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Předchůdci moderního sčítání  
Jako významný mezník lze označit datum 13. října 
1753, kdy byl vydán patent císařovny Marie Terezie 
o každoročním sčítání lidu – novou kapitolu v historii 
sčítání obyvatelstva v habs burské monarchii zaháji-
lo sčítání v roce 1754. V roce 1777 byl vydán nový 
konskripční patent, který se s mírnými změnami stal 
základem soupisů až do roku 1851. V roce 1857 se 
uskutečnilo sčítání lidu, které je označováno jako 
přechod mezi soupisy obyvatel a moderními sčítání-
mi lidu. Sčítání v dalších letech: n Sčítání lidu v Ra-
kousko-Uhersku (1868–1910) n Rok 1919 – založen 
Státní úřad statistický n První Československé sčítání 
lidu 1921 n Československé sčítání lidu 1930 n Sou-
pis obyvatelstva v letech 1946 a 1947 n Českosloven-
ské sčítání lidu 1950 n Československé sčítání lidu 
1961 n Československé sčítání lidu 1970 n Česko-
slovenské sčítání lidu 1980 n Československé sčítání 
lidu 1991 n Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2001

Od posledního sčítání 2001 stoupl počet obyvatel 
v MČ Praha-Troja o 8,62 %. Tenkrát měla Troja 916 
obyvatel (455 žen, 461 mužů, průměrný věk 41, nad 
60 let 94), k dnešnímu dni je to 995 obyvatel.
Informace o Sčítání lidu, domů a bytů 2011
Přípravu, organizaci, samotné provedení sčítání, zpra-

Sčítání lidu, domů a bytů 2011
PRoč SčíTAT? n Získáme údaje, které se nedají zjistit jiným způsobem n Zjistíme, kolik financí můžeme zís-
kat z veřejných rozpočtů n Zapojíme se do celosvětového programu n Dáme budoucím generacím informace  
o našem způsobu života n Získáme informace o dalším vývoji populace n Budeme mít podle čeho se rozhodo-
vat Český statistický úřad při sčítání lidu 2011 žádným způsobem nezjišťuje vybavenost domácností ani jejich 
příjmy a výdaje. Ve sčítacích formulářích tak nejsou žádné otázky na vlastnictví ledničky, automobilu, chaty, 
televizoru ani dalších věcí. Z hlediska vybavení domácnosti je pro statistiku důležitá pouze otázka, zda má 
rodina možnost využívat osobní počítač a připojení k internetu.

cování a zpřístupnění jeho výsledků zajišťuje český 
statistický úřad, smluvním partnerem pro provedení 
terénních prací při sčítání je česká pošta.

Rozhodným okamžikem pro Sčítání lidu, domů 
a bytů 2011 (SLDB 2011) bude půlnoc z pátku 25. 
na sobotu 26. března 2011. Od 26. 2. začíná fungo-
vat call centrum pro veřejnost, na bezplatnou linku 
se mohou lidé obracet s dotazy ohledně sčítání každý 
den. sčítací komisaři v uniformě české pošty, ozna-
čení služebním průkazem s fotografií, začnou záro-
veň roznášet domácnostem do schránek informační 
letáky. Zároveň s letákem vhodí komisař do schránky 
lísteček s návrhem termínu, kdy do dané domácnosti 
přinese sčítací formuláře. Každá domácnost najde ve 
schránce letáček nejpozději 6. března. Od 7. 3. sčítací 
komisaři začnou navštěvovat domácnosti a roznášet 
formuláře. každý občan dostane zelený sčítaCí List 
osoBY. majitelé a uživatelé bytů dostanou navíc 
žlutý BYtoVÝ List a majitelé či správci domů ještě 
oranžový DomoVní List. Roznáška formulářů končí 
25. března 2011. Půlnoc z 25. na 26. března je pak 
rozhodným okamžikem sčítání. Informace do sčíta-
cích formulářů se vyplňují podle skutečnosti platné 
v tento rozhodný okamžik. Od 26. 3. je možné začít 
odevzdávat vyplněné sčítací formuláře. Existují tři 

základní cesty:  internet, předání sčítacímu komisaři, 
odeslání poštou v obálce nebo odevzdání na které-
koliv poště. Do 14. 4. 2011 mají všichni podle zákona 
odevzdat formuláře – ať už je budou odesílat přes 
internet, poštou v obálce nebo osobně předávat sčí-
tacímu komisaři. Zájemci budou mít možnost využít 
k vyplnění formulářů veřejně přístupný internet na 
trojském úřadě.

Dne 20. dubna 2011 končí činnost call centra 
s bezplatnou linkou. Dále bude k dispozici pro infor-
mace o sčítání lidu číslo Českého statistického úřadu 
274 057 777, které je v provozu v úředních dnech. Stá-
le bude také fungovat informační email info@scitani.
cz. V období od 19.–30. 5. 2011 bude probíhat do-
šetřování údajů v domácnostech, které neodevzdaly 
žádný vyplněný formulář, přestože je obdržely. 
Upozorňujeme  vlastníky domů na zákonnou povin-
nost označit budovu číslem popisným  (červené číslo) 
(§ 14 zák. č. 131/2000 sb.). Číslem orientačním (mod-
ré číslo) se označují domy pro usnadnění orientace. 
Podrobné Informace i zkušební formuláře najdete na 
internetových stránkách: www.scitani.cz,  www.
czso.cz, nebo najdete odkaz na www.mctroja.cz. 

r. Zajícová, evidence obyvatel ÚMČ Praha-Troja

oBYVateL troje:

1900 1612

1910 2195

1992 805

2001 916

Údaje MSS v Praze

trojský spolek mandolinistů
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V pátek 4. února dopoledne jsme se 
rozloučili v kostele sv. Petra a Pavla 
v Bohnicích s naším milým sousedem 
Jiřím Ťoupalíkem. narodil v roce 1932 
v Praze na Karlově náměstí. Rodiče 
pana Ťoupalíka v roce 1935 v Troji po-
stavili domek a tak se vlastně Jiří do Tro-
je dostal, v Troji na celý život zakotvil 
a stal se trojským patriotem. Vyučil se 
jemným mechanikem – optikem. Opra- voval da-
lekohledy, divadelní kukátka a všechny možné jiné optické přístro-
je. Později působil na různých místech, zajišťoval opravy a údržbu 

žiLi meZi námi Rozloučení S Jiřím Ťoupalíkem
složitých promítacích přístrojů v pražských kinech jako zaměstnanec 
Filmového podniku Praha. Pracoval i v Botanické zahradě. Bylo mož-
no jej zahlédnout i ve filmu. Hrál v komparzu, dostával i malé role 
ve filmech jako Princezna se zlatou hvězdou, Přežil jsem svou smrt, 
Páté kolo u vozu, Smrt v sedle, Povodeň. Při této práci se setkal se 
vedle známých herců i s takovými osobnostmi českého filmu, jako 
byl třeba filmový režisér Martin Frič. O kapli sv. Kláry se staral dva-
cet let. Jiří Ťoupalík celý život hluboce věřil. Jak sám říkal, k víře ho 
přivedl zázrak stvoření, úžasný systém života, ve kterém všechno do 
sebe zapadá a všechno má svůj smysl, a proto nic z toho nemůže být 
náhoda. Bude nám v Troji chybět. 

 Text a foto bok

Číslo 
žádosti

Žadatel
název projektu, 
obsah projektu

náklady        
Kč

Požadovaná 
částka  Kč

Přidělený 
grant  
tis. Kč

1
FoKUS Praha 
o.s.

Podpora Sociální 
firmy Zahrada, 
pravidelná údržba 
ploch v prolukách 
a zastávky BUS a 
TRAM Trojská  nákup 
vybavení

110 000
99 000            
méně než 
90 % nákladů   

90

2

MgA. Pavel 
Karous    
Sekaninova 
550/40,  Praha 2

Zhotovení a instalace 
sochy Trojského 
koně na zadním 
nádvoří Diplomatické 
čtvrti nebo na úpatí 
povodňového valu

716 300
644 000                  
méně než 
90 % nákladů

0

3
Občanské 
sdružení TRoJA 
TRoJoU

Dokumentace 
a zhotovení 
orientačních označení 
nejvýznamnějších 
trojských objektů

17 000
13 000           
méně než 
90 % nákladů

13

4
lukáš 
Martinka   
Radouň 6, Štětí

Vytvoření publikace 
s perokresbami 
trojských památek 
v edici Praha 
v nákladu 500 ks                     

45 500
22 500       
méně než 
90 % nákladů

0

5

Jazz et cetera 
o.s., Prosná 
1908, Uherský 
Brod

„Free Fest Troja 011“,                   
1 denní úvodní 
festival a průběžný 
letní festival -6 
večerů, živá hudba

280 000
49 500           
méně než 
90 % nákladů 

45

6

Občanské 
sdružení 
Trojskoúhelník 
Škola Sv. Čecha 
110, Praha 7

„Jarní festival 
Filmová (půl)noc 
v Čechově škole“       
animované, klubové 
a seriálové filmy, 
horrory, komedie

18 000
10 600                    
méně než 
90 % nákladů

5

7
TJ Sokol Troja 
o.s.

Autobusové výlety a 
dětské společenské 
akce  - 3 autobusové 
zájezdy,  kurs 
lyžování, výlet 
parníkem, mikulášská 
besídka, karneval

203 700
65 500           
méně než 
90 % nákladů

50

8
FoKUS Praha 
o.s.

„Tvůrčí odpoledne 
v Troji“, kurzy 
pro veřejnost, 
možnost seznámit 
se s výtvarnými 
technikami. 
1 kurz pro 7-8 osob

38 500
30 000            
méně než 
90 % nákladů 

15

9
Pavla 
Aschermannová   
V Podhoří 285/2

„MAATOVÁnÍ 2011 
výtvarně-hudební 
akce pro rodiče a 
děti“

20 000
10 000                 
méně než 
90 % nákladů

5

10
Markéta Mead    
Trojská 181a, 
Praha 7-Troja

„KAFEMLEJnEK“         
pravidelná setkání 
pro obyvatelky Troje 

52 000
46 800                 
méně než 90 
% nákladů

5

11
Trojské 
gymnázium 
Sv. čecha

Olympijský den 
mládeže a Florbalový 
turnaj OPEn Troja 
2011

99 000
41 200            
méně než 90 
% nákladů 

15

12
TJ Sokol Troja 
o.s. 

„Podpora 
sportovních akcí pro 
veřejnost“ - turnaj 
v malé kopané, 
ve stolním tenisu, 
trojský orienťák, 
koloběžky, kolečkové 
brusle, cyklovýlet, 
eskymácký běh, 
drakyáda, závod na 
autodráhách, dětské 
sportovní odpoledne, 
veřejné bruslení

80 950
47 500               
méně než 90 
% nákladů 

40

13
Jan Zobal         
nad Kazankou 
192/21

„Autodr. závody - 
„GRAnD PRIX TROJA 
2011“- III. ročník

129 000
60 000                      
méně než 90% 
nákladů + prominutí 
nájemného

25

14
SABAT PRAHA 
o.s.

„Evropský turnaj 
v softballu juniorek“

266 600
90 000   
méně než                   
90% nákladů    

15

15
TJ Sokol Troja 
o.s. 

Podpora činnosti 
sportovních oddílů

1 443 900 160 000           
11,08 % nákladů

40

16
SABAT PRAHA 
o.s.

„Provoz sportovního 
areálu“ zajištění 
údržby ploch a 
zpevněných povrchů

1 135 000
110 000                      
méně než 90% 
nákladů

15

17
Základní škola 
Praha 7, 
Trojská 110 

„Dovybavení 
vzdělávacího 
centra pro děti 
se speciálními 
vzdělávacími 
potřebami“
a školení pracovnice

45 810
41 220                            
90 % nákladů

10

18

Helena Klíčová    
Trojský spolek 
aktivního stáří   
Povltavská 17/50

„Zdravotní a 
poznávací turistika 
2011“

20 300
8 000 + 4 000            
méně než 90% 
nákladů

10

19
SPCCH v ČR o.s.        
Obvodní výbor 
Praha 7

„Ozdravný pobyt 
v Lázních Poděbrady“, 
pro 37 členů z Troje

152 120
25 000           
méně než 90 % 
nákladů

20

20
ZŠ, Praha 7, 
Trojská 110 

„Zážitkový den“ 36 160 32 540
90 % nákladů

0

21
Ekoport o.s.       
Herbenova 
1897 272 01

„Každý úředník zná 
elektromobil“

89 800
79 800           
méně než 90 % 
nákladů 

0

22

Ekoport o.s.       
Herbenova 
1897        
272 01 Kladno

„eTroja“: soutěž jízdy 
na e-skateboardech 
a e-koloběžkách, 
závod elektrokol a 
elektromotocyklů, 
představení 
elektroaut

98 600
88 600           
méně než 90 % 
nákladů 

10

1 778 760 428

zaStupitelStvo mč pRaha-tRoJa přidělilo pRo Rok 2011 gRanty:
ZastUPiteLstVo inFormUje
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3

úřaD mč inFormUje

U pozorňujeme všechny držitele psů starších  
3 měsíců na splatnost místního poplatku ze 

psů ke dni 31. 3. 2011. 
Sazba poplatku činí ročně za jednoho psa 1.500,- Kč, 
za druhého a každého dalšího psa 2.250,- Kč. 
Sazba poplatku za psy chované v rodinném domě 
činí ročně za jednoho psa 300,- Kč, za druhého a 
každého dalšího psa téhož držitele 600,- Kč. 
Je-li držitelem psa poživatel invalidního, starobní-
ho, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který 
je jeho jediným zdrojem příjmu, nebo poživatel 
sirotčího důchodu, činí sazba poplatku 200,- Kč 
ročně za jednoho psa a 300,- Kč za druhého a kaž-
dého dalšího psa téhož držitele. 
Poplatek je možné uhradit v hotovosti v pokladně 
úřadu městské části Praha-troja, trojská 230/96, 
nebo bezhotovostním převodem na bankovní 
účet č. 200725369/0800, specifický symbol 1341. 
Pro sdělení variabilního symbolu či v případě ja-
kýchkoliv nejasností a dotazů týkajících se místní-
ho poplatku ze psů a možné úlevy či osvobození 
kontaktujte paní Romanu Konrádovou, ekono-
mické oddělení, telefon: 284 686 104.
Chovatelé, nezapomeňte na své další povinnosti: 
n ohlásit vznik poplatkové povinnosti správci poplat-
ku do 15 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost, která 
má za následek vznik povinnosti platit poplatek
n oznámit správci poplatku změnu údajů uvede-
ných v ohlášení do 15 dnů ode dne, kdy tato změ-
na nastala (např. úhyn psa, změna chovatele) 

n přihlásit psa do evidence chovatelů psů do 30 
dnů od označení čipem nebo tetováním
n odhlásit psa z evidence do 30 dnů od data ukon-
čení chovu nebo uhynutí psa (dokládá se potvrze-
ním od zvěrolékaře).
adresa správce poplatku: ÚMČ Praha-Troja, 
ekonomické oddělení, Trojská 230/96,  
171 00 Praha 7-Troja, tel: 284686104
adresa evidence chovatelů psů: Magistrát hl. m. 
Prahy, odbor živnostenský a občanskoprávní, Jung-
mannova 29, 111 21 Praha 1. Vedením evidence je 
pověřena paní Klára nováková, telefon: 236 002 
257, e-mail: klara.novakova@cityofpraque.cz, kan-
celář č. 110 v 1. patře Škodova paláce. návštěvní 
doba: pondělí 12:00–17:00, středa 8:00-18:00.
Pro informaci nejen držitelů psů ještě uvádíme 
několik údajů:  
Ročně vybere úřad Mč Praha-Troja na míst-
ních poplatcích ze psů cca 45.000,- Kč, z této 
částky se odvádí Magistrátu HMP ještě 25 %. 
„Psích“ košů je v naší městské části 19. Jejich 
pravidelná údržba včetně odvozu exkremen-
tů stojí ročně kolem 260.000,- Kč! Bohužel  
i přesto na chodnících psí exkrementy ne-
ustále přibývají. od letošního roku budou 
strážníci Městské policie hl. m. Prahy nemi-
losrdně udělovat pokuty neukázněným dr-
žitelům psů, kteří se po svém psovi dosud 
nenaučili uklízet.

r. konrádová a r. Zajícová, ekonomické odd.

míStní poplatky ze pSů v Roce 2011

SběR odpadu
Separovaný (tříděný) odpad v MČ
n Trojská 195/88 n Trojská 142/180  
n Trojská 25/142 n Trojská 49/172  
n Trojská 211/110 n Trojská 457/92a  
n Jiřího Jandy 786/1 n Sádky 313/7  
n na Kazance 637/1 n Pod Havránkou 
656/10a n nad Kazankou 218/36  
n nad Kazankou 322/15 
n V Podhoří 265/7 n V Podhoří 74

Příští moBiLní sBěr 
neBeZPečného oDPaDU   
Ve střeDU  6. 4. 2011 
18.10–18.30 hod. 
točna autobusu Podhoří
18.40–19.00 hod. 
Trojská x Pod Havránkou
VeLkooBjemoVé kontejnerY 
(domovní odpad)
soBotY a neDěLe
příští: 17.–18. dubna

zápiS nových dětí
do mateřSké školy
Nad Kazankou v Praze 7-Troji

ve Středu 6. dubna 2011 
od 13 do 18 HodIN

a ve čtvRtek 7. dubna 
od 13 do 17 HodIN

V tyto dny budou vydávány přihlášky.
Vyplněné přihlášky s potvrzením 
od dětského lékaře se budou vybírat
ve dnech 19.–20. dubna 2011
během celého dne – do 17 hodin
Při zápisu předloží rodiče 
občanský průkaz a rodný list dítěte.
Kritéria pro přijímání dětí 
do mateřské školy 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

Stavba kanalizace 
V listopadu 2010 proběhlo zahájení stavby 
kanalizace na Pazderce. Do konce roku byla 
provedena I. etapa – úsek  mezi šachtami 
Š1 a Š2 s podvrtávkou pod ul. K Pazderkám. 
V lednu 2011 byla zahájena II. etapa. 
V současné době je prováděn úsek mezi 
šachtou Š4 a Š5. Stavba bude dokončena 
v červnu 2011.                                                     
                                               karel novotný, 

vedoucí stavebního oddělení

Autobusová
zastávka

Podzemní kontejnery

Nový chodník

Zvýšená úroveň 
vozovky v křižovatce

Lavice
Kašna
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Předzahrádka

Co PoVažUji Za DůLežité

Vážení obyvatelé i návštěvníci Troje!
Odbor dopravy ÚMČ Prahy 7 vydal rozhod-

nutí, že veřejná cesta mezi Havránkou a Úvo-
zem musí být opět otevřena bez omezení. na 
požadavku řádně projednat úpravy rozvojo-
vého plánu botanické zahrady s veřejností  
i naší městskou částí nadále trváme.

V průběhu března a dubna budou Praž-
ské vodovody a kanalizace provádět rekon-
strukci vodovodního řadu v ulici Trojská nad 
Zoo Praha. Ve stejném termínu bude Pražská 
energetika a.s. realizovat výměny kabelů vy-
sokého a nízkého napětí v Trojské ulici. Obě 
rekonstrukce způsobí mírná dopravní ome-

zení zejména v prostoru u Trojského zámku. 
Akce koordinuje Odbor dopravy. Žádám vás 
o trpělivost při průjezdu Trojou.

návrh rozpočtu MČ Praha-Troja před 
jeho schválením projednají odborné komise 
starosty a bude vyvěšen na našich úředních 
deskách.

Projekt ke stavebnímu povolení křižovat-
ky na Kovárně, včetně navržených vodních 
prvků – „potoka“ a kašny bude projednán za 
účasti  veřejnosti v průběhu března.
Přeji vám pěkný a slunný začátek jara 
v Troji!

tomáš Drdácký, drdacky@mctroja.cz
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tJ Sokol infoRmuJe
28. 1.–31. 1. 2011 kurs telemarku v boudě u Studánky, účast 20 lyžařů  
z toho 10 členů TJ. 5. 2.–12. 2. 2011 tradiční prázdninový lyžařský kurs 
pro děti, účast 22 dětí + instruktoři a kuchařky. V sobotu 19. 2. 2011 „Šib-
řinky“ v Sokolovně pořádal oddíl kopané ve spolupráci s vedoucím restau-
race panem Bečkou. Účast byla velká, nejvíce hostů byla parta z Podhoří. 
Tancovalo se při živé hudbě a všichni se dobře pobavili. n 3. 3. 2011 se  
v restauraci Loděnice představí oddíly TJ se svou činností veřejnosti. n Ve 
středu 19. 3. 2011 se od 19 hodin bude konat valná hromada sokolské 
všestrannosti TJ v restauraci Sokolovny. n 31. 3. 2011 se od 19 hodin 
bude konat valná hromada celé TJ, které se účastní vybraní delegáti 
všech oddílů TJ, opět v restauraci Sokolovny.

        zapsala alžběta Filipová

žiVot V troji

inzerce

Studánka 2011
Tento článek je o lyžařském kurzu, na který jezdím každý rok o jarních 
prázdninách. Je to týden strávený v Krkonošších v malé boudě s obrov-
skou hromadou lidí. Letos nás jelo celkem 30 s tím, že máme k dispozici 
pouze dvě ložnice (jednu dívčí, jednu klučičí) a věřte, že si nedokážete 
představit, jak jsme se tam nakonec poskládali. Začátek je vlastně po-
každé stejný. Přijedeme na parkoviště v autobuse přeplněném dětmi 
a nemožně těžkými zavazadly a vás při tom napadne jen jedna jediná 
myšlenka. A tohle všechno budeme muset nějak dostat nahoru. Hmm, 
takže lano, protilavinový batoh, číslo na horskou službu,… Jo, asi mám 
všechno. Haha. Ok, tak teď vážně. Když se nám opět podařilo překonat 
své hranice možností a vydrápat se tak ku prahu naší milované chaloup-
ky, …přišel čas odsunout řeči stranou a začít konat. Zkráceně řečeno, šli 
jsme prostě lyžovat. A byla to bomba. Člověk musel trochu přivřít oči 
a dělat, že nevidí ten příliš mokrý sníh a neustálý déšť, ale my Studánkaři 
máme tuhý kořínek. nás jen tak něco nerozhází. naši instruktoři se před-
vedli v tom nejlepším možném světle, takže si každý z nás odnesl domů 
pěknou hromádku nově nabytých zkušeností. Co se týče stravy… bylo to 
jako v ráji (tedy dle mého osobního názoru, ale myslím, že ostatní na tom 
byli velmi obdobně). Tentokrát se postu kuchařek zhostily Monika s Mar-
ťou a na práci neměli nejenom vaření pro celou chalupu, ale také česání 
mladších dívek, obskakování nemocných a plnění všech našich přání. Čas 
nám tam plynul neuvěřitelně rychle. Ráno jsme sice proklínali vedoucí za 
to, že nám v těch osm ráno nechali zase rozsvíceno. Možná jste si toho 
nevšimli, ale my tady spíme! Po snídani jsme pádili na lyže a, abychom 
nebyli z té rychlosti při převlékání, obouvání a nazouvání příliš vyčerpa-
ní, dávali jsme si pokaždé i malou rychlou rozcvičku. Poté přišel na řadu 
opravdu, ale opravdu tvrdý a krutý trénink našich lyžařských schopnos-
tí. Přijeli jsme na sjezdovku a náhle si někdo vzpomněl, že nemá čepici. 
Rychle zpátky do chalupy. Konečně jí má a my můžeme tedy začít s vý-
ukou, ale ouha. My přece jezdíme jedině v helmách a ne v čepicích. Takže 
zase zpátky do chalupy a odtud šlapeme nahoru na svah. A jsme tu, takže 
teď už bychom se mohli vrhnout na ten carving, ne? Cože?! Ty musíš 

na záchod?! To snad ne! Jak jsem se už předtím zmínila, podstupujeme 
tu velmi tvrdý trénink! Takže, abych to zkrátila. Lyžujeme a lyžujeme, 
pak jedeme do chalupy na svačinu, pak zase na svah a poté znovu do 
chalupy na oběd - tam si dáme ještě hodinku pauzu – a zase zpátky na 
svah, no a potom konečně naposledy zpátky do chalupy, kde zůstaneme 
až do rána, kdy vstaneme a jdeme na svah a… (ježiši, nějak jsem se do 
toho zamotala, raději to necháme být, ano?) Lyžování i snowboardová-
ní je sice úžasný sport, který tu všichni poslušně uctíváme, ale buďme 
k sobě upřímní. Máme strávit celý týden na jedné sjezdovce, kterou si 
navíc ušlapáváme sami, protože rolba nedosahuje našich ideálů a tudíž 
není schopna dostat se k nám na náš Studánkový krpál. no, to by přece 
přežil jen málokdo, a proto jsme dvakrát vybrali několik akčních jedinců 
a vyrazili na noční lyžování na Javoru. To byla příjemná změna a hezké 
zpestření celého kurzu. Lyžovali jsme celý večer a nakonec zaparkovali 
na Havlovce, kde jsme si dali hranolky (někteří dokonce i se smažákem) 
a limonádu. Pak jsme dali ještě pár kopců a šli jsme spát. Počkat, nevyne-
chala jsem něco? A jo, my se ještě musíme vrátit zpátky do chalupy, takže 
lyže na záda, čelovku na helmu a hurá nahoru. Jedno odpoledne jsme už 
měli těch zimních sportů dost, takže jsme se vydali na dlouhou a stras-
tiplnou cestu do Energetiku, kde jsme se velmi účinně odreagovali od 
všudypřítomné zimy plaváním. A protože Studánkaři jsou velmi soutěži-
ví, museli jsme si tam zorganizovat ještě malé závody. Když už jsme u té 
soutěživosti, tak jsme samozřejmě nezůstali pouze u plavání. Kdepak, 
soutěžili jsme také ve sjezdu na lyžích, ve sjezdu na snowboardu a v ob-
řím slalomu. Když nám došly sporty, tak jsme si dali soutěž v kreslení 
a pro ty odvážné taky noční hru. Poslední večer proběhlo vyhlášení všech 
závodů, soutěží, her,… no prostě všeho, co nás napadlo a ráno nás čekal 
odjezd zpátky domů. Posbírat všechny věci, psy, děti a někdy i vedoucí, 
bylo letos trochu obtížnější, kvůli vysokému nadbytku mladších děvčat. 
Přesto se nám podařilo v pořádku se vrátit dolů do Pece. Dokonce nebyly 
ani ztráty na životech.
Freestyle? To děláme pětkrát denně!

Vaši studánkaři

TROJA SPORTUJE

Tato kampaň by se měla stát společnou platformou všech organizací a firem, které mají zájem podílet se 

na rozvoji spolupráce v oblasti nabízení sportovních a společenských aktivit v Troji.

Kampaň TROJA SPORTUJE! a více informací k plánu rekultivace areálu Sokola Troja bude prezentováno 

zástupcům organizací a firem působících v Troji a široké veřejnosti poprvé, 

ve čtvrtek 3. března v 18hodin v prostorách restaurace Loděnice.

Zájemci o obdržení pozvánky s programem e-mailem nebo sms, prosím napište e-mail 

nebo sms s textem „žádám o pozvánku“ na info@sokoltroja.cz nebo +420 603821822                          

Srdečně Vás zveme dozvědět se více! TJ SOKOL TROJA

TJ SOKOL TROJA připravuje vyhlášení dlouhodobé kampaně

TROJA SPORTUJE

Za změnu původního termínuse  ještě jednou omlouváme.

TJ SOKOL TROJA 

P o z v á n k a 
pro všechny členy 
sokolské všestrannosti 
na valnou hromadu, 
která se koná ve středu
dne 9. 3. 2011 od 19.00 
v restauraci KEMP



BřEZEn 2011 137

5

trojské PLánY

PřečetLi jsme Pro VáskubiStické dřevěnice v zoo
Po letech chátrání zachránila pražská zoo vzácnou památku, kubistické Gočárovy domky. Dvě 
dřevěné roubenky se změnily k nepoznáni. Rekonstrukce jim vrátila původní podobu navrže-
nou architektem Josefem GOČÁREM. „Domky byly natolik shnilé, že bylo potřeba vyměnit celou 
nosnou konstrukci, naopak původní zůstaly jejich ozdobné prvky,“ vysvětluje Václav Hána ze 
společnosti Gema Art, která opravu provedla. 
26. 3. 2011 se domky slavnostně otevřou pro návštěvníky. „V jednom vznikne nová restaurace, ve 
druhém galerijní a muzejní prostor, kde bude například stálá expozice v podobě pracovny první-
ho ředitele pražské zoo profesora jandy,“ vypočítává mluvčí zahrady Jana Ptačinská Jirátová.                                                                      

(Převzato z časopisu Sedmička, kráceno)

Obě stavby ve stylu národního dekorativismu jsou pozůstatkem dřevěných „zatímních domků“, 
navržených Josefem Gočárem v letech 1920-1921 pro areál Státního občanského letiště ve Kbe-
lích u Prahy. V polovině 70. let byly přeneseny do areálu ZOO v Troji a v letech 1976-7 znovu 
postaveny v jihozápadní části areálu na břehu Vltavy, kde byly při povodni v roce 2002 zatopeny 
po římsu. 
Barevnost prvků odpovídající původní projektové dokumentaci uložené v archivu nPÚ, byla 
potvrzena závěry restaurátorských průzkumů.             Z autorské zprávy Atelieru KAVA vybral Tomáš Novotný

na stránce http://kontaminace.cenia.cz/ se mů-
žete podívat (bohužel jen na leteckém sním-
ku) na jakékoliv místo v naší republice – Slo-
vensko vyjímaje, jak vypadalo před 62 až 58 
lety a dalším jediným kliknutím se podívat 
jak ze shora vypadá dnes.

V rámci příprav na pověstnou x-miliardo-
vou „ekologickou superzakázku“ připravi-
lo ministerstvo životního prostředí skvělou 
mapu České republiky, sestavenou ze svislých 
leteckých snímků vojenského kartografické-
ho ústavu v Dobrušce. Černobílé letecké fo-
tografie, svého času utajované jako vojenské 
tajemství, zachycují naši krajinu ještě před 
kolektivizací, s bohatou strukturou polí a po-
líček, původních polních cest a vodních toků. 
Políčka s mezemi a louky a pastviny se brzy po 
snímkování měly proměnit v širé družstevní 
lány, mnohá údolí zatopily přehrady, města a 
předměstí se rozrůstala, drobné potůčky zmi-
zely pod zemí a mnohé cesty zanikly. V po-
hraničních oblastech jsou ještě patrné původ-
ní vesnice i s kostely, které byly pak později 
vymazány z mapy i z krajiny.

V Troji jsou vidět četná tehdejší zahradnic-
tví i se zavlažovacími systémy a lesknoucími se 
plochami pařenišť a skleníků, zámecká zahra-
da před rekonstrukcí, vltavské břehy se „čtve-
rečky“ navigace a s přívozy. Je tam i konečná 
tramvají se smyčkou u mostu Barikádníků a 
úplně zmizelá struktura drobné zástavby na 
druhém břehu v Holešovicích na Zátorách a  
u elektrárny, která je pro pamětníky zachyce-
na například ve filmu „němá barikáda“.

Každý, poměrně dobře přibližitelný výřez 
lze ihned konfrontovat s aktuálním barevným 
družicovým snímkem téhož místa, jak vypadá 
dnes a podrobnost zobrazení jde tak daleko, že 
si můžete i prohlédnout, který ze stromů se za-
choval, jak se rozšířily či ubyly jednotlivé poros-
ty a jak se proměňovala cestní síť a zástavba.
Jako bonus lze pak ještě zjistit, ze kterého 
roku snímek každého místa je – většinou 
mezi lety 1949 až 1953, a pak hlavní účel pro 
který byla celá ta mozaika snímků sestavena –  
místa starých ekologických zátěží, jejichž od-
stranění při privatizaci vláda garantovala.
Ze superzakázky asi dle všech náznaků se-
jde, ale tento vedlejší produkt její přípravy 
je nutno velmi ocenit.         ing. arch. Václav Valtr                                                

ceStování čaSem – na webu a zadaRmo

Na přiložených snímcích ukazujeme proměnu zámecké zahrady a okolí  za uplynulých 60 let 

Reportáž 
z otevření domků
pro veřejnost v příštím čísle

2007

1953
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žiVot V troji

Setkání ředitelů škol v zš tRoJSká
n Dne 18. ledna 2011 se v naší škole uskutečnilo setkání ředitelů a ředitelek škol z Prahy a Středočeského 
kraje. Důvodem byla společná účast těchto škol v projektu Centra podpory inkluzivního vzdělávání (CPIV). 
Cílem tohoto projektu je podpora zavádění inkluzivních hodnot do procesu vzdělávání na základních školách 
v České republice. n Centra podpory, která za tímto účelem vznikla, si dala za úkol spolupracovat se školami 
a vytvářet vhodné podmínky pro zajištění vzdělání podle možností a schopností všech žáků. nabízí konzul-
tační a poradenskou pomoc v oblasti psychologických a speciálně pedagogických služeb. n V průběhu dne 
byly představeny koncepce několika škol, které mají zkušenosti a pracují systematicky na programu zařazení 
všech žáků bez rozdílu do jednoho procesu vzdělávání. n naše škola se představila jako první a prezentovala 
své možnosti, záměry a cíle týkající se vzdělávání a výchovy žáků. Zdůraznili jsme naši snahu prostřednictvím 
nově vzniklého vzdělávacího centra se postarat o děti se speciálními vzdělávacími potřebami a v budoucnu po-
skytnout možnosti nadstandardního vzdělávání pro mimořádně nadané žáky a děti cizinců. n Z řady dalších 
příspěvků vyplynulo, že nám všem jde o dobrou věc, a to jak nejlépe poskytnout všem žákům řádnou výchovu 
a vzdělání. V průběhu setkání panovala mezi všemi zúčastněnými příjemná atmosféra, navzájem jsme si vy-
měňovali své zkušenosti a dotazovali se na to, co nás zajímalo. Pracovníci CPIV Praha, kteří akci vedli, byli její 
vzornou a kvalitní oporou. n Příspěvky byly inspirací pro další práci a opětovné setkání.

mgr. kateřina tůmová

1652
V. Hollar

kanada v tRoJi
Velký zájem byl o přednášku trojského sou-
seda Pavla Krykorky o severu Kanady. Kona-
la se 27. ledna v aule trojského gymnazia. 
Pavel Krykorka osvědčil hluboké znalosti 
o životě kanadských Inuitů na severu Ka-
nady a jeho přednáška provázená velkým 
množstvím fotografií všechny velmi zauja-
la. Svědčilo o tom velké množství dotazů. 
Je vidět, že o podobné akce je zájem. Další 
přednáška by se mohla uskutečnit v dubnu. 
Své nejčerstvější zážitky z návštěvy Patago-
nie a Ohňové země by nám mohl předat 
další trojský občan Jan Lipský. O přesném 
termínu přednášky budeme včas informo-
váni.                                            text a foto bok

ZajímaVosti

Pan starosta Drdácký osobně popřál panu Souku-
povi další úspěšný lov.

délka těla 150–205 cm 120–170 cm
výška v kohoutku 100–120 cm     85–95 cm
hmotnost 100–300 kg    75–150 kg

kanec bachyně

opět
tRefa
Druhý divočák byl uloven šikovným trojským 
myslivcem p. Pavlem Soukupem 25. 1. 2011 
pět minut před půlnocí. Kňour vážil 110 kg 
a skolen byl u zahrádkářské kolonie Stra-
chův sad nad bývalou Břežankou. Úspěšnost  
p. Soukupa je podle jeho slov především  
o trpělivosti a znalosti místního terénu. 
Podle posledních zpráv z Magistrátu HMP 
bylo na celém území MČ Praha-Troja od-
loveno celkem 30 divočáků pověřenými 
myslivci z Lesů ČR, Botanické zahrady i sou-
kromníky.                     

r. Zajícová
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ÚnoR v klubu 
Ve čtvrtek 3. února se sešli zájemci o trojskou his-
torii v klubovně Domu spokojeného stáří. Věno-
vali vzpomínku Jiřímu Ťoupalíkovi, který setkání 
klubu v době, kdy mu to zdraví dovolilo, rád na-
vštěvoval a přispíval svými vzpomínkami. Dále se 
přítomní zabývali epizodou z historie trojské ma-
teřské školy, kdy za druhé světové války byl v její 
budově zřízen útulek pro německé děti, doveze-
né do Prahy z míst, kde spojenecké letectvo v té 
době provádělo drtivé nálety na německá města 
(tzv. program Kinderlandverschickung). Klub měl 
díky pochopení ředitelky mateřské školy Z. Bejč-
kové možnost získat kopie dobových fotografií 
z tohoto programu z roku 1942. Další setkání klu-
bu bude opět v klubovně domu spokojeného 
stáří ve čtvrtek 3. března od 17 hodin. 

                                                Text a foto bok

tiChÝ 

oCeán

grónsko
seVerní LeDoVÝ 

oCeán
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trojskÝ kaLenDář „Grafika užitá i neužitá 
a různé jiné obrázky“ 
to je název výstavy, která 
bude zahájena ve čtvrtek 
3. března 2011 v 17 hodin 
v trojské Galerii u lávky. 
Výtvarník jan Ungrád na 
výstavě představí na pa-
desát prací z posledních 
přibližně deseti let. Z uži-
té tvorby  jsou to ilustrace 
titulů pro děti, knižní 
obaly a návrhy poštovních 
známek. názvy volných 
výtvarných artefaktů „Op-
timistické fazole“, „Ko-
řeny “, „Bludné balvany 
baltské“ či „Kráva Milka“ 
trochu napovídají 
o autorovi a o jeho po-
hledu na svět, v kterém 
žijeme. jan kavan

tiP Pro Vás

kRáSa maškaR a tiché Údolí
S blížícím se předjařím se vrací i obnovená tradice pestrých masopust-
ních průvodů. V hlavním městě, kromě již probíhajícího Carnevale Praha 
(www.carnevale praha news) je možnost navštívit masopust žižkovský, 
ale i smíchovský. Ovšem neméně veselo bývá i v Roztokách u Prahy.

V tamním zámku probíhá na-
víc výstava: o koních, o smrti a 
jiných lidech (neboli maškary 
z Roztok a Únětic 1999–2010), 

rosty na Tyršově náměstí, sobota  
5. 3. Roztoky-zámeček od 13.00 
rej maškar, žongléři Mix Trix, 
Sem-Sem Kapela, divadlo Kvelb, 
divadlo Bořivoj, Flying Boys, stu-
dentky KALD DAMU, Pohřební 
kapela, jitrnice, kobližky, koláče, 
mandle, čajovna 14.00 fanfáry, 
korunovace královny masopus-
tu, předání masopustního práva 
a defilé masek Ve 14.30 odchod 
průvodu směrem Únětice. na 
cestu hraje Sem-Sem Kapela, 
Pohřební kapela, divadlo Kvelb, 
mnohá překvapení a zastavení 
cestou, www.roztoky.cz. Do-
prava: bus 340, 350 z Vítězného 
náměstí (metro A-Dejvická), vlak 
z Holešovic-zastávky nebo pří-
voz z Klecan (např. 9:30, a dále 
v hodinových intervalech). Bu-
dete-li v Roztokách, za povšim-
nutí jistě stojí i zachovalá vilová 
architektura prvního letoviska 
Pražanů v Tichém údolí (5 minut 
od železničního nádraží, jehož 
stavba z roku 1911 někdejší tu-
ristický boom vlastně zahájila).

přístupná od středy do neděle 
10–18 h., www.muzeum-rozto-
ky.cz. Program Masopustu: pá-
tek 4. 3. od 16.00 obchůzka po 
Roztokách, zabijačka pana sta-

tj sokoL troja s mč Praha-troja a sPCCh Praha 7
pořádají 

aUtoBUsoVÝ ZájeZD Do města táBora
V SoBoTU 16. 4. 2011

Program n návštěva katakomb n návštěva husitského muzea 
n prohlídka města n oběd v některé z restaurací n návrat 
cca v 15:00 hod. n se zastávkou v parku zámku konopiště 
n s občerstvením.

odjezd v 7:30 hod. ze stanice tramvají 14, 17 „Trojská“
a autobusu 112, Povltavská ulice.
návrat cca po 18:00 hod.

Cena zájezdu pro členy tj sokol troja 100,- kč, pro hosty 200,- Kč.

Ceny vstupného do muzea včetně katakomb si každý 
hradí sám: dospělí 100,- Kč, důchodci nad 65 let, studenti 
s průkazkou a děti ve věku 6–18 let 60,- Kč.

Zájezd se uskuteční pouze při dostatečném počtu účastníků.

Přihlášky přijímá vedoucí zájezdu Filipová Alžběta do 10. 4. 2011 
tel. Sokolovna: 233 540 307, 233 542 908, mobil 736 283 882.

oddíl KoPANé TJ SoKol TRoJA 
HlEdá HRáčE VE VěKU 6–10 lET
Po tříleté odmlce budeme obnovovat činnost přípravek. 

Prvé tréninky se uskuteční ve středu 23. 3. a pátek 25. 3. 2011 od 16.00 
hodin na hřišti v troji. tréninky budou dále pokračovat ve stejných ter-
mínech.
Další informace sekretář jaroslav Fliegl 602 150 374, 

tj-sokol-troja@volny.cz  

gaLerie
U LáVkY

bus 112

Povltavská
Po

d 
h

av
rá

nk
ou

l

mč Praha-troja ve spolupráci s ghmP 
pro vás, jako již každoročně, 
pořádají tradiční 

sraz všech víl a vodníků 
v sobotu 26. 3. ve 14:00 h 
u křižovatky na kovárně. 

otvírání studánek

hrnečky s sebou

Úklid pod hRachovkou
Občanské sdružení Podhoří je v Troji zajistilo po jednání na odboru do-
pravy s p. Vitáskovou a ředitelem pražské zoo p. Bobkem pravidelný úklid 
strojní mechanizací na komunikaci Pod Hrachovkou, která je silně znečiš-
ťována z důvodů výstavby nových pavilonů v areálu pražské zoo. 

                                                                 os Podhoří je v troji

mezináRodní 
Rok leSů
OSn vyhlásila rok 2011 Mezi-
národním rokem lesů. Cílem je 
připomenout význam lesů pro 
společnost. V národním země-
dělském muzeu na Letné mů-
žete navštívit výstavu Co strom 
pamatuje a co lidé zapomněli? 
od 29. 4. do 30. 10. 2011
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bz připRavila
Cyklus přednášek s promítáním
ve čtvrtek od 17:30 h ve výstavním sále

Areálu JIH
3. 3. Provence a jihozápadní alpy 

Ing. Petr Hanzelka, Ph.D.

tiP na VÝLet

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

1/2 strany
185 mm šířka
130 mm výška

1/4 strany
90 mm šířka
130 mm výška

1/6 strany
185 mm šířka
44 mm výška

1/8 strany
90 mm šířka
62 mm výška

1/16 strany
90 mm šířka
29 mm výška

1/24 strany
58 mm šířka
29 mm výška

2500,– Kč 1300,– Kč 950,– Kč 600,– 
Kč

1/10 strany
90 mm šířka
49 mm výška

500,– Kč

1/12 strany
58 mm šířka
62 mm výška

400,– Kč 300,– Kč 200,– Kč

Ceník inZerCe

10. 3. romantické historické parky  
německa 
Ing. Eduard Chvosta

17. 3. orchideje západní Papuy 
Aleš Dvořák

24. 3. orchideje české republiky 
RnDr. Jan Ponert

31. 3. anglické parky a zahrady 
RnDr. Eva Smržová

Vstupné 20,- Kč, malé občerstvení zajištěno
19.– tajemné orchideje
27. 3. Hmatová výstava 

výstavní sál Areál JIH, denně 9–17 h
Více na www.botanicka.cz

18.–27. 3. ve skleníku Fata Morgana
orchideje   út–ne: 9–17 h
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První panel s návštěvním řádem naleznete 
hned poblíž pokladny v nádvorní ulici – se-
znamte se s ním. Druhý panel v úvozu u řetě-
zem omotaných, zamčených vrat je věnován 
informaci, že za plot se může. „Nemusíme 
se tedy obávat, že nám chtějí vzít krásný kus 
Troje“ – jak ujišťuje text na tabuli. Uzávěra 
prý zmizí koncem měsíce března. Pískovna 
(třetí panel) – tabule je poškozená, ale jste 
na místě bývalého řečiště, kdysi (před mili-

vás čeká u pramene potoka Haltýř – v půso-
bivé scenérii chráněného krajinného území 
Havránka. Odtud lze sejít ke stanici auto-
busu na Kovárně, ale můžete pokračovat  
i do kopce. Panel sedmý Velká skála je pokryt 
vrstvou sprejů. Pár snímků se ale rozeznat dá 
– dokumentují postupující zástavbu lokali-
ty. Osmou tabuli informace o protierozních 
opatřeních na Pusté vinici překryl tyrkysový 
tag, nicméně se lze dočíst, že přes zbytky 

Vážení čtenáři, mezi pražské naučné stezky (jejichž prezentaci jsme před časem za-
hájili) patří i přehledně značená trasa botanické zahrady. Tříkilometrový úsek pře-
kvapí svou členitostí a z panelů se můžete dozvědět leccos nového. 

ony let) tu mohla být vyhledávaná pláž. sa-
labka (panel čtvrtý) neboli trocha historie  
s nevšedním výhledem přes vinici a rozhled-
nu směrem k Hanspaulce. „Les plný zvuků“ 
je stanoviště páté – s obřím xylofonem. Ten, 
stejně jako další hudební instalace v okolí, 
včetně originální lavičky u předchozí vyhlíd-
ky, dodal Lukáš Gavlovský. Ve výřezech nad 
svislými díly xylofonu jsou názvy stromů, 
z nichž jsou použity. Abychom se vyhnu-
li již zmíněnému oplocení, k další zastávce 
se prosmýkneme pěšinou mezi rušnou ulicí 
K Pazderkám a parkovištěm. šestá tabule na 

vřesoviště cesta nevede. Po schématu pano-
ramatu o kus dál zbylo jen bytelné dřevěné 
orámování. Výhled na vinice, zámek, Pražský 
hrad a okolí je odsud neopakovatelný. De-
vátá tabule, pod strání, je věnována mize-
jícímu Vřesu obecnému (Calluna vulgaris). 
Desátý panel na Kovárně chybí, ale bude-li 
otevřen tamní vstup na vinici, zkuste vystou-
pat ke kapli sv. Kláry. Kromě nádherného 
rozhledu se tam nabízí i řada doplňujících 
informací. Tištěný průvodce s plánkem celé 
trasy je zdarma v pokladně BZ. Upozornění: 
Stezka se v zimním období neudržuje.

happy mondays každé březnové pondělí, 
mají všechny nastávající maminky, vstup za 
korunu. www.zoopraha.cz
kůň Převalského – výstava k in-situ projektu 
Zoo Praha. Po celý měsíc ve Vzdělávacím 
centru.
Cestovatelská setkání – přednáškový cyklus 
každé úterý od 18 hodin 
ve Vzdělávacím centru
 vstup 20,- Kč  
 1. 3. Walacea známá i neznámá
 8. 3. Poslední lovci
15. 3. Zachraňme nosorožce!
22. 3. Zimbabwe a etiopie
29. 3. Zambie, malawi
 5. 3. masopust v zoo. Vytvořte si masku 

pro masopustní průvod v zoo. 
Inspirovat se můžete u našich 
pitoreskních zvířat jako je např. 
Vasan, samec tapíra čabrakového, 
který navíc slaví 4. narozeniny!  

 6. 3. Zookino 10.00, 12.00, 14.00 filmy
se zvířátky ve Vzdělávacím centru

17. 3.  Zooškola
18. 3. Jednodenní kurz pro malé zoology.
 Je třeba se objednat. 
19. 3. Letošní prvovýstup na rozhlednu, 

buďte mezi prvními.
Den české astronomické společnosti
odborné přednášky, pozorování 
objektů.

20. 3. Zookino 10.00, 12.00, 14.00 filmy 
se zvířátky ve Vzdělávacím centru

26. 3. Zahájení 80. sezóny. Otevření nově 
zrekonstruovaných 

 Gočárových domů.
27. 3. Zookino 10.00, 12.00, 14.00
 ve Vzdělávacím centru  Zoo Praha

zoo připRavila
otevřeno denně, 
v březnu 9.00–16.00 h
www.zoopraha.cz


