urbanismus a územní plánování v Troj-

ském zámku
 – 7.–8. 10. na téma Zeleň ve městě, město v zeleni
n Digitální průvodce po Troji
 – záměr vytvořit webovou encyklopedii s reáliemi Troje, zajímavými 

místy; aplikaci je možné stáhnout do mobilního telefonu a využít 
informace offline, zatím není jiná MČ, která by toto měla, možnost 
placených bannerů, investice odpovídá konceptu Geoparku

 – arch. Valtr informuje o podobném plánovaném projektu nadace 
Quido Schwanka na způsob 3D virtuální procházky po Troji,  
k dispozici by byl ovšem pouze online

 – ing. Stavovčíková navrhuje zjišťovat informace, ale nesouhlasí  
s tím, aby se MČ Praha-Troja stala průkopníkem

n Zelená mapa Prahy – vydání připravuje Auto*Mat, MČ bude mít 
svůj inzerát

n Upravený projekt Zdravotnické záchranné služby – bude projednán 
na stavební komisi, úprava stále nesplňuje podmínky MČ

n Slavnostní koncert v Trojském zámku 28. září 2010 od 19 hodin 
v Trojském zámku

 – po skončení bude podána sklenice vína u příležitosti zakončení 
volebního období

Bod č. 7 – Závěr, diskuze

– Informace o postupu MČ při likvidaci a zamezení vstupu divokých 
prasat do obydlené části

– Žádost pana Mikuše o úpravu příjezdové cesty
– Žádost TGSČ o snížení nájmu
– Diskuze o parkování u pošty
– Dny evropského dědictví 11.–19. 9. 2010
– Vinobraní 12. 9. 2010
– Pomoc zaplavenému městu Hejnice ve výši 17,5 tis. Kč.

Pan starosta končí zasedání v 20:20 hod.
Ověřovatelé zápisu:  Ing. F. Malý, j. Bejček  

Ing. arch. T. Drdácký, starosta

ze zápiSu z 37. zaSedání zaSTupiTelSTva Mč praha-Troja
konaného dne 1. 9. 2010

ZASTuPITeLSTVO INfORmuje
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TIP NA VýLeT

Ani se tomu nechce věřit, ale 
souměstí Brandýs nad Labem-
-Stará Boleslav leží skoro na 
hranicích Prahy. Dá se tam 
dojít pěšky nebo eventuelně 
i dojet na kole (z Čelákovic 8 
km), autem přes Černý most, 
ale dá se tam nechat dovézt 
a to např. regionálním spojem 
(bus 375 od stanice metra C – 
Prosek, doba jízdy: 30 minut).
na tamním Masarykově ná-
městí (kde se můžete přesvěd-
čit o tom, jak probíhá rekon-
strukce na pěší zónu) má sídlo 
okresní muzeum s expozicí 
Kraj v proměnách doby (út-
ne 9-12, 13:30-16:30 h). Zvlášť 
na místním zámku vzpomína-
jí rádi na císaře Rudolfa II. – 
pobýval tu a Brandýsu udělil 
roku 1581 titul Královského 
komorního města. Zámek je 
přístupný od května do října, 
út-ne 10-17 h. Přejdete-li pod 
zámkem kolem bývalého pi-
vovaru přes renesanční most 
(1568-69) na Labském rameni 
a po dalším mostě překonáte 
samotnou řeku, míjíte (vlevo) 
kapli sv. Rocha (1568-72) a blí-

žíte se (stále rovně) ke Staré 
Boleslavi.
na náměstí sv. Václava nara-
zíte na historický komplex 
dvou kostelů a děkanství, 
postavených na základech ro-
mánské basiliky v místě hradu 
Boleslava I. z roku 931. Ten 
zde, dle legendy, nechal za-
vraždit svého bratra Václava. 
Mučedníkovu smrt připomíná 
sousoší z dílny M. B. Brauna 
uvnitř památníku. Socha lva 
z téže dílny je vedle kostela. 
Kromě bohatě vyzdobených 
sakrálních památek od archi-
tektů zvučných jmen můžete 
navštívit i Staroboleslavskou 
bránu – pozůstatek opevnění 
z doby Karla IV. (archeologic-
ká expozice).
Zájemci o novodobější sochař-
ský výraz (o sport nebo obojí), 
po procházce převážně boro-
vým lesem, dorazí k atletic-
kému areálu emila Zátopka – 
Houšťka. Tady, nejrychlejšímu 
trojskému občanu všech dob – 
několikanásobnému olympij-
skému vytrvalci a vítězi, insta-
lovali sochu.

hopSa hejSa … do BrandejSa

Odjezdy autobusu č. 375 ze zastávky Prosek (metro C): 
od pondělí do pátku 6:09, 6:39 a  vždy  po hodině 
v těchto intervalech (i častěji)  až do 17:39 h,

v sobotu a neděli 6:39, a pak 8:09 a dále vždy v hodino-
vých intervalech, podrobnosti o spojení www.dp.cz.

houšťka

kostel
sv. Klimenta
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židovský
n hřbitov n přístaviště

n katovna
kostel sv. Petra n  zámek

n muzeum

nádraží

Nanebevzetí
n Panny

marien
Staro-
boleslavská
brána

Atletický areál
emila Zátopka

Stará
Boleslav

Brandýs nad Labem

TIP PRO VáS 

za BarvaMi BaBího lÉTa
Zámecký park
v Průhonicích
byl v tomto roce
vyhlášen další
památkou českého
kulturního dědictví
UneSCO.

www.unesco.org

Labe

➼

celodenní výleT MoTorovou lodí

pořadatel: Oddíl kopané Tj Sokol Troja,

Bus 363           Opatov (metro C)
půlhodinové         intervaly (jízda 15’)
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ŽIVOT V TROjI

úřAD mČ INfORmuje

Děti do školy chodit musí. někdo tuto povin-
nost zvládá vcelku bez problémů a dokonce 
jsou i tací, kteří se do školy těší. Pro některé je 
ale vyučování spíše za trest, a tak každý den 
bojují s velkou nechutí se něco učit. n Snad 
mohu zodpovědně říci, že trojská škola je plná 
dětí, které sem chodí rády, a učení  spolu se 
vším kolem je baví. jen malé procento dětí 
není školní docházkou  příliš nadšeno. To je 
však způsobeno tím, že se více či méně potý-
kají s různými potížemi při zvládání školních 
povinností. Tyto děti potřebují pomoc nejen 
ze strany rodiny, ale i školy, kde o ně pečují 
lidé, kteří své práci rozumí. n Od září 2010 je 
žákům a jejich rodičům v trojské škole k dis-
pozici samostatné centrum vzdělávání, které 
vzniklo za účelem prevence a nápravy výu-
kových potíží. jeho cílem je dětem pomáhat 
při nedostatcích  v osvojování vědomostí, do-
vedností a návyků odpovídajících jejich věku. 

co škola Může udělaT pro děTi a jejich rodiče
Může se jednat o krátkodobé nedostatky, 
způsobené např. dlouhodobou absencí dítěte 
ve výuce, nebo dlouhodobé oslabení výkonu 
dítěte, způsobené například nezralostí nervo-
vé soustavy nebo specifickými lehkými moz-
kovými dysfunkcemi. n Vzniklé centrum je 
vybaveno speciálními pedagogickými pomůc-
kami a programy, které pod vedením zkuše-
ného pedagoga dětem pomohou zvládnout a 
překonat jejich potíže. n Centrum vzdělávání 
by dále mělo sloužit i dětem talentovaným a 
mimořádně nadaným, které podávají v určité 
oblasti vynikající výkony a jsou zde ve srovnání 
se svými vrstevníky výjimečné. K jejich rozvoji 
nadání slouží speciální akcelerační a oboha-
cující programy. n V blízké době bychom rádi 
rozšířili péči i v oblasti předškolní pedagogiky 
a upevnili tak spolupráci s trojskou mateř-
skou školkou, odkud k nám přichází většina 
dětí.  Máme v úmyslu poskytovat poradenské 

služby při určování školní zralosti,  špatně se 
vyvíjejících grafomotorických schopnostech a 
logopedických potížích. n naše centrum velmi 
úzce spolupracuje s Pedagogicko psychologic-
kou poradnou pro Prahu 7 a jejími odborníky, 
kteří nám byli při realizaci této myšlenky cen-
nými poradci. n Zřizování podobných center 
při základních školách je spíše výjimkou, jejich 
založení  má však nesporné výhody pro děti 
i jejich rodiče: n Dětem je poskytována včas-
ná a systematická péče. n Děti, které centrum 
navštěvují, jsou ve svém prostředí. n Rodiče 
s dětmi nemusí nikam dojíždět. n na návrhu 
postupu nápravy se podílejí všichni pedago-
gičtí odborníci.
na závěr bych  ráda poděkovala zastupitelstvu 
MČ Troja, které celý projekt schválilo, podpo-
řilo  a pomohlo zrealizovat. je TO SUPeR !!!

mgr. Kateřina Tůmová   

přednáška o výživě děTí 
s následnou diskuzí a ochutnávkou

Školička Maata zve všechny rodiče předškolních a mladších 
školních dětí dne 13. října 2010 na přednášku Mgr. Šárky nollo-
vé. Přednáška o zdravé výživě dětí s následnou diskuzí proběh-
ne od 16:30 hodin v prostorách Dětského klubu maata, v ulici 
V Podhoří 2. 
Celá akce je organizována za podpory Městské části Praha-Tro-
ja a ve spolupráci s MŠ nad Kazankou. Pro děti je připraven 
doprovodný program a pro všechny ochutnávka dětského jí-
delníčku z restaurace na Krásné vyhlídce, která dodává jídlo i 
do školičky Maata.
Během akce je možné prohlédnout si prostory školičky a po-
hrát si s dětmi v herně či na zahradě. Více informací na www.
maata.cz či na telefonním čísle: +420 739 415 070.

Soukromá školička v Troji.

Soukromá 
školička v Troji.

v oBklíčení 
divočáků
V minulém čísle jsme se na str. 9 
věnovali situaci s přemnožený-
mi divokými prasaty v celé Troji 
a žádali jsme vlastníky pozemků  
o udělení souhlasu k odlovu nebo 
plné moci k jednání s MHMP, od-
borem ochrany prostředí. Ode-
zva je bohužel menší, než jsme 
očekávali, takže znovu žádáme 
obyvatele Troje, kteří mají potí-
že s divočáky a vlastní vhodný 
pozemek k odlovu, aby přišli na 
úřad a podepsali potřebné doku-
menty. V případě spoluvlastníků 
se vyžaduje souhlas všech.

V současné době myslivci 
mapují terén a na pozemcích 
HMP, kde je již vydáno povole-
ní, se už dokonce začalo střílet. 

Myslivci také obyvatelům do-
poručují, aby divočáky naučili 
chodit na vhodné místo tím, že 
by je vlastně chodili krmit (stačí 
jablka, staré pečivo atd.), prase 
se tam naučí chodit a myslivci 
je pak mají pěkně pohromadě. 
je to zkušenost z pražské Zbra-
slavi, kde měli stejné problémy.  
O dalším vývoji situace vás bude-
me opět informovat.

Renata Zajícová

Trojské gymnázium, Sdružení soukromých škol Čech, moravy 
a Slezska a Trojskoúhelník, o. s.  pořádají tradiční florbalový 
turnaj ve sportovní hale Čechovy školy. Akce je oslavou 20. 
výročí soukromého školství v ČR. Přihlásit se mohou osmičlen-
né týmy, v poli hrají 3 hráči a jeden brankář. Nejstaršímu hráči 
smí být max. 23 let. Vše proběhne 6. a 7. listopadu, přihlásit 
se zájemci mohou do 15. 10. 2010 na adrese tgsc@trojske-
gymnazium.cz. Podrobnosti k turnaji najdete na www.sou-
kromeskoly.cz nebo na www.trojskegymnazium.cz.

    Radim jendřejas, za organizátory

open FlorBal 2010 v Troji

SeTkání Seniorů 22. 9. 2010

v restauraci Altán
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auToBuSový zájezd 9.10.
DOBřÍš (zámek, park) / Stará huť – Stříž (památník K. Čapka) / 
Vysoký Chlumec (skanzen)  poslední volná místa. 

Informace a platba: tel.: 233 540 307, 736 283 882           A. filipová

elegantní dámy a pánové. Milé přivítání pana starosty. Ochotná ob-
sluha, dobré jídlo a pití. Přátelská a srdečná atmosféra. To jsou hlavní 
charakteristiky tohoto setkání. A třešnička na dortu! Zcela originální 
a podmanivý film z cyklu „Soukromé století“ z autorské dílny pana 
jana Šikla, našeho souseda. Děkujeme. Poděkování patří všem, kteří 
vydařené setkání připravili. Věříme, že i nové zastupitelstvo bude 
v této tradici pokračovat.                                                  manželé Bílkovi
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ANKeTA OBYVATeL

Farka, pazderka
1. Co považujete za největší problémy bezprostředního okolí
 vašeho bydliště?
2. Co považujete za přednosti?
3. jaká je vaše představa o budoucí podobě vašeho bydliště?

Zdeňka Görnerová Pavel Soukup

Srdečně Vás zdravím. na Vaše otázky odpovím takto:
1. jako největší problém v mém bydlišti považuji to, že ačkoliv byd-
lím v městské části Praha-Troja, rozhoduje o mé záležitosti MHMP. 
Týká se to mnoholetého úsilí o odkup zahrady, která tvoří jeden 
funkční celek s mým domkem. V poslední době došlo k posunu a 
snad tato záležitost bude dořešena. Špatným rozhodováním jsem 
na nájmech za zahradu přišla o hodně peněz. Dalším problémem 
jsou nájezdy divokých prasat přímo na louce za zahradou. Teď 
naposledy to bylo ze soboty na neděli minulý týden. Chatrný plot, 
který jen udržujeme v tom, aby nespadl. To vše souvisí s vlastnic-
tvím zahrady. Zrovna tak napojení se na vodu a kanalizaci. Protože 

nejsme vlastníci pozemku kolem domu, propadlo mi povolení na 
připojení se k řadu. Po odkoupení budu muset znovu žádat. 2. 
Předností bydlení v této lokalitě je hezká příroda a koníčky,  
které můžeme dělat, jako např. zahradničení. Mluvím za sebe  
a rodinu mého syna. 3. Doufám, že náš problém se brzy vyřeší a bu-
deme moci v klidu a v přátelské atmosféře vylepšovat naše bydlení  
a více se podílet na dění v obci.

1. Kromě momentálně přemnožených prasat 
považuji jako problém okolí mého bydliště nepříliš časté sekání trá-
vy. Ve vysoké trávě pak nejsou vidět psí výkaly a lidé je tak snadno 
rozšlapou po chodnících, což nevypadá dobře.
Dalším problémem je cesta z Pazderek dolů do Troji, kde průtrž 
zdemolovala chodník. Valící se voda po sobě zanechala jámu,  
ze které koukají obnažené roury a kabely. 2. Perfektní věcí jsou pra-
videlně přistavované velkoobjemové kontejnery. Často je využívají 
zahrádkáři i lidé, kteří potřebují něco vyhodit. Díky kontejnerům se 
v okolí nic nepovaluje. 3. Přestože je zeleně v okolí dost,  
mohly by se v budoucnu před baráčky vysázet např. borovice,  
které by tvořily přírodní bariéru před auty. Hlavně ráno je v okolí 
velký provoz a nemůžeme tak ani otevřít okno. 

výSTava na Florenci
V úterý 21. září začala slavnostní vernisáží 
v hlavní budově Muzea hl. m. Prahy v Praze 
na Florenci velmi pěkná výstava pod názvem 
Pražské výletní restaurace. Výstavu uve-
dl její autor Tomáš Dvořák a poděkoval ve 
svém projevu všem, kteří se na její realizaci 
podíleli. Mimo jiné zmínil i úřad MČ Praha-
Troja, nadaci Quido Schwanka a Klub trojské 
historie. na výstavě totiž najdete zvětšené 
pohlednice i z trojských výletních restaurací, 
například z Břežanky, ze Zámecké restaura-
ce, z hostince U Loskotů, z Vaňhovy rybár-
ny i z dalších. Výstava potrvá až do března 
příštího roku a určitě stojí za návštěvu.                                                      

 bok

Muzeum hl. m. P. oslavilo 27. září 110 let od otevření,                                         
blahopřejeme

hiSTorici v září
na své pravidelné schůzce se první zářijový 
čtvrtek sešel Klub trojské historie. Vzpomí-
nalo se mimo jiné na dobu těsně po druhé 
světové válce, kdy Stromovka byla plná vo-
jáků Rudé armády a v Bosně vznikl jejich týl. 
Ve Vltavě vojáci prali prádlo a součásti unifo-
rem. Kovář na Kovárně nestačil kovat koně, 
se kterými vojáci Rudé armády ze Stromovky 
přicházeli po pontonovém mostě, který v té 
době byl na místě přívozu. Přítomní se těšili 
na další Den otevřených památek a na vý-
stavu „Pražské výletní restaurace“ v hlavní 
budově Muzea hl. m. Prahy na Florenci. 

bok

unikáT v Bz
Ve středu 1. září se na jedné z teras na Vini-
ci sv. Kláry odehrál křest nového unikátního 
exponátu Pražské botanické zahrady – vinař-
ského lisu z roku 1801. Za přítomnosti vede-
ní botanické zahrady v čele s jejím ředitelem  
Oldřichem Vackem starodávný lis uvítala a po-
křtila zpěvačka lidových písní, 
folklorní aktivistka a královna 
matka Valašského království 
jarmila Šuláková, stálý host 
folkrockové skupiny Fleret. Se 
skupinou potom jarmila Šulá-
ková vystoupila na koncertu na 
louce botanické zahrady, kde se 
přes nepřízeň počasí shromáž-
dily desítky jejich příznivců. Více 
než osmdesátiletá zpěvačka potěšila přítomné 
skvělým zpěvem. Za doprovodu razantní ka-

pely Fleret připomněla řadu 
známých hlavně valašských 
písniček a účastníci koncer-
tu mnohdy nevydrželi jen 
poslouchat a ke zpěvu se 
přidali. Přes vytrvalý déšť to 

byl báječný večer. jen škoda, že si na 
koncert nenašel cestu prakticky nikdo z troj-
ských občanů. 

Text a foto bok

zelená Mapa prahy
Vydala iniciativa Auto*Mat. Mapa byla po-
křtěna vínem z Vinice sv. Kláry u BZ v Troji, 
která je jedním z partnerů projektu. Velice se 
těšíme, až ji budeme moci dát k dispozici na-
šim návštěvníkům skleníku Fata Morgana“, 
řekl ředitel botanické zahrady Oldřich Vacek. 
Také starosta městské části Troja Tomáš Dr-
dácký mapu vítá jako dobrý nápad. Zelená 
mapa zobrazuje širší centrum Prahy od Troje 
po nusle a od Radlic po Libeň. Vychází v ná-
kladu 40 000 výtisků a mě-
řítku 1:12 000, zdarma.

Vyšla také mapa cyklistické 
trasy A2 a stručný průvodce 

Trojou  
(v anglič-
tině) – ten 
je zdarma 
(na ÚMČ)

v SoBoTu 23. 10. ’10 
(prezence os 14:15)
u trojské lávky (směr ZOO)

Závodit mohou malí i dospělí.
jsou pro vás připraveny zajímavé disciplíny 

a drobné odměny.

S sebou: brusle či koloběžka, chrániče, 
pití, dobrá nálada

Ukončení okolo 16:30

Tj Sokol Troja

TROjSKý KALeNDář

Zveme všechny příznivce 
jízdy na koloběžce 
a kolečkových bruslích 

na druhý ročník soutěžního odpoledne

koloBěžka ii
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jak vznikla MěSTSká 
čáST praha-Troja
Vážení spoluobčané,
při čtení publikace Pražská čtvrť Troja, kterou 
v letošním roce vydala nadace Quido Schwan-
ka, s překvapením zjistíte, že téma vzniku naší 
městské části na jejích stránkách nenajdete, 
ač jde jinak o dílo rozsáhlé a nádherné. Toto 
téma, pro Troju nesporně důležité, bude jis-
tě v některém dotisku fundovaně popsáno a 
zhodnoceno. V tuto chvíli tedy jen ty nejzá-
kladnější a nejzajímavější informace pro Vás. 

Myšlenka samostatné městské části Troja byla 
po listopadové revoluci 1989 formulována 
velmi rychle, a to již počátkem roku 1990 – 
za otce této myšlenky lze nesporně považo-
vat pana Vladimíra Lutterera, našeho první-
ho starostu a dnes již bohužel zesnulého, a 
dále Dr. jiřího Popovského z Podhoří. Vážná 
jednání byla však vedena až v průběhu roku 
1991, po komunálních volbách na podzim 
1990, kdy se ustavila nová pražská zastupitel-
stva, včetně městského, a kdy byl přijat zákon  
o Praze. Veškerá jednání pak vedl Přípravný vý-
bor ustavený ve složení pan Vladimír Lutterer, 
Dr. jiří Popovský, ing. František Čermák, jUDr. 
Regina Soukupová, ing. jan Lipský a ing. jiří 
Adámek (dnes již též zesnulý). n Od myšlenky 
k realizaci však vedla trnitá cesta. ještě 6. 6. 
1991 se někteří členové Zastupitelstva Prahy 7 
snažili žádost Troje zvrátit (tohoto zasedání se 
vedle Přípravného výboru účastnilo kolem 70 

občanů Troje). Teprve komisionelní hlasování 
občanů Troje pod dozorem Úřadu Prahy 7 dne 
21. 6. 1991 (jakási obdoba lokálního referen-
da, když zákon o referendu nebyl v té době 
ještě přijat), které vyznělo velmi přesvědčivě, 
otevřelo reálnou cestu k ustavení samostatné 
městské části. Tohoto hlasování se účastnila 
drtivá většina obyvatel Troje, osobně si vzpo-
mínám např. na to, že jsme s urnou obcházeli  
i v té době v ZOO ještě žijící babičky a dědečky 
v tzv. Gočárových domech – a všichni hlasovali 
ve prospěch Troje. Atmosféru těch dnů nejlé-
pe dokumentují vydání TROjA ’91. n Výsledky 
hlasování byly pak předány Praze 7 a Zastupi-
telstvu HM Prahy-Troja si přitom vybrala model 
samosprávy s tím, že státní správa zůstává na 

Praze 7. jednání s Pražským magistrátem a Za-
stupitelstvem Prahy pak zajišťovali zejména Dr. 
Popovský a ing. Čermák, právní stránku věci 
pak jUDr. Soukupová. Tato jednání nebyla již 
tak napjatá, ale byla pracovně velmi náročná. 
Byla však zásadně urychlena po návštěvě Troje 
tehdejším pražským primátorem ing. Milanem 
Kondrem (ODS), který přijal na podzim roku 
1991 pozvánku Přípravného výboru. n A tak 
mohl již 29. 1. 1992 konstatovat první starosta 
Městské části Praha-Troja pan Lutterer v úno-
rovém čísle časopisu Troja, že naše městská 
část existuje již 29 dnů. Do prvního trojského 
devítičlenného zastupitelstva pak koncem 
roku 1991 byli zvoleni – dámy Soukupová a 
Knihová a pánové Lutterer, Popovský, Kniha, 
Zobal, Adámek, Malý a Král. Vlastní delimitač-
ní protokoly, kde se např. bojovalo o rozsah 
nového trojského území, a další správní nále-
žitosti se pak často podepisovaly až v průběhu 
roku 1992. V tomto roce se rovněž konstituo-
val Úřad městské části, který zahájil činnost na 
adrese Trojská 133, čp. 158. Tím byla zároveň 
ukončena tříletá cesta (1990 až 1992) vedoucí 
ke vzniku nové Městské části Praha-Troja. Tím-
to způsobem, po listopadové revoluci 1989, 
vznikla Troja zároveň jako jediná nová městská 
část v Praze.                  Praha-Troja, 20. 9. 2010
ing. františek Čermák 602 394 112, facermak@seznam.cz

Ze vzpomínek autora – v té době člena Příprav-
ného výboru v Troji, člena zastupitelstva Prahy 7 
za ODS.

Poznámka: Autor uvítá jakákoliv případná upřes-
nění k textu tohoto článku.

reakce na knihu pražSká čTvrť Troja
Paní Věra Remešová napsala trojskému starostovi: Vážený pane starosto a celé trojské 
zastupitelstvo, děkuji za blahopřání k mému životnímu jubileu a za grafický list jana Kavana. 
Byla jsem taky překvapena krásnou publikací o Troji s vynikající obrazovou částí, kterou se Vám 
podařilo dát dohromady, moc Vám za ni děkuji. n Ale šotek si trochu zařádil v mém krátkém 
příspěvku „Mozaika…“. Chtěla bych upozornit alespoň čtenáře Trojského věstníku, kteří už jistě 
většinou nepamatují, že došlo k redakčnímu omylu, co se týče emilky novákové a malířky Anny 
Thořové. Bylo to obráceně – důchod neměla žádný v těch letech pí Thořová a její dlouholetá 
obětavá služka, která byla pojištěná, je živila ze svého důchodu „pomocnice v domácnosti“. Bylo 
to vzácná žena, patřící vskutku k „svatým všedního dne“. Kéž alespoň Trojáci uctí její památku.  
A ještě mimochodem, zpěvačka pí Hromádková, maminka neúnavné funkcionářky trojského 
Sokola pí Filipové, nebyla Alena, ale Aloisie (říkalo se jí doma „Lola“). n ještě jednou za všechno 
děkuji, omlouvám se za svoje hrozné písmo (měla jsem zlomenou pravou ruku) a přeji mnoho 
zdaru do další záslužné práce pro rozkvět Troje.                                      S pozdravem Věra Remešová

O reakci jsme požádali pana Doc. ing. Prokopa Tomana, editora a předsedu správní rady 
nadace, vydavatele knihy:
„Vážená paní Remešová, děkuji Vám za Váš dopis, kterým oceňujete práci nadace Quido Schwanka-
Troja, město v zeleni, vydavatele publikace Pražská čtvrť Troja. Materiál jsme sbírali několik let a 
stejně tak dlouho trvala závěrečná editorská činnost. jednalo se o práci týmovou i individuální, 
která prvním vydáním zdaleka nekončí. Škoda, že při sběru podkladů, kdy jsme se roky obraceli na 
všechny v Troji osobními dopisy i výzvami v tomto časopisu, jsme získali jen několik málo ohlasů. 
Proto se mohlo stát, že některé dobové informace – mj. ty, na které upozorňujete – jsme nemohli 
znát. n jak se nakonec ukazuje,  Troja má bohatší historii a současnost než si představujeme. Odkryl 
to již vynikající snímek režisérky Věry Chytilové Troja v proměnách času, produkovaný nadací. Vše, 
co bychom si přáli, se do publikace nevešlo. Proto navazujeme volnou řadou monografického 
charakteru: Rybářská osada, Trojské pohledy 1 a 2, Historie sokolského života v Praze Troji 1895-
1945. Připravujeme k tisku další tituly: Vzpomínky na Podhoří, Trojské ulice a Zámecká výzdoba. 
Budeme rádi, když nadále všichni čtenáři budou doplňovat dějiny Troje, protože by byla škoda, 
kdyby historky, postavy, události o době a lidech si odnesli pamětníci s sebou.

Se srdečným pozdravem Doc. ing. Prokop Toman, editor a předseda správní rady nadace.“

Budeme rádi, když se i vy na stránkách časopisu vyjádříte k tomu, jak se vám kniha Pražská čtvrť 
líbí nebo nelíbí.                                                                                                                          Redakce


