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vyhlašuje grantové řízení

Florbalový turnaj 
a autodráhové závody

Grand Prix Troja 2012

Veřejná debata
v Podhoří aneb
10 let od povodně
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MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-TROJA
PŘIPRAVUJE GRANTOVÉ ŘÍZENÍ 2013

Upřesnění tématu a přihlášky budou zveřejněny 30. 11. 2012 na úřední desce, webo-
vých stránkách www.mctroja.cz a v podatelně úřadu MČ Praha-Troja.

Připravované tématické oblasti:
 I. Kvalita životního prostředí
 II.  Život ve veřejném prostoru, 

občanská společnost
 III.  Publikační a propagační akti-

vity
 IV. Kulturní a společenské akce
 V.  Sport, tělovýchova, volný čas
 VI. Sociální a zdravotní
 VII. Vzdělávání

na podporu projektů v oblasti rozvoje MČ, 
občanské společnosti a volnočasových aktivit 
v prostoru Trojské kotliny v roce 2013

Harmonogram grantového řízení:

Vyhlášení grantů: 30. 11. 2012
Ukončení přijímání žádostí: 11. 1. 2013, 13 h
Schválení orgánem městské části: do 28. 2. 2013
Oznámení výsledků: do 16. 3. 2013
Uzavření smluv: do 13. 4. 2013

Z JEDNÁNÍ KOMISE PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
dne 5. 11. 2012
■  uschlé stromy u Diplomatické čtvrti 
■  využití domku GHMP v ulici Povltav-

ská – zpřístupnění WC z cyklotrasy. Pan 
starosta požádá dopisem GHMP o zpří-
stupnění WC

■  kontejnerová stání v ulici Sádky – 
D. Smolová se pokusí zařídit navýšení 
frekvence vývozu 

■  odstranění černé skládky v rokli nad 
ulicí U Lisu – výzva vlastníkovi

■  využití pozemků kolem staveniště měst-
ského okruhu

■  zápach z kanalizace v ulici Pod Havránkou 
■  kabel k ÚČOV – nepořádek u výkopů
■  pálení bioodpadu – lze pálit pouze su-

chý a neznečištěný rostlinný materiál
■  projekt Periurban Parks a Zelený pás 

kolem Prahy
■  granty MČ Praha-Troja v roce 2013 
■  agregáty u parkoviště ZOO pod zámkem 

Ing. Daniela Smolová, tajemnice komise

Z JEDNÁNÍ KONTROLNÍHO VÝBORU
Kontrolní výbor Zastupitelstva městské části Praha-Troja se na svém jednání dne 12. listopadu 
2012 zabýval přehledem pořízených studií a projektů od roku 2010 do současnosti. Stejně 
jako finančnímu výboru i kontrolnímu výboru budou předkládány obdobné přehledy, aby 
bylo zřejmé, jaké výdaje MČ podporuje. Dále se kontrolní výbor zabýval majetkem svěřeným 
do správy městské části a jeho využitím. V návrzích na další pronájem majetku bude kontrolní 
výbor pokračovat ve spolupráci s Komisí pro obecní majetek. Kontrolní výbor dále sleduje 
využívání pozemku parc. č. 1485/1 v Podhoří a situaci kolem stavebního řízení za účelem 
změny užívání domu čp. 285 na soukromou školku. Ing. Irena Marková, tajemnice

O ČEM JEDNAL FINANČNÍ VÝBOR dne 16. 10. 2012:

■ zadané studie a projekty (např. křižovatka Na Kovárně) – jedná se o projekty na velké 
akce, kde cena projektu je mnohonásobně menší, než samotná realizace. Studie a pro-
jekty jsou hrazeny z prostředků MČ přibližně z 1/3, zbytek je hrazen z dotací. ■ plnění 
rozpočtu – info o výši plnění do 3. Q 2012 a rekonstrukci pláště MŠ Nad Kazankou. Před-
pokládané náklady na stavbu jsou pečlivě hlídány. ■ možnost dalších oblastí poskytování 
grantů (v současnosti je nejvíce pokryta oblast kultury a sportu). Info o blížící se kontro-
le hospodaření z MHMP. ■ členové FV souhlasí s navýšením ceny pronájmu tělocvičen 
o 50,- Kč v každé tělocvičně z důvodu vzrůstajících cen a pokrytí všech nákladů na provoz 
tělocvičen (energie, úklid, revize) Romana Konrádová, tajemnice FV

Z JEDNÁNÍ KOMISE PRO OBECNÍ MAJETEK
Komise pro obecní majetek zaujala na svém jednání 13. listopadu 2012 souhlasné stanovisko 
s prodejem pozemku parc. č. 1344 k. ú. Troja ve vlastnictví hl. m. Prahy manž. Kleinhamlovým 
a nesouhlasné stanovisko s prodejem pozemku parc. č. 1347 ve vlastnictví hl. m. Prahy pro 
zachování přístupu na pozemek parc. č. 1346. Dále komise nedoporučila úplatný převod části 
pozemku parc. č. 264/1 k. ú. Troja z vlastnictví hl. m. Prahy, neboť MČ Praha-Troja má požá-
dáno o svěření celého pozemku do své správy. Komise také projednala prodloužení nájemní 
smlouvy na pronájem vily Nad Kazankou 708 od 1. 3. 2013, pronájem volné části pozemku 
parc. č. 1447/2 jako zahrádku a pronájem suterénní místnosti v základní škole jako zkušeb-
nu pro mladistvé hudebníky. Dále se členové komise zabývali možností pronájmu pozemků 
od Pozemkového fondu ČR a jejich využití pro veřejnost. Ing. Irena Marková, tajemnice

VÁŽENÍ TROJŠTÍ OBČANÉ,
s měsíčním zpožděním dokončuje stavební 
firma rekonstrukci obvodového pláště budovy 
mateřské školy a úřadu. Děkuji všem dětem, 
rodičům i pedagogům za trpělivost, s jakou sná-
šíte nepohodlný přístup a užívání domu v prů-
běhu stavby. Nyní probíhá dočišťování fasády, 
provádí se montáž dřevěné terasy v oddělení 
Motýlků a dokončují se práce v podkroví vily. 

Druhého letošního veřejného setkání se sta-
rostou v Podhoří využili k výměně názorů tr-
vale žijící občané i zahrádkáři této části Troje. 

30. listopadu bude vyhlášeno nové grantové 
řízení MČ na rok 2013. Konkrétní témata výzvy 
vycházejí z jednání našich komisí. V této souvis-
losti připomínám, že odborné komise městské 
části jsou naše poradní skupiny, otevřené pro 
nové zájemce. Vyzývám tímto všechny s chutí 
a vůlí pomoci při správě trojských věcí. Buďte 
účastni trojského veřejného života!

Rada hl. m. Prahy projednala Střednědobou 
koncepci rozvoje Botanické zahrady hl. m. Prahy. 
V této studii se počítá s velkými investicemi do za-
ploceného areálu zahrady. Níže uvádíme struč-
nou rekapitulaci stavu projednávání našeho spo-
ru o uzavření veřejné cesty a stráně Havránka.

V lednu uspořádáme šesté pokračování vý-
stavy TROJSKÉ PLÁNY. Jako každoročně nabí-
zím všem soukromým stavebníkům, sdružením 
a skupinám občanů, trojským organizacím, 
školám i městským institucím možnost předsta-
vit své záměry na panelech, případně formou 
projekce nebo tištěných materiálů. Více infor-
mací získáte na drdacky@mctroja.cz .

Vážení sousedé, přeji Vám klidný a slavnost-
ní předvánoční čas! Tomáš Drdácký, starosta

Rekapitulace kauzy

UZAVŘENÍ VEŘEJNÉ 
CESTY HAVRÁNKA
Úřad městské části Praha 7 na základě žádos-
ti Botanické zahrady hl. m. Prahy vydal 9. 3. 
2011 rozhodnutí č.j.: MČ P7 009955/2011/
ODO/Kra, kterým bylo povoleno uzavření 
účelové komunikace v areálu venkovních 
expozic Botanické zahrady hlavního města 
Prahy, spočívající v uzavření vrat na hrani-
ci pozemků parc. č. 1668/1 a 1255 a vrat 
na pozemku parc. č. 1254/1. 

Proti tomuto rozhodnutí podali odvolání 
na Magistrát hl. m. Prahy Městská část Praha-
-Troja, OS Ius Naturalis a fyzické osoby.

Magistrát hl.m.Prahy svým rozhodnutím 
ze dne 18. 4. 2011, zamítl odvolání a potvr-
dil rozhodnutí ÚMČ P7. Tímto rozhodnutím 
bylo pravomocně povoleno uzavření účelo-
vé komunikace.

Rozhodnutí Magistrátu hl.m.Prahy na-
padla samostatnou žalobou také Městská 
část Praha – Troja. Městský soud v Praze 
svým rozsudkem č. j. 11A 125/2011 ze dne 
31. 10. 2012 zrušil rozhodnutí Magistrátu hl. 
m. Prahy a věc vrátil k dalšímu řízení. 

Rozhodnutí ÚMČ Prahy 7 není pravo-
mocné a Magistrát hl. m. Prahy musí rozhod-
nout o podaném odvolání znovu. Botanická 
zahrada v tuto chvíli nemá právní oporu pro 
uzavření cesty Havránka.

Tomáš Drdácký a Irena Marková
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TROJSKÝ KALENDÁŘ

VOLEJTE MČ
Mobilní telefon MČ Praha-Troja

 Na nové mobilní číslo 
můžete nejen telefonovat, ale 
nově také zasílat své připomín-
ky, podněty a nápady formou 
SMS či MMS.

601 574 514 

PÁLENÍ LISTÍ A NAKLÁDÁNÍ S BIOODPADY
Vrcholí práce na zahrádkách, které jsou připravovány na zimu. S tím je spojeno i pálení spadaného listí 
a rostlinných zbytků. Občané však často volí nezákonný způsob zbavování se rostlinných zbytků. Pálení listí 
a jiného mokrého bioodpadu je na území města Prahy zakázáno. Dle zákona o ochraně ovzduší lze v otevřených 
ohništích spalovat pouze suché rostlinné materiály neznečištěné chemickým látkami. Pokud jsou spalovány 
jiné odpady, než suché rostlinné materiály, hrozí udělení pokuty až ve výši 50 000 Kč. Možností, jak se zbavit 
spadaného listí a trávy zákonným způsobem, je několik:

■ domácí kompostování – nej-
šetrnější k přírodě, odpadá zatí-
žení prostředí např. exhalacemi 
a hlukem svozového vozidla, na-
víc občan získá kvalitní kompost. 
■ kompostárna a sběrný dvůr hl. 
m. Prahy – možnost bezplatné-
ho odevzdání bioodpadu (např. 
tráva, listí, větve) pro občany 
trvale žijící v Praze, nejbližším 
sběrným dvorem je Voctářova, 
Praha 8 – Libeň (pod Libeňským 
mostem), tel.: 266 00 72 99, 
731 90 96 53. Provozní dobu 
a bezplatně přijímané odpady 
najdete na www.ipodec.cz.
■ sběr bioodpadu pomocí vel-
koobjemových kontejnerů – 
velkoobjemové kontejnery jsou 
přistavovány na víkendové dny 
na jaře a na podzim s obsluhou 
na několik hodin (harmono-
gram je umístěn na www.mctro-
ja.cz a na www.facebook.com/
MCTroja). 

■ sběr pomocí provětrávaných 
nádob Pražských služeb, a.s. – 
bioodpad je sbírán do speciál-
ních nádob (kompostejnerů), 
které eliminují vznik hnilob-
ných procesů a zápachu. Svoz 
probíhá 1x za 14 dní, bioodpad 
je pak odvezen na kompostár-
nu k dalšímu zpracovávání. 
Na rozdíl od předchozích možností 
je zpoplatněno!
SEZONNÍ svoz bioodpadu (1x
za 14 dní od 1. 4. do 30. 11.). 
Cena za 120l kompostejner: 
600,- Kč s DPH, za 240l kom-
postejner: 960,- Kč s DPH 
na jeden rok. CELOROČNÍ 
svoz bioodpadu (1x za 14 dní 
PO CELY	 ROK). Cena za 120l 
kompostejner: 900,- Kč s DPH, 
za 240 l kompostejner: 1400,- 
Kč s DPH na jeden rok. Více in-
formací a objednání služby on-
-line na www.psas.cz , nebo te-
lefonicky na čísle 284 091 888.

Jak třídit bioodpad: Do sběr-
ných nádob patří: listí, tráva, 
plevel, zbytky rostlin, dřevní 
štěpka z větví a keřů, piliny, 
hobliny, spadané ovoce, zbytky 
ovoce a zeleniny, čajové sáčky, 
kávová sedlina., skořápky od va-
jec apod. Do sběrných nádob 
nepatří: zbytky jídel, jedlé ole-
je, kosti, maso, uhynulá zvířata, 
znečištěné piliny a hobliny, bio-
logicky nerozložitelné odpady 
a jiné odpady.
Důvody, proč třídit: Vytříděním 
bioodpadu se sníží objem směs-
ného komunálního odpadu až 
o cca 19 %, což přinese obča-
novi úsporu nákladů na odvoz 
komunálního odpadu. Váš bio-
odpad bude zpracován na kom-
post, který je využíván v země-
dělství, pro pražskou zeleň či 
na rekultivaci.

Ing. Daniela Smolová,
referent životního prostředí

TRADIČNÍ
SETKÁNÍ SENIORŮ
se uskuteční ve čtvrtek 13. 12. 2012
od 17 hodin v restauraci Sokol Troja.
Účast přislíbili pracovníci Městské
policie HMP z útvaru situační prevence, 
kteří v rámci programu „Stop kriminalitě 
páchané na seniorech a ZTP“ přednesou 
užitečné rady.
Každý senior obdrží magnetický minialarm 
na okna a dveře!
Připraveno bude i malé občerstvení 
pro všechny zúčastněné.

Renata Zajícová,
tajemnice Sociální a zdravotní komise

Zveme vás na slavnostní 
rozsvícení lípy u trojské 
školy v úterý 4. 12. od 17 h. 
U vánočního stromu pak 
zazpívají děti ze ZŠ Trojská

 PROGRAM 
L. BOCCHERINI Trio G dur
 (Andantino – Menuetto) 
K. DITTERS, V. DITTERSDORF Divertimento
 (Andante – Menueto – Rondo Allegro) 
J. K. VAŇHAL Divertimento G dur
  (Allegro – Menueto – Adagio – Menueto – Presto) 
P. VRANICKY	 Trio D dur
 (Allegro – Adagio – Menueto – Allegro) 
D. A. F. MILČINSKY	 Pastorela a 3 in A 
R. BINGE Alžbětínská Serenada 

směs vánočních koled

 TRIO D ARCHI DI PRAGA 
  Jan MRÁČEK housle Oldřich SMOLA viola 

Pavel CHOVANEC violoncello 
 http://www.triodipraga.cz/index-cs.html

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-TROJA VE SPOLUPRÁCI S GHMP
SI VÁS DOVOLUJE POZVAT NA

od 16 hodin v Trojském zámku

ÚŘEDNÍ HODINY NA KONCI ROKU 2012
Pokladna bude pro veřejnost naposledy otevřena 21. 12. 2012 do 12.00 hod. 
Jedná se převážně o úhrady nájemného, rekreačních a ubytovacích poplatků, úhradu 
poplatků ze psů, poplatků za zábor veřejného prostranství a pod..
Ověřovat podpisy a listiny budeme naposledy ve středu 19. 12. 2012 do 18.00 hod, dle 
osobní dohody je možné si sjednat termín do pátku 21. 12. 2012.
Podatelna úřadu bude do 21. 12. 2012 otevřena v normálních úředních hodinách,
ve dnech od 27. 12. 2012 podle následujícího rozpisu:
27. 12. 2012 8-12, 13-15, 28. 12. 2012 8-12, 31. 12. 2012 8-15
Od 2. ledna 2013 je již standardní provoz úřadu městské části. Ing. Irena Marková, tajemnice ÚMČ Praha-Troja 

ÚŘAD MČ INFORMUJE

Starobohnické vánoční těšení v neděli 16. 12. 2012, 12.–18 h. před statkem na náměstí. www.starebohnice.cz

ZPÍVÁNÍ 
U VÁNOČNÍHO 
STROMU
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ŽIVOT V TROJI
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OPEN FLORBAL TROJA
Během prvního listopadového
víkendu ve dnech 3.–4. 11.
2012 jsme byli svědky dalšího
– v pořadí již čtvrtého ročníku – florbalové-
ho turnaje pořádaného společně Trojským 
gymnáziem, Občanským sdružením Troj-
skoúhelník, MČ Praha-Troja a Sdružením 
soukromých škol Čech, Moravy a Slezska. 

VIRTUÁLNÍ SVĚT
Od pondělí 12. až do pátku 16. 11. 2012 žilo 
Trojské gymnázium svou podzimní projek-
tovou výukou. Studenti si mohli vybrat ze 
šesti skupin – Svět podle vašich představ, Di-
vadlo a jeho efekty, Hologramy, Virtuální přítel, 
Imaginární svět, Virtuální svět chemie. Každou 
skupinu vedli 2 vyučující, kteří postupně 
motivovali své žáky k činnostem, které ne-
jsou běžné v průběhu školního roku. Pod-
nikli řadu exkurzí, navštívili zajímavé insti-
tuce, besedovali s odborníky, prováděli an-
kety v ulicích a sbírali informace na nejrůz-
nějších místech v Praze. Získané poznatky 
a prožitky následně zpracovávali do takové 
podoby, aby je mohli prezentovat svým ro-
dičům, prarodičům, kamarádům, přízniv-
cům školy a v neposlední řadě návštěvní-
kům 1. celorepublikového dne otevřených 
dveří na soukromých školách, k němuž se 
Trojské gymnázium připojilo. 

Mgr. Radim Jendřejas, ředitel TG

2012

Byl to opět velmi vydařený turnaj. Cíl po-
skytnutého grantu MČ Praha-Troja v rámci 
kapitoly „Upevnění sportovních aktivit dětí 
a mládeže“ tak byl do puntíku naplněn. 
Na viděnou příští rok ve sportovní hale 
v Troji, určitě opět první listopadový ví-
kend. Mgr. Radim Jendřejas

Kapitán vítězného družstva Střední soukromé ško-
ly výpočetní techniky, Litvínovská 600, Praha 9 pře-
bírá od místostarosty MČ Praha-Troja Ing. Tomáše 
Bryknara putovní pohár a všichni členové, včetně 
svého trenéra – ředitele školy Ing. Martina Vodičky 
– z rukou hlavního pořadatele Mgr. Radima Jend-
řejase zlaté medaile. Na druhém místě se umístili 
studenti SPŠ dopravní a.s. z Prahy 5 a třetí místo 
patří Euroškole Strakonice. 
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GRAND PRIX TROJA

AUTODRÁHOVÉ ZÁVODY PRO ŠIROKOU 
VEŘEJNOST WWW.GRANDPRIXTROJA.CZ

Areál loděnice FTVS UK, Praha 7 – Troja
18. 11. 2012, 10:00 – 17:00 hodin

Za finanční podpory MČ Praha-Troja

Kategorie EVOLUTION – družstva: 
1.  Lhotovi (Matyáš LHOTA, Kryš-

tof LHOTA) 
2.  Šumachři (Michal HOŠEK, Adam HO-

ŠEK, Oliver MEAD, Jaroslav ZEMAN) 
3.  RR Team (Roman PIŠTORA, Roman 

PIŠTORA ml.)
Další informace v příštím čísle. 

VÍTĚZOVÉ GPT2012:
Kategorie GO –
jednotlivci: 
1. Matěj KAVAN (č. 52) 
2. Jakub KASÁK (č. 4) 
3. Nari KIM (č. 21)

Kategorie EVOLUTION – 
jednotlivci: 
1. Matyáš KOČÍ (č. 44) 
2. Karel HÁJEK (č. 23) 
3. Matyáš LHOTA (č. 12)
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ŽIVOT V TROJI

NAPSALI JSTE NÁM

5

LOV NA DIVOČÁKY 
POKRAČUJE
Po informaci o diváčácích, kteří se zdr-
žují v okolí Trojské ulice, jsem se vypravil 
na průzkum. Podle stop jsem zjistil jejich 
velký výskyt. Vybral jsem místo na odstřel 

a nakrmil. Ráno jsem kontrolo-
val krmeliště a vše bylo 

sežráno. Znovu jsem 
nakrmil. Večer zví-
tězila lovecká vá-

šeň, zaujal jsem vy-
brané lovecké mís-

to. Dne 10. 11. 
2012 ve 22:45 
hod. přišly čtyři 

kusy divočáků. Je-
den dobře mířenou ra-

nou zůstal ležet. Jeho váha 
byla 51 kg.
S pozdravem Lovu zdar Pavel Soukup

E STŘEDU 7. 11. 2012 se v přednáškovém sále České zemědělské univerzity sešli obyva-
telé Podhoří a majitelé zahradních domků s panem starostou ing. arch. Tomášem Drdác-
kým. V úvodu pan starosta informoval o tom, že projekt chodníku do Podhoří převzalo 
opět město a je součástí rekonstrukce ulice Pod Hrachovkou, která je nyní projednávána 
v územním řízení na Praze 7. Byly také představeny tři varianty řešení Zázemí přívozu 
a cyklotrasy v Podhoří.

Hlavním tématem veřejné debaty bylo 
zahájení řízení o odstranění staveb na po-
zemku p. č. 1405 k. ú. Troja ve vlastnictví 
Pozemkového fondu ČR. Stavební řízení 
se týká především nájemníků, kteří mají 
pozemek pronajatý od Pozemkového fon-
du ČR a postavili zde různé stavby, ale také 
obyvatel Podhoří, kterým záleží na vzhle-
du daného pozemku a jeho dalším využi-

tí. K případnému dodatečnému povolení 
staveb je nutné stanovisko Městské části 
Praha-Troja, která chtěla znát názor obyva-
tel Podhoří i nájemců pozemku a vlastní-
ků nepovolených staveb. Na jednání byli 
přizváni také zástupci Pozemkového fondu 
ČR paní Monika Novotná a Povodí Vltavy 
pan Ing. Jan Nejedlý, kteří se aktivně zapo-
jili do diskuze. 

Území zahrádek se nachází v aktivní záplavové zóně a podle územního plánu je zde urče-
na zeleň městská a krajinná. Tyto podmínky vylučují trvalé stavby na pozemku p. č. 1405 
k. ú. Troja. Během diskuze byla otevřena témata využití louky jako pobytové bez přítom-
nosti zahrádkářů, pobytové louky s přítomností zahrádkářů, plné využití zahrádkáři, ale 
v jiné podobě než dnes (např. pouze jeden obvodový plot kolem celého pozemku, společ-
né zázemí pro všechny zahrádkáře atd.). Po diskuzi následovalo také orientační hlasování, 
ve kterém přítomní obyvatelé Podhoří i nájemci zahrádek vyjádřili názor, že zahrádky 
na pozemek p. č. 1405 k. ú. Troja patří a i nadále si přejí zde zahrádkáře udržet i za před-
pokladu, že podmínky užívání budou zásadně upraveny. 

Přestože jsou některé části pozemku zanedbané, většina zahrádek je udržovaná. Paní 
Novotná z Pozemkového fondu ČR přislíbila prošetřit, které části pozemku jsou nepro-
najaté nebo zanedbané. Ve spolupráci s Městskou částí Praha-Troja pak bude možné části 
pozemku p. č. 1405 k. ú. Troja účelně využívat. Ing. Daniela Smolová, referent životního prostředí

Pod Hrachovkou

K 
Bo

hn
ic
ím

Kaple
sv Václava

Sklenářka
Přívoz

P2

PŘÍSTUP KE KAPLI
Na základě žádosti naší čtenářky paní I. Ko-
řenské uvádíme, že přístup ke kapli sv. 
Václava v Podhoří je možný i nadále – viz 
mapka. Přístup ulicí Pod Palírkou již není 
možný, www.mapy.cz .

Povodeň 2002

SE STAROSTOU
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ŽIVOT V TTROJI A OKOLÍ

ZÁVĚREČNÉ SETKÁNÍ PARTNERŮ PROJEKTU PERIURBAN PARKS 
VE FLORENCII 24.-26. ŘÍJNA 2012
V pořadí již jedenáctého setkání partnerů 
projektu Periurban Parks v Toskánsku se 
účastnila Městská část Praha-Troja spo-
lečně s Českou zemědělskou univerzitou 
a Městskou částí Praha-Ďáblice. Z ČR se 
konference účastnili Miloš Růžička a Anna 
Hablová za MČ Praha-Ďáblice, Daniela 
Smolová za MČ Praha-Troja, Ivana Galuš-
ková a Josef Kozák za ČZU a krajinářští ar-
chitekti Štěpán Špoula a Hana Bernardová. 

Vrcholem celého jednání byla závěrečná 
konference formou kulatého stolu, která 
byla otevřena i pro veřejnost. Konference 
se zúčastnilo přibližně stopadesát účastní-
ků z řad partnerů projektu i veřejnosti. Na 
konferenci promluvili odborníci na územní 
plánování, ochranu biologické rozmanitos-

ti a trvale udržitelného rozvoje. Zástupci 
jednotlivých partnerů se poté podělili o vý-
sledky tříletého projektu, aktuální témata 
a řešení problémů v příměstských parcích. 
Zejména o politické a regulační aspekty, 
systémy managementů, financování parků, 
infrastruktura a dostupnost, environmen-
tální aspekty a sociální a komunikační as-
pekty. Po příspěvcích následovala diskuse 
na uvedená témata. 

Poslední den setkání byl věnován dola-
dění posledních povinností v projektu, ter-
mínům odevzdání posledních dokumentů 
a závěrečnému vyúčtování. Následovala ex-
kurze po přírodním parku Parco Agricolo 
di Travalle. V parku jsme navštívili středo-
věkou vesnici Calenzano, která byla vysta-

věna na kopci a poskytovala tak rozhled do 
širokého okolí parku. Dále jsme navštívili 
farmu Fattoria di Travalle a prošli některé 
další části parku. 

Ing. Daniela Smolová, referent životního prostředí
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OZDRAVNÝ POBYT V PODĚBRADECH 2012
Organizace Svazu postižených civilizačními chorobami Praha 7 znovu uspo-

řádala oblíbený týdenní pobyt v Lázních Poděbrady od 22. do 28. 10. 2012. Bylo 
nás 42 a z toho 14 Trojáků. V průběhu pobytu nám trochu zapršelo, dokonce 
i koncem týdne napadal sníh, ale dobrou náladu to nikomu nezkazilo. Letos 
bylo úžasné to, že jsme byli ubytováni v hotelu Libenský, v pokojích s příslušen-
stvím. Na jídlo jsme nikam nedocházeli, a co hlavně – koupele byly také v Li-
benském. Naší hlavní starostí bylo, po snídani nebo po obědě dorazit včas na 
koupel, projít se krásným podzimním lázeňským parkem a po městě. Ochutnali 
jsme i kvalitu zákusků v místních cukrárnách. Ve středu se konal trh, tentokrát 
v prostoru u nádraží. Mnozí z nás si tam ledacos nakoupili pro sebe nebo naše 
rodiny už s vyhlídkou na blížící se Vánoce. Společná vycházka do Libice a k sou-
toku Labe s Cidlinou se nekonala, protože  restaurace U soutoku byla uzavřená. 
Nahradila ji s úspěchem nově otevřená, trochu bližší restaurace Labská mari-
na. Chvíli jsme tam poseděli a pak hezkou podzimní krajinou podél slepého 
labského ramene zvaného Skupice, se vrátili zpět do města. Sobota byla dnem 
farmářských trhů na Jiřího náměstí. Něco dobrého jsme si tam také koupili. 
V neděli jsme se všichni ve zdraví a v pohodě 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

KLUB TROJSKÉ HISTORIE
Velká účast na pravidelné měsíční schůzce způsobila, že klubovna Domu spo-
kojeného stáří ve čtvrtek 13. listopadu praskala ve švech. Objevily se nové his-
torické fotografie ze sbírek sousedů, přátelé ze zoologické zahrady se poch-
lubili několika fotografiemi se záběry povodně v roce 1940. Ing. Malý krátce 
poreferoval o připravovaném dalším svazku Legend a morytátů z Troje a Pod-
hoří, na kterém se autorsky budou podílet osvědčení pamětníci Sláva Košťál, 
Milota Svoboda, ale i noví přispěvatelé jako Alžběta Filipová, Jiří Edelmann 
a Karel Mach. Další setkání spřízněných duší historiků se uskuteční v rámci 
setkání trojských seniorů ve čtvrtek 13. prosince od 17 hodin v restauraci Sokol 
Troja. bok

KONEC VZPOURY DÝNÍ
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TJ SOKOL INFORMUJE

TROJSKÝ KALENDÁŘ

ÚMMČ INFORMR UJE

INFORMACE O VOLBĚ 
PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY
Volba prezidenta se koná na území ČR v pátek 11. ledna 2013 od 14.00 
do 22.00 hodin a v sobotu 12. ledna 2013 od 8.00 do 14.00 hodin. Případné 
druhé kolo volby se koná v pátek 25. ledna 2013 od 14.00 do 22.00 hodin 
a v sobotu 26. ledna 2013 od 8.00 do 14.00 hodin. Voličem pro volbu prezi-
denta je státní občan ČR, který alespoň druhý den volby, tj. 12. ledna 2013, 
dosáhl věku nejméně 18 let a ve druhém kole dosáhl 18 let dne 25. ledna 
2013.

Volba prezidenta v MČ Praha-Troja se bude konat v přízemí v hale úřadu. 
Volič se musí prokázat platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplo-
matickým nebo služebním pasem ČR nebo cestovním průkazem. 

Hlasovací lístky budou samostatné pro každého kandidáta. Doručeny bu-
dou nejpozději 3 dny před dnem volby, popř. je možné požádat ve volební 
místnosti o lístky náhradní. Volič vloží do úřední obálky jeden hlasovací lístek 
kandidáta, pro něhož se rozhodl hlasovat. Tento hlasovací lístek se nijak neu-
pravuje! Hlasování do přenosné volební schránky bude možné u voličů, kteří 
se ze závažných (zejména zdravotních) důvodů nemohou dostavit do volební 
místnosti a okrskovou volební komisi (OVK) o to požádají. V případě konání 
druhého kola budou hlasovací lístky ve volební místnosti.

Volič volící na voličský průkaz je povinen ho odevzdat OVK; ta jej přilo-
ží k výpisu ze zvláštního seznamu voličů. Voličský průkaz opravňuje k zápisu 
do výpisu ze zvláštního seznamu voličů ve dnech voleb v jakémkoli volebním 
okrsku na našem území, popřípadě zvláštním volebním okrsku vytvořeném 
při zastupitelském nebo konzulárním úřadě České republiky v zahraničí. Pro 
žádost o vydání voličského průkazu není žádný předepsaný formulář, lze ji 
stáhnout na www.mctroja.cz. Žádost lze podat buď písemně s úředně ověře-
ným podpisem voliče nebo elektronicky (podepsané uznávaným elektronic-
kým podpisem anebo zaslat prostřednictvím datové schránky). Žádost musí 
být doručena nejpozději do 4. ledna 2013. Požádat lze i osobně bez vyplňová-
ní žádosti do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů, tj. do 9. ledna 2013 
do 16:00 hodin. Voličský průkaz předá obecní úřad osobně voliči nejdříve 
15 dnů přede dnem voleb, tj. 27. 12. 2012, popř. osobě, která se prokáže 
plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského prů-
kazu, anebo jej voliči zašle na jím uvedenou adresu na území České republiky 
do vlastních rukou nebo doručuje-li do zahraničí, zašle jej voliči na jím uve-
denou adresu. V případě, že volič výslovně nepožádá pouze o voličský průkaz 
na některé kolo volby, obecní úřad, popř. zastupitelský úřad mu vydá voličský 
průkaz pro obě kola volby (2 průkazy: jeden pro první a druhý pro druhé 
kolo). O vydání voličského průkazu lze požádat mezi prvním a druhým kolem 
volby do 23. ledna 2013 do 16:00 hodin.

Možnost volit v zahraničí při krátkodobém a dlouhodobém pobytu upra-
vuje § 31 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a § 6 odst. 
5 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR. V případě zápisu 
do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem v zahraničí 
bude tento volič automaticky vyškrtnut ze stálého seznamu voličů vedeného 
obecním úřadem, v jehož územním obvodu má místo trvalého pobytu. Pokud 
by tento volič potom v budoucnu chtěl volit v jakýchkoli volbách na území Čes-
ké republiky, bude nutné žádat zastupitelský úřad o vyškrtnutí ze zvláštního 
seznamu voličů. Tento zastupitelský úřad voliči vydá o vyškrtnutí ze zvláštního 
seznamu voličů potvrzení a toto potvrzení je nutné odevzdat přede dnem vo-
leb obecnímu úřadu, v jehož územním obvodu má volič místo trvalého poby-
tu, nebo v den voleb OVK, v jejímž obvodu má místo trvalého pobytu 

V případě krátkodobého pobytu v zahraničí je vhodnější volit při volbě 
prezidenta ČR na voličský průkaz. S ním lze hlasovat v jakémkoliv volebním 
okrsku na území ČR nebo jakémkoliv zvláštním volebním okrsku v zahraničí. 
Seznam zastupitelských úřadů je k dispozici na internetových stránkách Mi-
nisterstva zahraničních věcí www.mzv.cr, podrobné informace o volbě prezi-
denta najdete na stránkách Ministerstva vnitra – www.mvcr.cz 

 upravila Renata Zajícová, referent evidence obyvatel

KRESBA, MALBA, DŘEVOŘEZ, PLASTIKA
Výstava děl s názvem „Jiří Altmann PORTRÉTY“. Výstava bude otevře-
na do 13. ledna 2013 každý pátek od 13 do 17 hod. a každou sobotu 
a neděli od 10 do 18 hodin.

STOLNÍ TENIS
Závěrečný turnaj ze seriálu turnajů ve stolním tenise ve dvouh-
rách proběhl v neděli 4. 11. 2012 netradičně v 15.00, neboť ve vel-
ké tělocvičně probíhal dvoudenní florbalový turnaj, který končil 
ve 14.00. Účast byla tedy o něco nižší než jindy – 15 hráčů. ■ Ze 
dvou základních skupin přímo postupovali první čtyři do finálo-
vé a ostatní do skupiny o umístění. ■ Nejlepší formu si přinesl 
Štefan Pocz, který zvítězil bez porážky a díky tomu i obájil loňské 
1. místo v celém Seriálu dvouher. V turnaji druhý skončil Václav 
Čejka – v Seriálu se však neprosadil, na třetím místě pak byl To-
máš Turek – v Seriálu dvouher druhý. Veterán František Květoň 
zakončil Seriál turnajů na třetím místě. ■ Ocenění hráči Sokola 
Troja: 1. Petr Hrach, 2. Dušan Martykiewiecz, 3. Ladislav Navrátil

Pro nejlepší věnoval Sokol Troja pěkné poháry.
Rudolf Hampel, ved. stol. tenisu

PODĚKOVÁNÍ RUDOVI HAMPLOVI
Členové oddílu stolního tenisu Sokola Troja tímto děkují Ru-
dovi Hamplovi za výborné organizování Seriálů turnajů ve 
stolním tenise. Díky Rudo, spoluhráči

Jiří Altmann se narodil v roce 
1942 v Praze, v rodině se silnou 
hudební tradicí. Sám však pro-
jevoval od dětství talent výtvar-
ný. Studoval u profesorů Silov-
ského a Tittelbacha na Akade-
mii výtvarných umění v Praze. 
Studia ukončil v roce 1966 cyk-
lem grafických listů k básním F. 
Villona. V letech 1968 až 1971 
pracoval jako grafik v naklada-
telství Girardet v Essenu ve SRN. 
V dalších letech rozvíjel nastou-
pený široký tematický záběr –
figurální a portrétní tvorbu, 
zátiší a květiny, náměty z rodin-
ného života i krajiny. Jeho celo-
životním zájmem se stal člověk, 

jeho svět v historii i současnosti 
a také sepjetí s přírodou. Pro 
výstavu v galerii U lávky vybral 
autor řadu portrétů dětí a dív-
čích tváří i lidí starších, do nichž 
život vepsal mnohou vráskou 
nejednu životní zkušenost a po-
znání. Dále autoportréty, obliče-
je z rodinného kruhu, ale také 
portréty významných osobností 
i řadu podobizen přátel i osob 
z uměleckého prostředí. Každý 
z nich je studií určité osobnosti, 
sondou do hloubky lidské bytos-
ti, výpověď malíře o člověku. 

Jiří Altmann je členem Čes-
kého sdružení grafiků Hollar.

PhDr. Dušan Sedláček

8. PROSINCE
 9.00 H  Předvánoční veřejné cvičení
15.00 H  Mikulášská besídka pro děti

9. PROSINCE
 9.00 H  Turnaj ve stolním tenise
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ZOO PŘIPRAVILA
www.zoopraha.cz,
www.facebook.com/zoopraha
Otevřeno denně,
v prosinci od 9.00 do 16.00 h.

30. 11.–16. 12. 2012 Výstava soutěžních 
návrhů na pavilon Amazonie konírna 
Trojského zámku, 10–16 h.
1. 12. Setkání sponzorů Tradiční před-
vánoční setkání všech, kteří přispívají 
na chov zvířat v Zoo Praha.
2. 12. Adventní dílny Vyrobte si adventní 
věnec! Pouze pro objednané, objednávky 
na 296 112 230.
3. 12. Rozsvítíme Vánoce Rozsvěcení 
vánočního stromu. Přijďte se podívat 
na vánočně vyzdobenou zoo!
5. 12. Mikuláš s doprovodem po celé 
odpoledne v zoo. Pokud jste letos byli 
hodní, jistě vás potěší drobným dárkem.
9. 12. Křest žirafích mláďat Dvě žirafí 
samičky narozené v odstupu pouze něko-
lik hodin dostanou jména.
15. 12. Přilétla k nám zima Ornitologic-
ká vycházka za zimními obyvateli Vltavy. 
Sraz v 8.30 h u hlavního vchodu. Daleko-
hledy a teplé oblečení s sebou!
17.–21. 12. Školy zdobí zoo Bližší infor-
mace pro školy na tymr@zoopraha.cz.
22.–23. 12. Pohodové Vánoce v zoo Klid-
ný, předvánoční víkend bez nakupování 
a uklízení. Zato si můžete vlastnoručně 
vyrobit drobné vánoční dárky!
24. 12. Štědrý den v zoo Přijďte popřát 
našim zvířatům a podívejte se, jakou 
dostanou vánoční nadílku. Otevřeno 
do 14.00 h.
27.–28. 12. Zooškola Jednodenní kurzy 
pro mladé zoology, bližší informace 
naleznete na www.zoopraha.cz.
27.–30. 12. Vánoční program Užijte si 
vánoční atmosféru v Zoo Praha.
31. 12. Silvestr
Zoo je otevřena do 14 hodin.

Soutěže o zázemí Máte zájem nahléd-
nout do zázemí pražské zoo? Vědomost-
ní soutěže, jejichž vítězové navštíví záze-
mí zoo, se uskuteční každé prosincové 
úterý, středu a čtvrtek před Vánocemi 
(4.–20. 12. 2012) vždy ve 13 h u Vzdělá-
vacího centra Zoo Praha.

Večerní prohlídky se konají každý pro-
sincový pátek a sobotu. Nezapomeňte 
se předem objednat na tel.: 296 112 230 
nebo na pr@zoopraha.cz.

Happy Mondays Každé prosincové pon-
dělí až do Vánoc (3., 10. a 17. 12.) vstup 
za korunu pro všechny.

VODOPÁDY A BETLÉMY ZA JEDEN DEN
Vážení čtenáři a turisté, v minulém čísle jste se „projeli“ vlakem z hlavního nádraží do Srb-
ska (so 9:12, 9:42, 10:12), nyní si to zopakujeme, avšak na nádraží v Srbsku se vydáme 
opačným směrem na most přes Berounku po žluté turistické značce a dál vzhůru (po-
zor – neodbočit zpátky k řece!) obcí Srbsko až ke Kubrychtově boudě. Dál nás povede čer-
vená značka až k Bubovickým vodopádům. Po jejich prohlídce se vrátíme ke Kubrych-
tově boudě a pokračujeme po červené směr Králova studně a dál k Dubu sedmi bratří, 
údajně největšímu památnému stromu v CHKO Český kras. Jedná se o starý hraniční 
dub, u kterého se dělilo o kořist sedm bratrů loupežníků. Červená u rozcestníku u hradu 
odbočuje směr Mořinka, my se vydáme po žluté dolů do obce až k Muzeu betlémů Karl-
štejn. Vzniklo v roce 1995 na základě soukromé sbírky betlémů a lidového umění. Tři 
podlaží barokní fary jsou vybavena historickým nábytkem, obrazy, podmalbami na skle 
a dřevořezbami. Mimo mechanické betlémy uvidíte také jedinečný Karlštejnský královský 
betlém. Několikametrové kulisy hradu Karlštejna jsou osazeny 46 loutkami vyřezanými 
ze dřeva a oblečenými v dobových oblecích. Ježíškovi nosí dary deset nejvýznamnějších 
českých panovníků v čele s Karlem lV., který mu darem přináší hrad Karlštejn. Vstupné 
45 Kč, děti a důchodci 30. Otevřeno po–ne 10–17 hod., 24.12. 10–15 h., 25.–31.12. 10–17 hod. 
www.betlemykarlstejn.cz.

Za sebou máme asi 8 km a pokud se nezastavíme v Kolibě u Elišky (u parkoviště) 
na dobrý pozdní oběd, dojdeme za chvíli na karlštejnské nádraží, odkud nám jede vlak 
domů vždy v celou :06 a :26. Renata Zajícová, foto archiv

BZ PŘIPRAVILA
15. 12. Adventní rozjímání Venkovní ex-
pozice – Ornamentální zahrada, kaple sv. 
Kláry, 13–17 hodin. Program: 13 h živý Bet-
lém s biblickým čtením a hraním – zahájení 
před kaplí sv. Kláry, procházka venkovními 
expozicemi, 14 h vystoupení dětí zaměstnanců 
Botanické zahrady v Troji –  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 Boh-
nicích a nainstalovaný u kaple sv. Kláry a pří-
mo v kapli sv. Kláry betlém od D. Kubíčkové, 
dále horká medovina a teplé nápoje z Čajovny 
U Cesty, vánoční dobroty.

4. 1.–22. 2. 2013 Noční provázení

8. 1.–17. 2. 2013 Život v akváriích
www.botanicka.cz

AS, JEHO VNÍMÁNÍ A MĚŘENÍ v běhu 
staletí, to je hlavní téma tradiční vánoční 
výstavy v Betlémské kapli, která letos už 
po třiatřicáté přispěje v období Vánoc 
ke sváteční atmosféře Prahy. 

…  A PŘIŠEL ČAS VÁNOC 
DO BETLÉMSKÉ KAPLE

Historické způsoby měření času budou 
předvedeny především na modelech a re-
plikách původních „hodin“, které však mají 
z našeho dnešního pohledu k tomuto ná-
zvu velmi daleko. Na výstavě bude prostor 
pro um lidových tvůrců. Součástí expozice 
bude i stará hodinářská dílna, kde budou 
zkušení hodináři vysvětlovat princip starých 
hodin. Setkání řezbářů: 1. a 2. 12. 2012, se-
tkání krajkářek: 8. a 9. 12. 2012

Otevřeno: 1. 12. 2012–6. 1. 2013 den-
ně: 9.00–18.00 (24. a  31. 12.: 9.00–14.00, 
25. 12. a 1. 1.: 13.00–18.00). Slavnostní 
vernisáž 30. 11. 2012 v 17.00 hod. v Bet-
lémské kapli. www.vanocnivystava.cz


