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Co Považuji za důLežité

zastuPiteLstvo inFormuje

Ze Zápisu Z 11. Zasedání Zastupitelstva Mč praha-troja 
konaného dne 22. 11. 2011

142 srpen 2011

Program byl schválen 8 hlasy.
Bod č. 2 – Zapojení Městské části Praha-Troja do programu Místní 
Agenda 21 a ustanovení zodpovědného politika a koordinátora
Zastupitelstvo MČ Praha-Troja po projednání souhlasí se zapojením MČ 
Praha-Troja do MA 21 s cílem ucházet se o získání kategorie D a souhlasí 
s podporou principů MA21 a udržitelného rozvoje.

usnesení č. 44 schváleno 9 hlasy
Bod č. 3 – Stanovisko ke směně pozemku parc. č. 1254/6 (759 m2) ve 
vlastnictví společnosti CAPITAL INVESTMENTS s. r. o za pozemky 
parc. č. 1221/2 (698 m2), 1221/3 (385 m2) a 1221/4 (655 m2)  k. ú. Troja 
ve vlastnictví hl. m. Prahy
Komise pro obecní majetek již při předešlých jednáních poukázala na 
nepoměr směňovaných pozemků. BZP má o pozemek parc. č. 1254/6 
zájem, chtějí zde realizovat bonsajovou zahradu. Pan starosta navrhuje 
souhlasit za předpokladu vytvoření volného pásu, který by zůstal ve�zůstal ve-
řejnou zelení a součástí chráněného údolí Haltýřského potoka. Zastu�Zastu-
pitelé navrhují nesouhlasit se směnou a doporučit oddělení 6 metrů 
z pozemků, pak by se žádost mohla projednat znovu. ZMČ neschvaluje 
směnu pozemků do doby oddělení části pozemků o šíři cca 6 m ze stáva�ů do doby oddělení části pozemků o šíři cca 6 m ze stáva� do doby oddělení části pozemků o šíři cca 6 m ze stáva-
jících parcel 1221/2, 1221/3 a 1221/4 podél hranice pozemku 1220/1  
k. ú. Troja (cesta). Tyto nově vzniklé pozemky zůstanou ve vlastnictví hl. 
m. Prahy ve svěřené správě BZP za účelem zachování veřejně přístupného 
zeleného koridoru podél Haltýřského potoka ve smyslu aktuálně projed-
návaného Generelu BZP.

usnesení č. 45 schváleno 9 hlasy
Bod č. 4 – Stanovisko k žádosti RNDr. Dáši Kropáčkové o směnu po-
zemků parc. č. 1454/1 (356 m2)  a 1454/6 (43 m2) k. ú. Troja (Podho-
ří u přívozu) v jejím vlastnictví za pozemek parc. č. 1297 (389 m2)  
k. ú. Troja (Na Pazderkách) ve správě MČ Praha-Troja
ZMČ neschvaluje směnu pozemků parc. č. 1454/1  a 1454/6 k. ú. Troja 
ve vlastnictví RNDr. Dáši Kropáčkové za pozemek parc. č. 1297 k. ú. 
Troja ve správě MČ Praha�Troja.

usnesení č. 46 schváleno 9 hlasy
Bod č. 6 – Žádost MČ Praha-Troja o novelizaci zákona č. 131/2000 Sb., 
o hlavním městě Praze
Pan starosta se zúčastnil jednání starostů tzv. malých městských částí, kde 
se starostové dohodli odeslat výzvu Zastupitelstvu hl. m. Prahy s žádostí 
o znovuustanovení Sněmu starostů. Zastupitelstvo MČ Praha�Troja po 
projednání navrhuje novelizovat zákon č. 131/2000 sb., o hlavním městě 
Praze, ve znění pozdějších předpisů, tak, aby HLAVA VIII, díl 4 zákona 
č. 131/2000 Sb. – Výbory zastupitelstva hlavního města Prahy, komise 
rady hlavního města Prahy a zvláštní orgány hlavního města Prahy – byl 
doplněn o zvláštní orgán hl. m. Prahy „Sněm starostů“, a dále „…Proce-
durální otázky týkající se svolávání a jednání Sněmu starostů by měly být 
minimálně v rozsahu dříve platné vyhlášky hl. m. Prahy č. 11/1992 Sb. 
hl. m. Prahy“. ZMČ žádá Zastupitelstvo hlavního města Prahy, aby před-
ložilo Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR návrh novelizace zákona  
č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, 
dle bodu a) tohoto usnesení.

usnesení č. 48 schváleno 9 hlasy

 Bod č. 7 – z informací starosty
n  projednávané kauzy (úvoz BZP, MO Blanka, ZZS)
– v pondělí 21. listopadu se uskutečnila prezentace aktualizace Genere-

lu BZ. Pan starosta připravuje za MČ stanovisko, které bude odesláno 
začátkem prosince.

– Pan starosta zvažuje referendum k plánované výstavbě administrativ-
ně provozní budovy ZZS, zajímá ho aktuální názor trojských obyvatel. 
Z pohledu pana starosty stále trvá výhrada nevhodného umístění. Po-
kud se referendum nebo průzkum uskuteční, je nutné v předstihu de-
tailně informovat občany. Příležitostí bude výstava Trojské plány, kde 
bude ZZS také vystavena. Momentálně se projednává změna ÚPn.

Bod č. 8 – Informace zastupitelů
n  z výborů a odborných komisí
– P. Bejček se dotazuje na záležitost s ubytováním strážníků. Aktuální 

návrh (byt v DSS) podle pana starosty není příliš vhodný. Sokol také 
nemá k dispozici pokoj s vlastním WC.

– P. Bejček: nad ulicí Pod Havránkou se buduje nová cyklotrasa, značky 
budou dodány; zůstává problém s výjezdem z ulice Pod Havránkou 
kvůli parkujícím vozům v Trojské. Pan starosta upřesňuje, že rekon-
strukce křižovatky je ve fázi stavebního povolení; na TSK také byla 
podána žádost o opravu výtluků v ulici Pod Havránkou. Pan Bejček 
upozorňuje na velkou díru v ulici Nad Kazankou.

– Ing. Kořenský se dotazuje na situaci chodníku do Podhoří. Pan staros-
ta: věc se nově pro OMI projektuje, neboť vydané ÚR na vybudování 
chodníku + řešení křižovatky propadlo. Nově se přidává autobusová 
zastávka pod Salabkou a zpracovává se otočka autobusu v Podhoří. 
Celé téma bude projednáno také s obyvateli Podhoří.

– JUDr. Čadská se dotazuje na budoucnost pošty v areálu Diplomatic-
kého servisu. Pan starosta bude jednat s majiteli o zachování nejen 
pošty, ale i využití dalších volných prostor.  JUDr. Čadská se dále vy-
jadřuje ke Generelu BZ s tím, že žádné úpravy, o které bylo žádáno, 
nebyly splněny.

– P. Knittel: stále není upraveno dopravní značení v Rybářích. U kon-
tejnerů v Sádkách je neustále nepořádek. P. starosta: opět budeme 
urgovat doplnění značení u lávky. Firma, která kontejnery vyváží, má 
na starosti také úklid jejich okolí.

– Ing. Bryknar: úpravy ve škole Trojská – od pondělí se ve všech prosto-
rách ZŠ a TGSČ učilo tak, jak mělo, vnitřní části jsou již hotovy. S ředite-
lem ZŠ byla řešena možnost uzamykatelnosti vstupu do ZŠ od tělocvičny. 
Komise obecního majetku řešila majetkové vypořádání příjezdu do So-
kola, žádosti na odkoupení bytu v Sádkách ze strany MUDr. Wiererové a 
manželů Tesařových, se kterými komise nesouhlasila. Slovo dostává pan 
Tesař. Vysvětluje důvod žádosti o odkoupení bytu a ordinace v Sádkách. 

– Ing. Kořenský hodnotí činnost stravovací komise, zápis získá školská 
komise. 

– Paní Foitlová: Finanční výbor se sejde ve středu 23. 11., zprávu podá 
na příštím jednání ZMČ.

– 14. prosince v 17. hodin proběhne u školy rozsvícení vánočního stromu.
Příští zasedání ZMČ se uskuteční 13. nebo 15. prosince. Úplné znění 
zápisu naleznete na www.mctroja.cz                  Ing. arch. T. Drdácký, starosta

Vážení spoluobčané,
stalo se dobrým zvykem trojské samosprá-
vy v půlročních cyklech připravit veřejnou 
debatu se starostou a zastupiteli. Na rozdíl 
od červnového, přišlo na listopadové se-
tkání v sokolovně diskutovat několik de-
sítek trojských obyvatel. Děkuji všem zú-
častněným za zájem a věcné připomínky 
ke správě naší Troje.

Děkuji dále všem aktivním účastníkům 
dvou veřejných setkání k plánu rozvoje 

(generelu) Botanické zahrady. Detailněji se 
budeme tomuto, stále otevřenému tématu, 
věnovat v příštím čísle časopisu Troja.

Nabídku trojských grantů naleznete 
uvnitř čísla. Mohou ji opět využít jednot-
livci, spolky, občanská sdružení, školy, or-
ganizace. Přednostně budou podpořeny 
projekty připravené ve spolupráci více 
subjektů a garantující spolufinancování  
i z jiných zdrojů. Obecným tématem na 
rok 2012 je „Přírodní park Drahaň–Tro-

ja“. Nejzazší termín odevzdání žádostí je 
stanoven na 13. ledna!

Do konce roku ještě zbývá vyčerpat ně-
které letošní granty a tak se můžeme těšit 
na viděnou na několika akcích Sokola a 
kromě nich například na Mikulášské be-
sídce v Loděnici, setkání seniorů, zpívání 
u vánočního stromu nebo konečně na tra-
dičním vánočním koncertě v zámku….
Přeji vám klidný a slavnostní adventní čas!

Tomáš Drdácký, starosta
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sociální a Zdravotní koMise
n Na listopadové schůzce Sociální a zdravotní komise se projednávala tato témata:
Setkání seniorů – 8. 12. 2011 v 17 hod. v Sokole Troja (hostem bude Ing. Daniela Smolová 
z ÚMČ Praha-Troja, která bude od 17.15 do 18 hod. odpovídat na dotazy ohledně kácení dřevin a 
třídění odpadu). Těšte se i na promítání zajímavého dokumentu! n Dva uvolněné byty v Domě 
spokojeného stáří (DSS), podmínky přijetí do DSS a kvalita prováděné donáškové služby 
(komise doporučila přidělit byty dle pořadníku pro občany s trvalým pobytem v MČ 
Praha�Troja. Členové komise se seznámili s podmínkami přijetí do DSS: žadatel musí být 
soběstačný, musí mít podanou žádost do Domu s pečovatelskou službou či obdobného zařízení nebo 
předložit prohlášení příbuzných, že se v případě zhoršení jejich zdravotního stavu o ně do té doby 
postarají) n Gratulace občanům a počet seniorů v Troji  (počet obyvatel k 11/2011 – 1025,  
seniorů nad 80 let – 43, nad 70 let – 99, nad 60 let – 242. Počet dětí do 15 let – 191, do 
18 let – 217 z celkového počtu obyvatel) n Info – Dům integrované pomoci pro matky 
v tísni (DIP) a podmínky přijetí, budoucí dětské hřiště (za běloruským velvyslanectvím) a 
prostory pro služebnu Městské policie n Předsedkyně komise Ing. Otakara Stavovčíková 
zve srdečně všechny seniory na prosincové setkání!             Renata Zajícová, tajemnice SZK

inzerce

MěSTSKá ČáST PRaha-TRoja
Ve SPoluPRácI S GhMP VáS ZVe Na

oD 16 h V TRojSKéM ZáMKu
A.V.MIchNa Z oTRaDoVIc

VáNoČNí Mše (1654)

KoMoRNí SouBoR RIToRNello

KoleDy

Z jednání finančního výboru 
ZMč praha-troja dne 23. 11.
Finanční výbor ZMČ Praha�Troja se zabýval plněním rozpočtu 
městské části v roce 2011. Rozpočet je plněn rovnoměrně, ke kon-
ci října jsou příjmy plněny na 90% a výdaje na 70%. V letošním 
roce musela být příjmová a výdajová stránka rozpočtu posílena  
o prostředky vytvořené v minulých letech na úhradu kanalizace 
Na Pazderce. Probíhá příprava rozpočtu na rok 2012, který je 
závislý na schválení rozpočtu hl. m. Prahy a výše rozpočtu se bude 
odvíjet od letošního hospodářského výsledku MČ ve zdaňova-
né činnosti. n Dále byli členové finančního výboru informováni  
o probíhajících přípravách na účetní odpisování majetku v hlavní 
činnosti k 31. 12. 2011. n Finanční výbor se dále zabýval žádostmi 
o odkoupení bytu a ordinace v domě Sádky 327/5, Praha�Troja. 
Přijal usnesení, ve kterém nesouhlasí s prodejem bytu ani ordina-
ce. n Finanční výbor nedoporučuje prodávat žádný majetek MČ 
do doby, než bude známa skutečná potřeba finančních prostřed-
ků na předem určené investice.

jak bude ÚMč otevřen na konci roku
Pokladna bude pro veřejnost naposledy otevřena 28. 12. 2011 do 15.00 hod. Jed-
ná se převážně o úhrady nájemného, rekreačních a ubytovacích poplatků, úhradu 
poplatků ze psů, poplatků za zábor veřejného prostranství a pod.. n Bezhotovost-
ní platby a úhrada v hotovosti na přepážkách bank na účet městské části jsou dle 
dispozic jednotlivých bank možné do konce roku. n ověřovat podpisy a listiny 
budeme naposledy ve středu 28. 12. 2011 do 15.00 hod. n Podatelna úřadu bude 
do 23. 12. 2011 otevřena v normálních úředních hodinách, v týdnu od 27. 12. 
2011 podle rozpisu v rámečku: n Vzhledem k čerpání dovolené jednotlivými zaměstnanci 
úřadu bych vás chtěla požádat, abyste si návštěvu na úřadě mimo podatelny ve dnech od 27. 
12. do 30. 12. 2011 předem domluvili s jednotlivými úředníky. 
Děkuji za pochopení a přeji všem příjemné prožití 
vánočních svátků a mnoho úspěchů v novém roce.

Ing. Irena Marková, tajemnice ÚMČ Praha�Troja

trojský kaLendář

27. 12. 2011 8–12 13–15

28. 12. 2011 8–12 13–15

29. 12. 2011 8–12 13–15

30. 12. 2011   8–12

Přijďte se naladit na blížící se vánoce 
pod slavnostně nasvícenou českou lípu!

vystoupení dětí Ze ZŠ a studentů 
trojského gyMnáZia s vánoční tématikou
ve středu 14. 12. 2011 od 17 hod
v areálu ZŠ Trojská (u pomníku padlých) 

 
Program bude trvat asi hodinu,

strom bude  nasvícený až do 7. 1. 2012.
                                redakce
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zajímavost

O kapličku sv. Václava je poměrně znač-
ný zájem z řad veřejnosti. Při Dnech ev-
ropského dědictví byla poměrně hojně 
navštěvována nejen pražskými návštěv-
níky, ale i mimopražskými. Na prohlídku 
kapličky přijela i exkurze ze Strašecího a 
Karlových Varů.

Na den sv. Václava zde proběhla i mše 
svatá, kdy největší účast byla z řad Salesiá-
nů při bohoslužbě kněze Sklenáře.

Čas od času je kaplička zpřístupněna 
z pohledu přes mříže ve vyhlášených dnech, 
zejména o sobotách a nedělích v sezoně.

Ing. Karel Mach

kaple sv. václava 
v podhoří
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život v troji

dýňohrátky v trojské Školce
Několik podzimních dnů jsme v mateřské škole věnovali „dýňohraní“. Nejprve jsme 
navštívili výstavu dýní v botanické zahradě, kde jsme mohli obdivovat rozmanité barvy a 
tvary těchto plodů a dozvědět se více o jejich pěstování a dalším zpracování. Ve školce si  
děti vyzdobily třídy a chodby papírovými dýněmi a vyrobily si dýňové panáčky zdobené 
nasbíranými přírodninami (malé plody dýní nám věnovala jedna z maminek).
Poslední říjnový den se pak školka proměnila ve strašidelný hrad plný čarodějek, kou-
zelníků, duchů a kostlivců, kteří si při společném tanci a soutěžích připomněli původní 
keltský svátek, dnes známý jako Halloween.

Lenka Sochorová
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V pondělí 28. listopadu proběhlo v sále 
restaurace TJ Sokol Troja srdečné setkání 
občanů se starostou. V přátelské atmosféře 
se během dvou hodin podařilo projednat 
avizovaná témata Územního plánu, tunelu 
Blanka, nového mostu, plánované stavby a 
budoucí trojské záměry i konkrétní stížnos-
ti, výhrady a náměty k okamžitému řešení. 
Stále zůstává v zájmu veřejnosti problém 
velké dopravní zátěže Trojské ulice, bez-
pečnost, pořádek, čistota a nevyhovující 
stav vozovek, chodníků, parkování, chybě-
jícího osvětlení a úklidu v našich ulicích. 
Na setkání také manažer Trojského gym-
názia pan Mgr. Radim Jendřejas přednesl 
nabídku vzdělávacích kurzů pro veřejnost. 
Zaměření těchto přednášek můžete ovliv-
nit vaším výběrem. Anketní lístky i schrán-
ka na odpovědi jsou k dispozici na úřadě 
MČ.                                                         TD

život v troji

starosta s občany

Pro radost vaŠiCh dětí

trojský kaLendář

do veneZuely...
... jste srdečně zváni prostřednictvím před-
nášky s besedou trojského cestovatele Jana 
Lipského. Je to další příležitost zhlédnout 
zajímavé místo na zeměkouli, kam se 
většina z nás nepodívá. Setkání s Janem 
Lipským se uskuteční ve středu 18. led-
na 2012 od 17 hodin v aule Trojského 
gymnázia.

bok

Budky i krmítka prodává 
Semenářský závod, Lesy ČR 
z Týniště n. Orlicí, 
www.semenarskyzavod.cz
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život v troji

listopad 2011 145

open florbal 
troja 2011

Během víkendu 5.–6. 11. 
2011 proběhl 3. ročník tur-

naje, který od roku 2009 společně pořá-
dají Trojské gymnázium, občanské sdru-
žení Trojskoúhelník a Sdružení soukro-
mých škol Čech, Moravy a Slezska.

Letos poskytla podporu také Městská část 
Praha�Troja ve formě grantu. Bylo při-
hlášeno devět týmů, turnaj jich v sobotu 
nakonec rozehrálo osm. Úvodní den pat-
řil zápasům ve dvou kvalifikačních skupi-
nách, v neděli byla odehrána utkání for-
mou play�off (vyřazovacím způsobem). 

Nejlepší týmy si to na závěr rozdaly 
o medaile, nejdřív nastoupili poražení se-
mifinalisté v zápase o třetí místo, následně 
se pak dvě neporažená družstva utkala ve fi-
nále v boji o putovní pohár a zlaté medaile. 
Ty získalo a pohár z loňského roku obhájilo 
GyMNáZIUM JAROSLAVA SeIFeRTA. 
Obdobně jako v loni předvedli svou kvalitu 
hráči Ze SOUKROMé STřeDNí ŠKOLy 
VýPOČeTNí TeCHNIKy, nezískali sice 
stříbro, ale mohou se těšit z bronzových me-
dailí. Do finále se tentokrát probojovali stu-
denti eUROŠKOLy PRAHA. Překvapením 
turnaje byl výkon chlapců z eUROŠKOLy 
STRAKONICe. Přijeli ve značně oslabené 
sestavě, neboť jim těsně před zahájením 
turnaje onemocněli dva klíčoví hráči. Přes-
to se dokázali probojovat až do semifinále. 
Všechna utkání se hrála v délce 2 x 12 mi-
nut, převážně ve velmi svižném tempu. 

Závěrečné vyhodnocení proběhlo v aule 
Trojského gymnázia. Ceny, medaile i pohár 
pro vítěze předali nejúspěšnějším hráčům 
ředitel eSO eUROŠKOLA Radim JeND-
řeJAS, první místopředseda SDRUžeNí 
SOUKROMýCH ŠKOL ČeCH, MORA-
Vy A SLeZSKA Petr JADRNý a ředitelka 
TROJSKéHO GyMNáZIA Zuzana VeNC-
LíKOVá. Ocenění se dočkal také nejlepší 
střelec turnaje – martin šimek – z vítězné-
ho Gymnázia Jaroslava Seiferta a nejlep-
ší brankář – filip kovář – z téhož týmu.  
I letošní ročník florbalového turnaje do-
kazuje, že mnozí žáci soukromých škol 
dokáží velmi efektivně naložit se 
svým volným 
časem a věnu-
jí ho bohulibé 
aktivitě. Uznání 
patří také všem 
vedoucím týmů, 
kteří dokáží své 
svěřence k těmto 
aktivitám moti-
vovat. Poděkování 
patří také organi-
zátorům turnaje.

Mgr. Radim jendřejas

troja jednička pro keMpující
Nedávno mě zaujala přiložená mapka – je to plán rozmístění kempů 
v Praze v brožurce o ubytování vydané Pražskou informační službou. 
Z mapky je patrné dominantní postavení naší městské části v tomto 
oboru ubytovávání. Je to výsledek již dlouho se vyvíjející neregulované 
soukromé iniciativy mnohých našich sousedů i trojského Sokola. Při 
tvorbě nového webu www.troja.cz v Nadaci Quido Schwanka, Troja 
město v zeleni, jsme napočítali nejméně sedm kempů v obvodu naší 
městské části, které ani nejsou všechny na zmíněné mapce uvedeny. 
Kontakty na trojské kempy i na mnohé další trojské zajímavosti mů-
žete nalézt na výše uvedené webové adrese.         Ing. arch. Václav Valtr

naPsaLi o nás

Městská část Praha-Troja vyhlašuje

grantové říZení pro rok 2012
na podporu projektů v oblasti rozvoje městské části, občanské společnosti 
a volnočasových aktivit v prostoru trojské kotliny

harmonogram grantového řízení

Vyhlášení grantů: 30. 11. 2011
ukončení přijímání žádostí: 13. 1. 2012, 13.00 hod.
Schválení orgánem městské části: do 29. 2. 2012
Oznámení výsledků: do 15. 3. 2012
Uzavření smluv: do 13. 4. 2012

Tematické oblasti

I.  Kvalita životního prostředí, krajina, ekologie
1) kvalita obytného prostředí, vzhled a čistota obce
2) péče o zeleň městské části (důraz na ekologické a tradiční formy)
3) péče o krajinu, přírodní památky, pěší cesty

II.  Život ve veřejném prostoru, občanská společnost 
1) život ve veřejném prostoru – bezpečná místa setkávání
2) vzhled a vybavení veřejných prostranství (mobiliář, dětská hřiště...)
3) rozvoj občanské společnosti (podpora iniciativ, spolků a sdružení)
4) prostor a život u řeky 
5) podpora obchodu, služeb a podnikání – pro obyvatele a návštěvníky

III.  Publikační a propagační aktivity
1) publikační činnost
2) informační a propagační služby (informační tabule, naučné stezky...)
3) spolupráce a partnerství uvnitř i vně trojské kotliny

IV.  Kulturní a společenské akce
1) pořádání kulturních a společenských akcí, festivalů 
2) pořádání společenských setkání, vycházek, výletů
3) tematická setkání, výtvarné dílny, semináře 

V.  Sport, tělovýchova, volný čas
1) pořádání sportovních akcí 
2) podpora činnosti sportovních klubů 
3) sport a hry v přírodě 
4) aktivity dětí a mládeže
5) podpora aktivního stáří

VI.  Vzdělávání
1) pořádání přednášek, kurzů, kroužků apod.
2) spolupráce škol a vzdělávacích institucí (základní, středoškolské, VŠ)
3) vzdělávací programy pro obyvatele městské části 
V Praze dne 30. 11. 2011

Ing. arch. Tomáš Drdácký, starosta Městské části Praha�Troja

detailní informace a přihlášky jsou k dispozici na úřední desce, webových stránkách www.
mctroja.cz a v podatelně úřadu MČ Praha-Troja.
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slavnostní koncert 
U příležitosti státního svátku ČR uspořádala 30. října 2011 od 
18 hodin Městská část Praha�Troja ve spolupráci s Galerií hl. m. 
Prahy slavnostní koncert v Císařském sále Trojského zámku. Vys�Vys-
toupilo DUO SeMPLICe – Lukáš Dobrodinský (harfa) a Vít Ho-
mér (flétna). Početné publikum ocenilo nejen skladby význačných 
skladatelů, ale i ukázky vlastní tvorby obou hudebníků. Je dobře, 
že se tradice takovýchto akcí v Troji udržela.             Text a foto bok

život v troji a okoLí

oZdravný pobyt v poděbradech 2011
Organizace Svazu postižených civilizačními chorobami Praha 7 uspořádala oblíbený 
týdenní pobyt v Lázních Poděbrady od 24. 10. do 31. 10. 2011.
Tentokrát jsme měli rekordní účast, bylo nás 45 a z toho 14 Trojáků. V průběhu poby-
tu nám i trochu zapršelo, ale dobrou náladu to nikomu nezkazilo. Naše hlavní starost 
byla po snídani nebo po obědě dorazit včas na koupel, projít se krásným podzimním 
lázeňským parkem a po městě. Vyzkoušeli jsme i kvalitu zákusků v místních cukrárnách. 
Význačná byla středa, která je dnem pořádání trhu v ulici přilehlé k lázeňské budově. 
Mnozí z nás si tam ledacos nakoupili pro naše rodiny už s vyhlídkou na blížící se Vánoce. 
Vycházka do Libice a k soutoku Labe s Cidlinou se také uskutečnila i když s menším 
počtem účastníků než v minulém roce. Sobota byla dnem farmářských trhů. Něco dob-
rého jsme si tam také koupili. V neděli po obědě jsme si udělali výlet do národopisného 
skanzenu v Přerově nad Labem. To už bylo příjemné počasí a všem se nám prohlídka 
pěkných starých chalup velmi líbila. Pojedete�li autem okolo, nezapomeňte se tam za-
stavit. Od prosince tam budou mít vánoční výzdobu. V pondělí jsme se všichni ve zdraví 
vrátili zpět do Prahy a těšíme se, že se v Poděbradech za rok zase sejdeme. 
Pobyt se uskutečnil s finančním příspěvkem MČ Praha-Troja.                           j. Tůma

olyMpijŠtí 

vítěZové 

v troji
Naše sousedka Dana Zátopková 

(v září letošního roku oslavila krásné 

děvetaosmdesáté narozeniny) spolu 

s dalšími nositeli zlatých olympijských 

medailí Věrou Čáslavskou, Štěpánkou 

Hilgertovou a Martinem Doktorem 

vysadili v pražské botanické zahradě ve 

čtvrtek 10. listopadu čtyři zimostrázy. 

Dohromady se tedy na jednom místě sešlo 

dvanáct zlatých olympijských medailí.
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umístění na stupních vítězů:

jeDNoTlIVcI  
Do 7 leT:
1. hamouz Filip 
2. Zobal Roman 

3. Nováček Vincent 
3. Vacl Vojtech
 
jeDNoTlIVcI  
NaD 7 leT:
1. hájek Karel 

2. Kočí Matyáš 
3. Pištora Roman ml. 

SKuPINy – DRuŽSTVa:
1. hájkovi „undisputed“ – (Karel a 

Marek hájkovi)
2. Kramešovi „Kramešáci“ – (Vlaďka, 

Viktor, ondřej a jaroslav Kramešovi)
3. Kočovi „Kočičáci“ – (jakub, jan a 

Matyáš Kočí)

spcch inforMuje
Paní Věra Martinovská (roz. jílková) se dne 21. 12. dožívá 90 let. V Troji 
ji znají hlavně členové Svazu postižených civilizačními chorobami. V této 
organizaci s celostátní působností (dříve pod názvem Svaz invalidů) paní 
Martinovská na Praze 7 pracovala od roku 1984 jako předsedkyně. Bě-
hem let zorganizovala celou řadu jarních nebo podzimních rekondičních 
pobytů včetně ozdravných pobytů v Poděbradech, na které jejich účast-
níci stále rádi vzpomínají. V roce 2004 ji bohužel postihlo onemocnění, 
které ukončilo její aktivní činnost pro spoluobčany. 
K význačnému jubileu jí všichni přejeme ještě další léta na zaslouženém odpočinku.   SPcch
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život v troji
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život v troji

v trojské galerii 
se bilancuje
V trojské Galerii u lávky se 27. října 
(v předvečer státního svátku) uskuteč-
nila vernisáž dokumentární výstavy, kte-
rá připomíná desáté výročí založení 
této galerie. Kromě trojských sousedů 
se vernisáže zúčastnili i mnozí umělci, 
kteří v průběhu zmíněných deseti let 
v galerii vystavovali svá díla. Bylo jich 
kolem padesátky. Vystavují se fotogra-
fie z uskutečněných vernisáží, poříze-
né otcem a synem Kavanovými, své 
fotografie poskytli manželé Kuderovi. 
V galerii je možno i přehrávat video-
klipy z vernisáží, pořízené B. Kuderou 
a sestříhané Janem Lipským. Vznikla 
tak velmi zajímavá možnost uceleného 
pohledu na fungování instituce, která 
umožnila prezentaci nejen vynikají-
cích výtvarníků. Při vernisážích často 
vystupovali i známí herci a hudebníci. 
Výstavu je možno navštívit jako obvyk-
le v pátek (15–17 h), v sobotu a v ne-
děli (11–17 h) až do 1. ledna 2012.

Text a foto bok

nadace Quido schwanka – 
troja, Město v Zeleni

Nadace Quido Schwanka – Troja, město v zeleni připravila 
pro trojské občany mimořádnou vánoční akci – možnost zakoupení 
některých publikací a DVD vydaných nadací za speciální sníženou vánoční cenu:

aKČNí BalíČKy
n Publikace Pražská čtvrť Troja (velká kniha) 

+ DVD s filmem Věry Chytilové Troja v proměnách času 
(s cizojazyčnými titulky) 550,- Kč

n Publikace Pražská čtvrť Troja (velká kniha) 
+ DVD s filmem Věry Chytilové Troja v proměnách času 
(bez cizojazyčných titulků) 500,- Kč  

PuBlIKace
n Publikace Pražská čtvrť Troja 

(velká kniha) 500,- Kč (původně 850,�)
n Publikace 

historie trojského Sokola 150,- Kč (původně 240,�)
n Publikace Legendy a morytáty 

z Troje a Podhoří 150,- Kč (původně 199,�)
n Pohlednice z Troje 50,- Kč (původně 100,�)

DVD
n DVD s filmem Věry Chytilové Troja v proměnách času 

(s cizojazyčnými titulky) 100,- Kč (původně 150,�)
n DVD s filmem Věry Chytilové Troja v proměnách času 

(bez cizojazyčných titulků) 50,- Kč (původně 100,�)
 
uvedené akční balíčky, publikace a DVD je možno zakoupit v sídle Nadace 
Quido Schwanka – Troja, město v zeleni (po předchozí domluvě s pracovnicí 
nadace paní Helenou Rösslerovou) na adrese:
Pod havránkou 75/13, 171 00 Praha�Troja, 
tel/fax: 233 324 165, mobil: 728 307 512, e�mail: nqs@volny.cz 
nebo na sekretariátu Úřadu MČ Praha-Troja u slečny Martiny Umlaufové:
Trojská 230/96, 171 00 Praha�Troja, tel. 284 691 121, 
e�mail: umlaufova@mctroja.cz v době od 6. do 31. prosince 2011.

Dárky 

k Vánocům
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tj sokol troja 
a mč Praha-troja
vás zvou na

předMikuláŠské 
nedělní cvičení
4. 12. 2011 9:00–12:00 h
3 ucelené cvičební hodiny v tělocvičně ZŠ
(autobus 112 – zastávka Čechova škola)
Po cvičení vás zveme na společné posezení 
u svařáku a drobného pohoštění.
Každá účastnice si odnese malý vánoční 
dáreček a časopisy s recepty.

Cvičit s vámi budou lektorky tj sokol troja

8:30–9:00 prezence
9:00–9:50 BosU i. – cvičení na balanční
 podložce (vt)
9:00–9:50 pilates + GYMBall (mt)
10:05–10:55 BosU ii – cvičení na balanční
 podložce (vt)
10:05–10:55 aeroBic (mt)
11:05–11:50 BodYstYlinG + oVerBall (mt)

11:50–12:00 ZÁVĚreČnÝ streČinK (mt)

Účastnický poplatek 120,- Kč, důchodce 50,- Kč
(pro nečleny Čos 200,- Kč)
(vt) = velká tělocvična, (mt) = malá tělocvična

program

v neděli 4. 12. ’11 
od 16 hodin
v tělocvičně 

u trojské 
Školy

Věříme, že i letos byly děti z Troje 
a okolí hodné, a proto jsme opět pozvali 
do trojské tělocvičny Mikuláše s čertem  
a andělem. Během nedělního odpoledne 
vás čeká divadelní pohádka, výtvarná 
dílna, vystoupení aerobiku, zábava 
a mikulášská nadílka. Na všechny děti 
s jejich doprovodem se moc těšíme!!!
S sebou: přezůvky, pohodlné oblečení, 
dobrá nálada. Vstupné: 70,- Kč/dítě
Ukončení akce: kolem 18. hodiny
Během odpoledne mají rodiče zodpovědnost 
za své děti!!!                                 

Tj Sokol Troja

trojský kaLendář
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Zoo pro vás připravila

trojský kaLendář

bZ pro vás připravila
3. 12. 2011–1. 1. 2012 ořechy a oříšky 
Výstavní sál ořechový, denně 9-16 hodin
17. 12. 2011 Adventní rozjímání  13–17 hod. 
13 h Pojďte s námi vytvořit živý Betlém s biblickým čtením  

zahájení před kaplí sv. Kláry, 
14 h Vystoupení dětí zaměstnanců Botanické zahrady  

kaple sv. Kláry
15 h Vystoupení Vokální skupiny Rudolfvoice kaple sv. Kláry
Čeká na vás betlém s živými zvířátky ve spolupráci se ZOO Praha, 
dřevěný betlém zapůjčený Psychiatrickou léčebnou v Bohnicích na terase 
pod kaplí sv. Kláry a přímo v kapli betlém od D. KuBíČKOVé. Zimo-
mřivé návštěvníky zahřeje horká medovina a teplé nápoje z Čajovny 
u cesty. Zahřát se můžete i ve viničním domku a ochutnat různé druhy 
vín z naší Vinice sv. Kláry.

www.botanicka.cz

www.zoopraha.cz; www.facebook.com/zoopraha
otevřeno denně, v prosinci od 9.00 do 16.00 hodin.
3. 12. vernisáž výstavy Zpátky v divočině – Petr Jan Juračka 
velkoformátové fotografie koní Převalského, po jejich čtyřmě- 
síčním pobytu v Mongolsku. Vzdělávací centrum do 31. 12.
4. 12. Rozsvěcení velkého vánočního stromu v zoo. 
happy Mondays
Každé pondělí v prosinci (kromě 26. 12.) mají vstup do zoo 
za korunu všichni návštěvníci.
5. 12. Mikuláš s doprovodem potěší drobným dárkem 
(pokud jste byli hodní) po celé odpoledne v zoo 
10. 12. Přijďte sledovat úplné zatmění měsíce do zoo. 
Ve spolupráci s pražskou pobočkou České astronomické 
společnosti.
12. 12. Vánoční kamión Coca-cola s programem pro 
všechny děti v 16.30 h.
17. 12. ornitologická vycházka za zimními obyvateli 
Vltavy. Sraz v 8.30 u hlavního vchodu. Dalekohledy a teplé 
oblečení s sebou!
17. a 18. 12. Pohodové vánoce v zoo – víkend v zoo bez 
nakupování a uklízení. Zato si můžete vlastnoručně vyrobit 
drobné vánoční dárky!
19.–21. 12. školy zdobí zoo. S vánoční výzdobou nám letos 
v zoo pomohou i pražské školy. 
Info pro školy na tymr@zoopraha.cz.
24. 12. štědrý den v zoo. otevřeno do 14.00 hodin.
29. a 30. 12. Zooškola – Jednodenní kurzy pro mladé 
zoology, bližší informace najdete na www.zoopraha.cz
Večerní procházky v zoo v pátek a sobotu 9. a 10. 12., 16. a 
17. 12. a po dobu vánočních prázdnin od 27. do 30. 12., 
vždy od 17.00, 17.30 a 18.00 h můžete zjistit, co dělají 
zvířata po zavírací době. První termín od 17.00 je určen 
pro rodiče s dětmi, kterým přizpůsobíme i výklad. Ostatní 
termíny jsou určené věkem dospělým návštěvníkům. 
Je nutné se předem objednat na tel. čísle 296 112 230 nebo 
na pr@zoopraha.cz. Vstupné na večerní prohlídky je 200,� 
pro dospělé a 120,� Kč pro děti.

Vydáno dne 2. 12. 2011 v Praze pod evidenčním číslem MK ČR e12401. Uzávěrka 
přístího čísla je 12. 12. 2011. Vydavatel: Městská část Praha�Troja, Trojská 230/96, 
171 00 Praha 7�Troja, tel./fax: 284 691 121, e�mail: info@mctroja.cz, www.mctroja.
cz. Redakční rada: Ing. arch. Tomáš Drdácký, PhDr. Bohumil Kudera, Ing. Irena 
Marková, Ing. Otakara Stavovčíková, Martina Umlaufová, Ing. arch. Václav Valtr, 
Renata Zajícová. Zlom: Fortuna�Type, s. r. o., Maketa: Grafos, Tisk: Sprint Servis. 
Příspěvky nemusí vyjadřovat názor redakce. 
Názory pište na: redakce@mctroja.cz

lanovkou 
na větruŠi 
(potěŠit 
nejen duŠi)

tiP na výLet

Vážení čtenáři a turisté, tento výlet mohu vřele doporučit pěším 
turistům i autoturistům, milovníkům pěkných výhledů i dobrých 
restaurací. Dominantou Ústí nad Labem je už od 19. století vý-
letní zámeček Větruše. Od loňského roku vás k němu na Soud-
ný vrch vyveze krásná lanovka, jejiž nástupní stanice se nachází  
u obchodního střediska Fórum. Dráha je dlouhá 330 metrů a je 
nejdelší dráhou bez podpěrných sloupů v Česku. Lanovka jezdí 
každých 15 minut, cesta trvá zhruba dvě minuty. Větruše má vel-
mi pohnutý osud (z výletní restaurace ubytovna, uzavření objektu 
pro zchátralost, nepovedené privatizace a spekulativní prodeje, 
vandalové, úmyslně založený požár). Současná stavba pochází 
z r. 1897 a její celoročně přístupná věž slouží jako rozhledna.  
Z ní je nezapomenutelný výhled do údolí Labe, jeho soutok s Bí-
linou, na vrchy Českého středohoří a město. Nedaleko zámečku 
se nachází přírodní a zrcadlové bludiště (otevřeno 10–16 hod., 
vstup 10,� Kč, taktéž i rozhledna). V blízkém okolí jsou pozůstatky 
středověkého popraviště, odtud pramení i název Soudný vrch.  
U Větruše začíná také 4 km dlouhá naučná stezka, která vede 
k národní přírodní památce Vrkoč, skále se sloupcovým rozkla-
dem čediče, připomínající rozčesané vlasy, odkud můžete pokra-
čovat k Vaňovskému vodopádu, nejvyššímu v Českém středo-
hoří. Motoristé musí ve Vaňově odbočit kousek od převozu přes 
řeku Labe, podjezdem pod železniční tratí se dostanete do ulice 
Čajkovského rovnoběžně za tratí a pod Vrkočem můžete zapar-
kovat. Odtud se vydáte vzhůru podél Podlešínského potoka, až se 
napojíte u Vaňovského vodopádu na zelenou turistickou značku, 
která vede až na vyhlídku, odkud hrad Střekov vypadá jako dět-
ská hračka a Labe jako bezvýznamná říčka. 
    Do Ustí nad Labem, hl. nádraží, se dostanete vlakem z praž-
ského hlavního nádraží v 9.31 hod., v Ústí popojdete kousek ku-
předu ve směru jízdy a počkáte si na lanovku. Motoristé to mají 
sice jednodušší – autem se dá vyjet až k Větruši, ale ochudí se  
o dobrodružnou cestu. Nejrychlejší cesta domů je přímým vlakem 
zase z ústeckého hlavního nádraží (15.40, 16.13, 17.13, 17.40, 
18.13 hod.).

Pokud vám zbyde čas, můžete se vydat na novou volně pří-
stupnou rozhlednu Střekovská vyhlídka na protějším kopci Sed-
lo buď trolejbusem č.60, 62, busem č. 9 od nádraží do zastávky 
se zajímavým názvem Poslední cesta a dál ulicemi Českých bratří 
a Poděbradovou (zde se dá parkovat).  Při této volbě můžete na-
sednout na vlak ve Střekově (16:08) a s přestupem ve Všetatech 
(17:21) se vrátíte na pražské hlavní nádraží. 

čerpáno z: www.wikinews.org, novinky.cz, 
úprava a doplnění R. Zajícová, všechna fota Zajícová 
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