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co PoVažuji za důLežité

Číslo 
žádosti Tematická oblast Žadatel Název projektu, obsah projektu Náklady        

Kč
Požadovaná 
částka  Kč

Schválená 
částka tis. Kč

1
I.1., 2., 3 Kvalita 
životního prostředí, 
krajina, ekologie

FOKUS Praha o.s.

Podpora Sociální firmy Zahrada                                                                                                    
pravidelná údržba ploch v prolukách a zastávky BUS 
a TRAM Trojská – sekání, pletí, ořez keřů, hrabání listí,  
nákup vybavení

110 000 99 000 80

2 III. 2 Informační a 
propagační služby

Občanské sdružení 
TROJA TROJOU

„Orientace v trojském údolí“                                                                  
postupné vytváření systému venkovních informačních 
tabulí – informační tabule u přívozu v Podhoří 

17 000 13 000 0

3 IV. Kulturní 
a společenské akce

Ing. Petr Filip    
Nad Kazankou 
648/45A

„Free Fest Troja 2012“,                                                                                               
Jednodenní festival živé hudby zaměřený na propojování 
jazzu s elektronickou hudbou a jejími vlivy

653 000 49 000 40

4
IV.1 Pořádání 
kulturních a společen-
ských akcí, festivalů

Občanské sdružení 
Trojskoúhelník, 
Škola Sv. Čecha

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

14 000 8 000 3

5
IV.1 Pořádání kulturních 
a společenských akcí, 
festivalů

Pavla Aschermannová   
Pod Sklenářkou 285/2, 
Praha 7-Troja

„MAATOVÁNÍ 2012“                                                                                                          
Vynášení Morany, kurz první pomoci, kurz Matematika 
v předškolním věku, artefiletická dílna

25 700 13 900 5

6
IV.1  Pořádání kulturních 
a společenských akcí, 
festivalů

Auto*Mat, o.s. „Zažít město jinak 2012“                                                                                          
zážitkový festival v ulicích Prahy a v MČ Praha-Troja   725 150 34 500 10

7
IV.1 Pořádání kulturních 
a společenských akcí, 
festivalů

FOIBOS 
BOOKS s.r.o.

Praha Troja ve výstavní expozici „Na prahu Velké 
Prahy a dnes …“  výstava architektonických hodnot 
z MČ P2, 4, 5, 6, 7, 10 a Troja

1 930 000 50 000 10

8
IV.2. Pořádání 
společenských setkání, 
vycházek, výletů

TJ Sokol Troja o.s.
Autobusové výlety a dětské společenské akce –                                                                       
čtyři autobusové zájezdy,  kurs lyžování, Trojáci v divadle, 
mikulášská besídka, karneval

225 000 70 000 25

9
IV.1, 3 Pořádání 
kulturních a společenských 
akcí, festivalů

Femancipation, o.s.
Loukamosaic v Troji 2012 interaktivní výstava v Konírně,                                                                                       
umělecké dílny v suterénu zámku, umělecký workshop a 
umělecký kurz v Botanické zahradě

853 400 70 000 0

10 V.1 Pořádání 
sportovních akcí 

Trojské 
gymnázium s.r.o.

Upevnění sportovních aktivit dětí a mládeže                                                 
Olympijský den mládeže a Florbalový turnaj OPEN 
Florbal Troja, Vánoční turnaj

41 000 25 000 10

11 V.1. Pořádání 
sportovních akcí TJ Sokol Troja o.s. 

„Podpora sportovních akcí TJ Sokol Troja pro veřejnost“ – 
turnaje v malé kopané, ve stolním tenisu, trojský orienťák, 
koloběžky, kolečkové brusle, cyklovýlet, turnaj v ringu, 
drakiáda, závod na autodráhách, dětské sportovní 
odpoledne, veřejné bruslení, vodácký výlet, turistický výlet, 
plavecká štafeta

114 834 56 100 35

12 V.2. Podpora činnosti 
sportovních klubů SABAT PRAHA o.s. „Provoz sportovního areálu SABAT PRAHA“  636 000 110 000 10

13 V.2. Podpora činnosti 
sportovních klubů TJ Sokol Troja o.s. Podpora činnosti sportovních oddílů TJ Sokol Troja 1 437 530 160 000 40

14 V.3. Sport a hry 
v přírodě Tři údolí, o.s. „Příměstský tábor Cesta kolem světa“  tábor pro děti                                                                    

od 3 do 10 let, max. pro 15 dětí, denně 8,30 do 17 hod 126 500 24 500 0

15 V.3. Sport a hry 
v přírodě SABAT PRAHA o.s. Příměstský tábor                                                                                                            

pro děti 6–12 let, s výukou angl. jazyka 407 000 100 000 0

16 V.4. Aktivity dětí a 
mládeže

Základní škola, 
Trojská 110 

„Dětské hřiště“                                                                                              
vybudování dětského hřiště pro mladší žáky 223 312 75 000 15

17 V.5. Podpora aktivního 
stáří

SPCCH v ČR o.s.        
Obvodní výbor Praha 7

„Ozdravný pobyt členů organizace v Lázních Poděbrady“                                            
pro členy bydlící v Troji 153 100 25 000 14

18 VI. Vzdělávání Tři údolí, o.s. „Lesní klub Tři údolí“ 644 531 119 900 5

19 VI. Vzdělávání Trojské gymnázium 
s.r.o. Vzdělávání pro trojské seniory 37 000 17 300 8

Zastupitelstvo mč praha-troja 
přidělilo pro rok 2012 granty

1 120 200              310

Vážení obyvatelé Troje, na úřední desce před úřadem a na webových stránkách je vyvěšen k připomínkování ná-
vrh rozpočtu na rok 2012. Zastupitelstvo naší městské části na svém únorovém zasedání odsouhlasilo přidělení 
patnácti grantů v celkové výši 310 tisíc korun. Věřím, že pátý ročník naší podpory opět přispěje k uskutečnění 
všech záměrů a obohacení veřejného života v Troji. Do připravovaného vydání Trojského kalendáře je možno 
ještě doplnit termíny k vašim akcím pro veřejnost. Veškeré podněty k činnosti strážníků Městské policie a otáz-
kám bezpečnosti budu rád tlumočit panu řediteli Městské policie na našich pravidelných schůzkách, vždy první 
pondělí v měsíci (příští se koná 5. března). Přeji Vám hezký zbytek zimy a radostné přivítání jara na oblíbeném 
Otvírání studánek nebo např. při zahájení 81. sezóny v Zoo Praha!                      Tomáš Drdácký, drdacky@mctroja.cz
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sociální
a Zdravotní komise
Dům spokojeného stáří (DSS) dělá sku-
tečně čest svému jménu. Slouží trojským  
i ostatním seniorům  ke kvalitnímu, klidné-
mu a komfortnímu bezbariérovému byd-
lení již 14 let. Toto výjimečné zařízení je 
přesto pro jeho obyvatele finančně únosné 
a navíc jsou zde městskou částí Praha-Troja 
zajišťovány a hrazeny potřebné doplňkové 
služby (dovoz k lékaři, pro léky, obstarání 
osobních záležitostí, nákupů apod.). Uvol-
něné byty (garsoniery a dvougarsoniery) 
jsou přidělovány vždy podle pořadníků – 
jak pro obyvatele Troje, tak pro mimotroj-
ské zájemce, z nichž pak přednost mají ti, 
kteří měli nebo mají k Troji bližší rodinné 
vztahy. 
V případě zájmu o zařazení do pořadníků 
vám potřebné informace poskytne paní 
Renata Zajícová, úřad MČ Praha-Troja, tel. 
283 686 103, 
e-mail: zajicova@mctroja.cz  
 Ing. Otakara Stavovčíková, 

předsedkyně komise

informace 
Ze schůZky sZk
Komise se zabývala výběrem uchazečů do 
dvou uvolněných bytů v DSS. V případě 
nedostatku žadatelů z Troje a s odkazem 
na výzvu zájemcům v tomto čísle komise 
navrhuje byty nabídnout i mimotrojským 
žadatelům dle pořadníku. Členové komise 
přislíbili pomoc při shánění sponzorských 
dárků pro seniory a pro soutěžící na ak-
cích Trojská buchta a Trojský den. Na pro-
gramu byl i kalendář akcí.                                                                                                             

zkrácený zápis R. Zajícová, tajemnice komise

jednání komise pro 
životní prostředí
Dne 6. 2. 2012 se konala schůzka komise pro 
životní prostředí. Mimo jiné komise projedna-
la úklid kolem řeky, instalaci laviček a košů na 
valu a podél cyklostezky, kácení nebezpečných 
dřevin a dosadbu stromů v Troji. Dále komise 
projednávala průchodnost území od řeky, ne-
vzhledné buňky u Trojského koně a velkoob-
jemové kontejnery na odpad v roce 2012. Na 
závěr schůzky byl komisi představen program 
projektu Periurban Parks na rok 2012.

Ing. Daniela Smolová, tajemnice komise 
Ing. Irena Marková, tajemnice komise

komise pro výstavbu a dopravu
se na své schůzce dne 25. 1. 2012 zabývala těmito tématy: 
n studie nového bytového domu Nad Kazankou – doplnění o požadavky komise n re-
staurace Afrika v ZOO – návrh výrazného prosklení n novostavba v zahradnictví Bambu-
sárium, Na Farkách – doplnit řez svahem n nový RD na pozemcích parc. č. 1237, 1236, 
1235/1, 4, 1234/2, 1233, 1232 při ul. Pod Havránkou – doplnit v měřítku řezy a pohle-
dy n návrh řešení okolí přístaviště v Podhoří – projednání připomínek 

                                           Karel Novotný, tajemník stavební komise

mč Praha-troja ve spolupráci s GhmP 
a mŠ nad kazankou pro vás 
pořádají již tradiční 

sraz všech víl a vodníků 
v sobotu 24. 3. 2012 ve 14:00 h 
u křižovatky na kovárně.

na závěr divadélko 

otvírání studánek

hrnečky s sebou

informace o Zápisu do mateřské školy
Zápis dětí do Mateřské školy Nad Kazankou na školní rok 2012/2013 se koná: 
ve středu 11. 4. 2012 od 13.00 hod. do 17.30 hod. 
ve čtvrtek 12. 4. 2012 od 13.00 hod do 17.00 hod.
K zápisu je potřeba rodný list dítěte a občanský průkaz rodičů. 
Do mateřské školy budou přednostně přijímány děti s trvalým bydlištěm 
v Praze-Troji.
Dále bude přijímací řízení postupovat dle kritérií vydaných MČ Praha-Troja.

úřad mč inFormuje

ohlašovna trvalého pobytu informuje
Vážení občané, milí čtenáři, v souvislosti s vedením evidence obyvatel v ohlašovně trva-
lého pobytu  Úřadu MČ Praha-Troja vás upozorňuji na povinnost rodičů nově naroze-
ných dětí přihlásit své děti k trvalému pobytu na ÚMČ Praha-Troja. K tomuto úkonu 
postačí rodný list dítěte a na místě vyplněný přihlašovací lístek. Matrika totiž zapíše 
dítě podle místa jeho narození a dále již nemá povinnost vyrozumět o tom příslušnou 
městskou část podle místa trvalého pobytu dítěte. Ohlašovna úřadu bohužel nevládne 
jasnovideckými schopnostmi a nemůže předvídat, že se např. p. Novákové narodilo dítě 
a pak si to už jen ověřit v Informačním systému evidence obyvatel (ISEO). 

V případě úmrtí v rodině žádáme příbuzné o nahlášení této smutné skutečnosti 
v ohlašovně ÚMČ Praha-Troja. Platí i v tomto případě, že úmrtí zapíše do ISEO matrika 
podle místa události a příslušnou městskou část o tom nevyrozumí. Včasným nahlášením 
předejdete nepříjemným nedorozuměním například při rozesílání gratulací občanům 
při jejich výročí narození. 

                                                             R. Zajícová, evidence obyvatel ÚMČ Praha-Troja

Z jednání komise 
pro obecní 
majetek
Komise pro obecní majetek zaujala na 
svém jednání začátkem února 2012 ne-
souhlasné stanovisko s prodejem části 
pozemku parc. č. 116 k. ú.Troja ve vlast-
nictví hl. m. Prahy, dokud Botanická 
zahrada hl. m. Prahy nezrealizuje plá-
novanou rekonstrukci úvozu. Dále ne-
doporučila úplatný převod části pozem-
ku parc. č. 179/1 k. ú. Troja z vlastnictví 
hl. m. Prahy na zřízení parkovacích míst 
z důvodu zúžení cesty ke kapli sv. Kláry. 
Komise také projednala žádost o odkou-
pení pozemku parc. č. 1442 k. ú. Troja 
svěřeného do správy MČ Praha-Troja a 
s prodejem nesouhlasila. Dále se členové 
komise zabývali možností prodeje majet-
ku svěřeného Městské části Praha-Troja, 
u kterého není výhledově zájem na vyu-
žití a vznikají další náklady s jeho zabez-
pečením a udržováním.

11214
17

15 5 12

most
Barikádníků

nádraží
holešovicem

Výluka tram do 31. 3. 2012  www.dpp.cz
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ohrada 
a trojské plány 
Řešení jednoduché, přímočaré, účinné – 
řekne praktik. Hloupé, prvoplánové, ne-
omalené – řekne environmentalista. Řeč 
je o protihlukové bariéře projektované 
podél Povltavské ulice pod Jabloňkou, 
se kterou jsme se mohli seznámit na vý-
stavě Trojské plány. Stav tohoto citlivého 
území, které je vstupní branou do Trojské 
kotliny byl jedním z pádných argumentů 
v rukou V. Lutterera při zakládání troj-
ské samostatnosti. Tehdy se za ubohou 
ohradu navážely odpadky a posypová sůl. 
V současnosti za ohradou optimistických 
billboardů právě končí provizorní sklád-
ka zeminy pro tunel Blanka. Provizoriem 
má prý být i navržené opatření, neboť celý 
prostor bude dopravně přeorganizován. 
Zkušenost podporuje mou skepsi. Navr-
žené opatření nebude levné a ochrana 
obytné zóny je a bude nutná stále. Proto 
by bariéra měla být vybudována „měkkým“ 
způsobem ohleduplným k dané krajině, 
zejména pak k výjimečnosti přírodního 
skalního útvaru. Uvědomme si, že skála 
s korunkou Jabloňky je pro charakter úze-
mí stejně určující jako třeba svah vinice 
s kaplí Sv. Kláry. Skutečná architektura je 
ta, která propojuje technická řešení s este-
tikou a respektuje přírodní danosti. To se 
týká celého, v současné době přetvářené-
ho, trojského povltavského prostoru, ať si 
administrativně patří kamkoli. Druhá část 
výstavy Trojské plány – studenti pro Troju 
by mohla být Trojáky vnímána spíš s nepo-
chopením. Samozřejmě šlo o akademická 
zadání, ale ta předjímají řešení problé-
mů, ke kterým v rámci nového územního 
plánu patrně dojde. Zdánlivě nemístná 
utopie v sobě často skrývá nápady, které 
by neměly zapadnout. V té souvislosti je 
škoda, že jedním ze zadání nebyla právě 
protihluková bariéra. Nezbývá než dou-
fat, že se obecně naši projektanti nebudou 
uchylovat jen k prefabrikovaným řešením 
a že skvělým technologickým možnostem 
21. století dokáží vtisknout odpovídající 
punc imaginace.

Jan Kavan st.  19. 2. 2012

protihluková stěna u povltavské ulice
Součástí dalšího pokračování výstavy Trojské plány 2012 je i panel, představující troj-
ské veřejnosti projekt objektu ZS5 11.03 PROTIHLUKOVÁ OPATŘENÍ. Je to součást 
komplexu staveb tunelu Blanka a jedná se o protihlukovou stěnu, která bude postavena 
po severní straně Povltavské ulice těsně před vjezdem do Troje. Její potřeba byla vyvolá-
na výstavbou betonárky TBG Metrostav na místě původního rugbyového hřiště.
Výrobna betonu vznikla v roce 2008 a má sloužit po dobu výstavby městského okruhu. 
Ta neskončí po dokončení tunelu Blanka a po výstavbě nového trojského mostu (dnes 
uváděný termín r. 2014), ale bude dále pokračovat východním směrem dalším tunelem 
pod Bulovkou, nejméně ještě v dalších deseti až patnácti letech. Po stejnou dobu tedy 
bude trvat existence navrhované protihlukové stěny.

Autorem projektu a ilustračních vizualizací 
je ing. Lukáš Lacina, PSK TUZAR, s.r.o..
Ilustrace poskytla firma TBG Metrostav, s.r.o..

Navrhovaná a schválená protihluková zeď 
bude dlouhá 176 metrů, vysoká 4 m a bude 
začínat u vjezdu do snížené části Povltav-
ské ulice s historickými vilami Na Rybár-
ně. Má působit proti hluku vycházejícímu 
z betonárny a původně byla zamýšlena co 
nejblíže tomuto zdroji hluku, tedy na jižní 
straně ulice, jako vlastně ohradní zeď areá-
lu TBG. Poté při takovém samospádu, kte-
rý je u technických projektů obvyklý, od-
borníci na městskou akustiku konstatovali,  
že vlastně větším zdrojem hluku je vlastně 
sama Povltavská ulice a tak byla zeď dle 
jejich logiky přesunuta na severní stranu 
ulice. Protože se jedná vlastně o dočasný 
stav, kterým se dalekosáhlé koncepční stu-
die, jako je například urbanistická studie 
Pelc-Tyrolka, příliš nezabývají, nikdo se 
příliš ani nezabýval dopady na konkrétní 
stav krajiny, v jejímž „dočasném“ stavu 
jsme pak odsouzeni žít. Chybí zde, díky 
úzkému odbornému pohledu, posuzující-
mu pouze hladiny decibelů, racionální po-
souzení očekávaného vývoje. Vždyť již za 
dva roky by měla většina dnešní dopravy 
z Povltavské po dokončení nového trojské-
ho mostu zmizet. Nová zeď tak bude čelit 
zdroji hluku, který zde již vlastně nebude, 
a proti dále existujícímu hluku z betonárny 
bude méně účinná.. Přitom na jižní straně 
ulice by se stala součástí technologicko – 
průmyslového areálu, který by i částečně 
pohledově zakryla, takto na severní straně 
zakryje pohled z ulice na vily Na Rybárně 
a na Dlážděnku. Vytvoří tak z Povltavské 
ulice nepříjemný periferní koridor mezi 
neprůhledným ohrazením betonárny a 
sprejerskými výtvory ozdobenou stěnou. 
Bude to důsledek neexistující soustavné 
péče a starosti o městské prostředí pro 
současný život. Zatímco město vynakládá 
velké částky na studie jak v budoucnu za-

krýt násypy za půl miliardy korun ještě 
zatím ani nedokončenou silnici, tak se 
vůbec nestará o „dočasnou“ podobu 
prostředí, které zde reálně vznikne a ve 
kterém budeme muset žít. 
Dovrší se tak bohužel nešťastný osud 
území povltavské nivy pod Dlážděnkou. 
Na fotografiích z doby výstavby první-
ho trojského mostu z roku 1928 ještě 
můžeme vidět pole a zahradnictví mezi 
vltavským ramenem a hlavním tokem 
Vltavy. Zasypávání „Mrtvého ramene“ 
Vltavy a lepší zpřístupnění území způ-
sobilo, že byly pozemky využity pro 
rozlehlé úložiště škváry a popela z ho-
lešovické elektrárny. Pak v šedesátých 
letech byla podél Povltavské postavena 
zkušební trať pro tramvaje, vyvolalo to 
tehdy plané naděje, že bude tramvaj 
prodloužena do Troje. 
Po plynofikaci elektrárny a zrušení tra-
tě byla plocha využívána jako obrovská 
skládka posypové soli pod širým ne-
bem. O likvidaci skládky se již zaslouži-
ly stížnosti samostatné Troje, která také 
dlouhá léta usilovala o vyasfaltování Po-
vltavské ulice. Při výstavbě tunelu pak 
na místě se střídající cirkusy a jízdárnu 
nahradila rozlehlá mezideponie štěrko-
písků, která, dle úředních dokumentů 
při ohlašování stavby, ani při své výšce 
až 10 metrů „nepředstavovala zásah do 
krajiny“. Nyní je deponie postupně vy-
prazdňována a vývoj místa má být koru-
nován výstavbou protihlukové zdi. Oby-
vatelům nedalekých vil se ještě podaři-
lo dosáhnout, že významná část stěny 
bude průhledná a opatřena siluetami 
dravců, aby neohrozila zpěvné ptactvo. 
A pak již přijdou sprejeři...

Ing. arch. Václav Valtr
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schůZka partnerů 
periurban parks v bruselu

Vážení pacienti,
Dovolte, abych vás informovala o změnách 
v ordinaci Sádky 5, Praha-Troja. n Od led-
na 2012 pracuje v trojské ordinaci MUDr. 
Irena Pokorná, já jsem na začátku února 
nastoupila na mateřskou dovolenou. Pro-
fesní životopis MUDr. Pokorné připojuji 
níže. n Ráda bych vás ujistila, že péče 
zůstane zachována ve stejném rozsahu. 
Nadále platí, že v případě potřeby můžete 
kdykoli navštívit ordinaci Ovenecká 15, 
Praha 7 Letná (tel. 233 375 405).
Ordinační hodiny v obou ordinacích zů-
stávají beze změn. Pokud byste měli jakéko-
liv dotazy, přání či připomínky, neváhejte 
se obrátit na sestru či lékaře. Přeji dobrý 
rok 2012 a hlavně hodně zdraví. 

Martina Wiererová
Ordinační hodiny:
Ordinace Sádky 5, Praha-Troja 

(tel: 233 541 746)
Pondělí 15.00 – 16.30
Úterý 8.00 – 10.30
Čtvrtek 8.00 – 10.30

Ordinace Ovenecká 15, Praha 7, Letná 
(tel: 233 375 405)

Pondělí 7.30 – 13.00
Úterý 13.00 – 18.30
Středa 7.30 – 13.00
Čtvrtek 13.00 – 18.30
Pátek 7.30 – 12.30

MUDr. Irena Pokorná 
Absolventka 1. Lékařské fakulty UK
Praxe na interním oddělení Lužické ne-
mocnice v Rumburku. Praxe na 1. inter-
ním oddělení Fakultní nemocnice Bulovka. 
Zahraniční stáž na Burgundské univerzitě 
ve francouzském Dijonu (interní oddělení, 
geriatrie). Atestace z vnitřního lékařství 
I. stupně, specializovaná způsobilost 
v oboru vnitřní lékařství

z deníku starosty

první setkání o přírodním 

parku drahaň – troja
Zveme Vás na pracovní setkání o přírodním parku Drahaň –  

Troja do restaurace TJ Sokol Troja. Na prvním setkání se 

všichni zúčastnění seznámí s přírodním parkem Drahaň – 

Troja a mezinárodním projektem Periurban Parks, který je 

zaměřen právě na ochranu, péči a rozvoj přírodního parku.  

Předmětem setkání bude: n zhodnotit stav přírodního parku, 

ve kterém žijeme n pojmenovat problémy, hrozby a příležitosti, 

které vnímají jednotliví účastníci a obyvatelé n společně stano-

vit hlavní cíle a směr, kam se bude ubírat rozvoj území přírod-

ního parku. n v diskuzi umožnit představit záměry a vize zúčast-

něných organizací, sdružení a občanů. 

Setkání bude moderovat Mgr. Martin Nawrath z nadace Part-

nerství (moderoval např. plánovací setkání k úpravám křižo-

vatky Na Kovárně. Jménem iniciátorů společné správy území 

přírodního parku se těším na viděnou!

Ing. arch. Tomáš Drdácký, starosta MČ Praha-Troja

13. 3. 2012 
od 17 hodin

žiVot V troji

Na začátku února proběhla v Bruselu již osmá schůze k pro-
jektu Periurban Parks (financovaný z INTERREG IVC), kde 
partnerem za Českou republiku je Česká zemědělská univer-
zita ve spolupráci s městskou částí Praha-Troja. Projekt je za-
měřen na ochranu, péči a rozvoj příměstských parků a jejich 
řízení v souladu s evropskou politikou životního prostředí.  
V rámci projektu jsou vyměňovány zkušenosti mezi jednotlivý-
mi partnery na mezinárodní úrovni (viz Troja, číslo 148). Jed-
nání v Bruselu bylo zaměřeno především na finalizaci nástrojů 
a plánování aktivit, které proběhnou na území vybraných par-
ků. Jedním z nástrojů je „Legislativní doporučení“ zaměřené na 
ochranu chráněných území a omezení rozrůstání městské zástav-
by do těchto oblastí. Dalšími navrženými nástroji jsou „Společ-
ná metodologie“ a „Průvodce“, které umožní zařazení jakého-
koliv parku do určité kategorie (chráněný přírodní park, měst-
ský park apod.) a uvádí několik dobrých příkladů z praxe. Tyto 
dobré příklady vychází ze zkušeností všech zúčastněný partnerů 
a mohou posloužit jako vodítko nebo inspirace při rozvoji stávajícího parku (např.  
v oblastech životního prostředí, rozvoje infrastruktury, kulturního dědictví, možnos-
tech financování atd.) nebo při zakládání nových parků na území velkých měst. 
Projekt se v současné době nachází ve fázi testování a přípravy aktivit. Testována 
bude funkčnost vytvořených nástrojů a na čtyřech pilotních územích (v pražském 
přírodním parku Drahaň – Troja, Košicích na Slovensku, Larnace na Kypru a Anda-
lusii ve Španělsku) bude probíhat realizace některých z dobrých příkladů uvedených 
v „Průvodci“.
Jednou z plánovaných aktivit je zpracování SWOT analýzy současné správy parku, 
která bude veřejně prodiskutována se zainteresovanými subjekty a širokou veřejností 
v rámci jednání 13. března v restauraci TJ Sokol. Dále je plánováno rozšíření aktivit 
například v rámci Trojského dne a dne země, o botanické a ornitologické exkurze 
nebo přípravu vzdělávacích materiálů pro děti v Troji. 

Ing. Ivana Galušková, ČZU
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studenti pro troju

V.
do 4. 3. 2012

volné pokračování 
úspěšného cyklu výstav 
projektů v prostoru 
Trojské kotliny.

v pátek 13–17 h, 
v sobotu a neděli 
10–18 h

Vernisáž výstavy Trojské plány V. 
proběhla, jak již je zvykem – ve čtvrtek 
(9. 2.) za velkého zájmu obyvatel. Pan 
starosta představil zevrubně jednotlivé 
projekty včetně jejich (přítomných) 
autorů, s jejichž mladistvými vizemi se 
můžete seznámit do do 4. 3. v trojské 
Galerii u lávky.
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žiVot V troji a okoLí

Zápis do 1. ročníku
V prvním únorovém týdnu proběhl na 
trojské základní škole zápis do prvního 
ročníku. K zápisu přišlo dvacetdevět dětí, 
o tři více než v loňském roce. Všechny zá-
jemce jsme ale z kapacitních důvodů ne-
mohli přijmout. Dětí, které přišly k zápisu 
a nepatří do spádové oblasti, byla přibliž-
ně jedna třetina. V příštím školním roce 
bude mít škola 115 žáků a zůstává pět míst 
do naplnění kapacity školy. Tato místa jsou 
určena pro děti, které by se do Troje při-
stěhovaly v průběhu školního roku a jsme 
povinni je přijmout. Situace, kdy zájem 
převyšuje možnosti přijetí se opakuje již 
několik let a je jen dalším potvrzením dob-
ré pověsti školy, která je výsledkem nejen 
práce celého pedagogického kolektivu, ale 
také díky velmi dobrým podmínkám, kte-
ré škole vytváří MČ Praha-Troja.  

Mgr. Alois Pacík, řed. školy

permoníci

Také letos jsme s dětmi vyrazili užít si sně-
hu a čistého vzduchu na hory. Tentokrát 
nás přivítala horská chata Lesanka na Mari-
ánské v Krušných horách se spoustou sněhu a 
příjemným personálem. Děti, které uměly 
lyžovat, sjížděly nedaleký kopec o sto šest, 
ostatní se vyřádily stavěním domečků pro 
permoníky a jízdou na jezdících. Za to, 
že děti řádně plnily všechny úkoly ulože-
né třemi permoníky (Sněhulík, Mrazivec a 
Zlaťáček), připravili pro ně skřítci odmě-
nu v podobě pokladu. Až příští rok zase 
napadne sníh, třeba nás do Krušných hor 
zase vylákají.

4. 2. 2012
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Fotoreportáž z bálu na: www.mctroja.cz
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studánka 2012
Po dvou hodinách cesty autobusem 
jsme konečně dorazili do Pece pod 
Sněžkou, kde jsme radostně vyházeli 
naše batohy, lyže a prkna na parkoviště 
a posléze do rolby. Ti šťastnější z nás 
mohli jet skútrem a vyvézt se až nahoru, 
ale o to víckrát šli s bagáží do chalupy, 
ti méně šťastnější museli šlapat celý 
kopec pěšky. Po vytahání všech batohů 
a krabic s jídlem úmornou cestou, 
kde neprojede pomalu ani cyklista, 
si všichni oddychli. Na odpoledním 
lyžování, kde jsme se rozřadili do 

149 březen 2012
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skupin, se ukázalo, že letos na Boudu 
u Studánky přijela spousta kvalitních 
lyžařů. A nejen, že byla plná kvalitních 
lyžařů, ale také hazardu, postřehových 
her, skvělých instruktorů, výborných 
kuchařek a hlavně sněhu! Když tedy 
už mluvíme o tom sněhu, tak je nutno 
zmínit, že odhazování zapadaného 
vleku byl náš denní chleba. Tradiční 
slalom jako obvykle prohrál Viki 
Cabadaj a při vyhlašování jsme se 
dozvěděli, že i některé z malých 
holčiček byly rychlejší než on. Opět 
nás čekala známá cesta, tentokrát do-
lů, která byla čerstvě zapadaná, ale  
i ti nejmenší z nás (nejmenovaný 
Roman Pištora) to zvládli s přehledem. 
Poté jsme se v autobuse dívali na 
vzdělávací film, a když jsme dorazili 
domů, rodiče už na nás čekali na 
parkovišti v Troji.

Maty Kočí, Pepa Žížala
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žiVot V troji

Únorová schůZka
Ve čtvrtek 16. února se v klubov-
ně Domu spokojeného stáří na své 

pravidelné schůzce sešli zájemci o historii 
Troje. Vzpomínalo se na legionáře první 
světové války z řad trojských občanů. Na 
příští schůzku klubu ve čtvrtek 15. března 
od 17 hodin v klubovně Domu spokoje-
ného stáří (bude věnovaná Troji za okupa-
ce německou armádou) jsou srdečně zváni 
všichni zájemci.

Text a foto bok

bus 112
kovárna trojská

l

Povltavská

Po
d 

h
av

rá
nk

ou

bus

➸ Vltava

l

GaLerie
u LáVky

dům
spokojeného
stáří

tj sokoL troja inFormuje

stolní tenis  V neděli 29. 1. 2012 zahájil nový ročník Seriálu turnajů 
ve stolním tenise ve dvouhrách s rekordní účastí dvacetišesti hráčů. Suveréním vítězem 
se stal veterán Štefan Pocz, druhé místo patřilo Tomáši Turkovi a třetí vybojoval další 
veterán Vladimír Puklický. Nejlepší ze Sokola Troja Dušan Martykiewiecz obsadil pěkné 
šesté místo.

V neděli 12. 2. 2012 zahájil seriál turnajů ve čtyřhrách. Hrálo se na stejném místě a 
účastnilo se dvaatřicet hráčů. S jedinou těsnou porážkou prošli soutěží vítězně Vladimír 
Hrubec se Zdeňkem Duškem, druhé místo obsadili Tomáš Turek s Lukášem Forejtem 
a ještě tři porážky stačily k třetímu místu páru Štefan s Tomášem Poczové. Ani pár ze 
Sokola Troja se v silné konkurenci neztratil. Páté místo patřilo Dušanu Martykiewieczovi 
s Petrem Klváčkem. Další turnaje: dvouhry 25. 3., čtyřhry 22. 4. od 9:00 hod.

Rudolf Hampel, vedoucí stolního tenisu

zajímaVost

přírodní památka
Vycházku Čimickým údolím (součást pří-
rodního parku Drahaň – Troja) lze doporu-
čit za každého ročního období. Je krátká a 
dostupná. Spojení busem č. 236 do zastáv-
ky U Drahaně její atraktivitu zvyšuje. (Od-
jezd od zoo např. v 8.28 a dál v hodinových 
intervalech).

V uvedené zastávce vystoupíme, au-
tobus mizí v Bohnickém údolí vlevo, my 
pokračujeme po silnici k Drahaňské rokli. 
Podél statku psychiatrické léčebny – hy-
potherapie, koňské výběhy následují. Za 
daleké viditelnosti se odtud nabízí hezký 
výhled na rozeklanou linku Českého stře-
dohoří na obzoru. Úvozem lemovaným 
švestkovou alejí klesáme až do míst, kde 
cesta přetíná Čimický potok (ten poté mizí 
pod povrchem, aby vyústil u bývalé „Dyna-
mitky“ do řeky).

Zahneme podél spodního hrazení koň-
ského výběhu vpravo a po několika minu-
tách jsme mezi bujnou vegetací obklopují-
cí rybníček. Cesta nás vede podél potoka 

členitým údolím po modré turistické znač-
ce až na hráz Čimického rybníka.

Ve středověku stávala na jeho severní 
straně tvrz se dvorem – s věží, palisádami, 
příkopem i mostem (13.–15. st.). Rybník 
byl obnoven v roce 2006 za přispění EU. 
Na protilehlé straně nádrže můžeme vý-
let zakončit v restauraci Bambus zahrada 
(denně 10.30–23.00 h) anebo v přileh-
lé Střelnici SCSA Security (s prodejem 
zbraní a střeliva). Zastávka autobusu  
č. 152 (směr Kobylisy – metro C) je za 
rohem. www.scsasecurity.cz, 
www.csop-krivatec.cz                          spa

eva hašková Ak. mal.
(* 4. 1. 1946) stenta prof. Sklenáře, způsobil odklon od 

ilustrování k tvorbě volných grafických 
listů. n Pracuje technikou tisku z hloubky. 
Kombinovaný barevný lept doplňuje akva-
tintou s ruletami. Původní grafické techni-
ky použila i při ilustrování bibliofilií. n Vel-
ké formáty svých grafik doplňuje drobnou 
příležitostní grafikou, pamětními listy a 
exlibris, za které obdržela několik cen a 
které jsou publikovány v českých a zahra-
ničních soupisech. Vytvořila několik poš-
tovních známek. n Autorka měla více než 
šedesát samostatných výstav doma i v cizi-
ně, zúčastňuje se významných společných 
výstav, je členkou SČUG Hollar. n Žije a 
pracuje ve Všenorech u Prahy. 
http://maget.sweb.cz/

Po absolutoriu UMPRUM v atelieru pro-
fesora Zdeňka Sklenáře začala svou vý-
tvarnou dráhu jako ilustrátorka v před-
ních nakladatelstvích. Několik Čestných 
uznání i Cen v soutěži Nejkrásnější kniha 
roku. n Vliv grafika Jiřího Anderleho, asi-

PozVánka na VýstaVu

čimice

čimické údoLí

areáL 
Psychiatrické

LéčeBny
Bohnice

Bohnické údolí

kostel 
sv. Petra a Pavla

u drahaně 
l Bus 236

Bus l 
152

l
Bus 
152

psací stroje, kalkulačky
opravy, prodej

tel. 241 412 507 
www.psacistroje.cz

inzerce
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trojský kaLendář

bZ připravila
www.botanicka.cz

tiP na VýLet

Zoo připravila
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Otevřeno denně, v březnu 9.00–17.00 h. 
11. 3. Den hlavolamů u příležitosti 

Mezinárodního dne mozků. 
21. 3. Letošní prvovýstup 

na rozhlednu Obora! 
(85 schodů, výška 18,5 metru).

24. 3. Vernisáž výstavy 
Pomáháme jim přežít – 
Hadí klenot z Trojské kotliny

31. 3. Zahájení 81. sezóny Zoo Praha 
Cestovatelská setkání v zoo

Přednáškový cyklus každé úterý 
od 18 hodin ve Vzdělávacím 
centru, více: www.zoopraha.cz. 
Vstupné 20,- Kč.

6. 3. Indie a Dalajlama 
Rudolf Švaříček (cestovatel)

13. 3. Tanzanie 
Přemysl Rabas (zoolog)

20. 3. Jemen a Sokotra Tomáš 
Šamil Raděj (CK Livingstone) 

27. 3. Nepál, horní Nepál 
Darja Milošová (CK Livingstone)

Happy Mondays
Každé březnové pondělí 
mají vstup za korunu 
všechny těhotné.

do 4. 3. Orchideje a Bromélie Skleník
Fata Morgana + zásobní 
skleník pod FM, 9–17 h, 
kromě pondělí

3.–25. 3.  Památné stromy Prahy
Výstavní sál na venkovní 
expozici, denně 9–17 h.

21. 3.–1. 4.  Kamélie sestra čaje 
v Konírně Trojského zámku, 
denně 9–17 h.

1.–29. 4.  Tropičtí motýli 
Skleník Fata Morgana 
denně 9–18 hodin památné stromy 

se představují 
Botanická zahrada v Troji představuje od  
3. 3. do 25. 3. 2012 (denně 9–17 hod.) 
velkolepou výstavu, přibližující pražské 
památné stromy jako zajímavé cíle vychá-
zek a výletů. Na výstavě můžete shlédnout 
řadu fotografií, které zachycují chráněné 
dřeviny v různých ročních obdobích. Velká 
nástěnná mapa vám názorně ukáže, kde 
zelení velikáni rostou a vy si zde můžete 
najít ten nejbližší svému bydlišti. Na výsta-
vě budete mít též jedinečnou možnost vi-
dět všechny informační tabule, které jsou 
již instalovány u vybraných stromů přímo 
v terénu a propojují historii dřevin s jejich 
současností. Cyklistům bude představeno 
pět doporučených cyklistických tras, které 
spojují vybrané svědky minulosti v okrajo-
vých částech města. Čeká na vás i soutěž, ve 
které budete moci každý den vyhrát zbru-
su novou knihu Památné stromy Prahy.  
Mnoho tipů za poznáváním a řadu dal-
ších informací naleznete již nyní na webu  
www.prazskestromy.cz, který se památ-
ným stromům v Praze podrobně věnuje. 
Vstup je volný. Výstavu připravil mladý 
dendrolog Aleš Rudl ve spolupráci s Bota-
nickou zahradou Praha.                                       

text: prazskestromy.cz, foto archiv Aleš Rudl, 
upravila R. Zajícová

k bývalé poustevně sv. václava 
Milí čtenáři a turisté, nabízím vám tip na pohodový sobotní výlet zimním Polabím. 
Na Masarykově nádraží nasedněte v 9:54 (10:54) do vlaku směr Kolín a vystupte 

v Čelákovicích. Od nádraží centrem města vás bude provázat modrá značka až 
ke středověké tvrzi ze 14. století. V roce 1579 byl celý areál tvrze renesančně upra-

ven, v letech 1788–1945 sloužila jako hostinec, po rekonstrukci v letech 1974–1983 se 
stala sídlem Městského muzea. Novější historii Čelákovic připomíná část odbojové akce bratří 
Mašínů. Za tvrzí pokračujeme vlevo dál po žluté po lávce přes náhon kolem mlýna až 
ke zdymadlu, po kterém překročíme Labe a jdeme kolem chatových osad,  přes lávku, 
lesem i jeho okrajem až k lesní kapli „U svatého Václava“ (asi z roku 1696) se štukovým 
reliéfem zobrazujícím zavraždění knížete Václava a sochami dvou andělů, pocházející 
snad z dílny Matyáše Brauna. Jde o poslední zachovalou součást někdejší poustevny  

sv. Václava, ležící při staré vojenské a poš-
tovní cestě. Zpátky můžeme jít po červené 
až do Káraného a podél Labe po modré 
zpět do Čelákovic nebo na rozcestí Na Bla-
tech neznačenou asfaltovou cestou směrem 
vlevo (k Labi), až narazíme na žlutou. Ob-
čerstvit se lze v sympatické restauraci Gra-
do u chatové osady a stejnou cestou dojít 
zpět na nádraží. Vlak nám jede ve 14:34, 
15:34, 16:34 hod. Motoristé mohou zajet 
do Hlavence – severně od Brandýsa nad 
Labem (poblíž Čtyř kamenů), kde stojí 
úžasné Braunovo dílo vytvořené podle ná-
vrhu F. Kaňky na náklad hraběte Šporka – 
pomník císaře Karla VI., původně určený 
pro Karlův most, anebo popojet do Lysé 
nad Labem a v zámecké zahradě se poko-
chat barokními sochami Braunových žáků. 
Mezi další zajímavosti města patří muze-
um orientálních kultur, věnované místní-
mu rodákovi Bedřichu Hroznému, který 
rozluštil jazyk Chetitů.   

text a foto R. Zajícová, www.wikipedia.cz

tiP Pro Vás

Vás srdečně zve 
na cyklus 
přednášek

Historické zahrady, jak je neznáte 

21. 03. Barokní zaharady I. 
Vaux-le-Vicomt, Versailles 
O následujících přednáškách zde budete 
průběžně včas a detailněji informováni 
25. 04. Barokní zahrady II. 
02. 05. Zahrada rokoková a anglo-čínská 
13. 06. Zahrada krajinářská I. 
Přednáší: Ing. Zdeněk Novák, generální 
ředitel Národního zemědělského muzea, 
pořádá NZM ve spolupráci s Českým národ-
ním komitétem ICOMOS. 
Začátek v 18.00 v budově NZM, 
Kostelní 44, Praha 7, 
(tramvaj Letenské nám.)


