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ROZPOČET MČ PRAHA-TROJA NA ROK 2013
PŘÍJMY (v tisících Kč)

0000 1341 poplatek ze psů 37,00

0000 1342 poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 200,00

0000 1343 poplatek za užívání veřejného prostranství 850,00

0000 1344 poplatek ze vstupného 20,00

0000 1345 poplatek z ubytovací kapacity 40,00

0000 1361 správní poplatky 50,00

0000 1511 daň z nemovitosti 1 200,00

0000 4111 neinvestiční přijaté dotace z všeob. pokl. správy SR 0,00

0000 4112 neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci SDV 30,00

0000 4121 neinvestiční přijaté dotace od obcí 2 966,00

0000 4131 převody z vlast. fondu hospodářské (podnik.) činnosti 3 500,00

0000 8115 prostředky z minulých období  2 100,00

3319 2111 příjmy ze vstupného 120,00

6310 2141 příjmy z úroků (část) 20,00

Příjmy celkem 11 133,00

VÝDAJE (v tisících Kč)

kapitálové výdaje běžné výdaje

2212 Silnice celkem 36,00

3111 Předškolní zařízení celkem 800,00

3117 První stupeň základních škol 800,00 

3119 Ostatní záležitosti předškol. výchovy – grant 5,00

3319 Kultura, včetně grantů 1 096,00

3326 Zachování a obnova kulturních památek 23,00

3412 Sportovní zařízení v majetku obce 100,00

3419 Ostatní tělovýchovná činnost celkem – granty 135,00

3421, 3429 Využití volného času dětí a mládeže, ost. záj. činn. 66,50

3543 Pomoc zdravotně postiženým 15,00

3699 Ost. záležitosti bydlení, kom.služeb a územ. plánu 667,08

3716 Monitoring ochrany ovzduší 40,00

3722 Sběr a svoz komunál. odpadu celkem 92,00

3723 Sběr a svoz ostatních odpadů 33,00

3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň celkem 283,00

4357 Domovy 60,00

6112 Zastupitelstva obcí 1 500,00

6171 Činnost místní správy celkem 4 634,42

6310 Obecné příjmy a výdaje finančních operací 23,00

6320 Pojištění funkčně nespecifikované 34,00

6330 Převody vlastním fondům 90,00

8227 Splátka návratné finanční výpomoci 600,00

Výdaje celkem 100,00 11 033,00

 11 133,00

Rozpočet MČ Praha-Troja na rok 2013 je opět jako v roce 2012 úsporný. Je snaha uspořit 
prostředky určené především na běžné výdaje (kultura, školství, veřejná správa). V tomto 
roce bude více pozornosti i finančních prostředků věnováno veřejným prostorům, jejich 
vybavení a čistotě. Výdaje na investiční akce jsou rozpočtovány pouze ve výši 100 tis. Kč, 
ale městská část požádala hlavní město o ponechání nevyčerpaných dotací z minulých let 
ve výši 1 498 tis. Kč, které budou použity výhradně na investiční projekty.

ZE ZÁPISU
MČ PRAHA-TROJA
ze dne 14. 3. 2013
Zastupitelstvo po projednání schvaluje předložený ná-
vrh rozpočtu městské části Praha – Troja na rok 2013 
(s objemem příjmů ve výši 9 033 000 Kč a s objemem 
výdajů ve výši 11 133 000 Kč, přičemž rozdíl mezi pří-
jmy a výdaji 2 100 000 Kč je kryt zapojením finančních 
zdrojů vytvořených v minulých letech), předložený 
návrh plánu hospodářské činnosti MČ Praha – Troja 
na rok 2013 (s objemem výnosů ve výši 15 860 000 Kč, 
s objemem nákladů ve výši 5 561 000 Kč a hospodář-
ský výsledek ve výši 10 299 000 Kč) a systemizovaný po-
čet pracovníků Městské části Praha – Troja 14,5. 

usnesení č. 75 schváleno 8 hlasy 
Bod č. 3 – Stanovisko k žádosti vlastníků pozemku 
parc. č. 1430/1 k. ú. Troja na změnu územního plánu 
SÚ HMP, která se týká změny funkčního využití z funk-
ce PS/ZMK na OB ZMČ schvaluje změnu ÚPn SÚ 
hl. města Prahy na pozemcích parc. č. 1430/1, 1442 
a 1441 k.ú. Troja z plochy PS (sady, zahrady a vinice) 
a ZMK (zeleň městská a krajinná) na plochu OB (čistě 
obytná). usnesení č. 76 schváleno 8 hlasy

Vedoucí MO Výstaviště PČR npor. Ing. Roman 
Žížek, vedoucí jízdního oddílu MP ing. Jana Přikry-
lová, zástupce ředitele MP OŘ P7 Petr Svatoň, ředi-
tel MP OŘ P7 Mgr. Michal Liška a Jaroslav Bejček 
na pravidelné schůzce se starostou k bezpečnosti 
a veřejnému pořádku v Troji 

z 21. zasedání 
zastupitelstva

Z DENÍKU STAROSTY

PROJEKTY HL. M. PRAHY 
A MČ PRAHA-TROJA 
V ROCE 2013
■ obyvatelé ulice Pod Havránkou obdrželi dopis s in-
formacemi o stavebních pracích ■ úpravy ulice Pod 
Hrachovkou: během výstavby bude upravený příjezd 
do Podhoří (buď vždy v jednom pruhu ulicí Pod Hra-
chovkou nebo objízdnou trasou, zatím není definitiv-
ní rozhodnutí ■ Koncem měsíce se uskuteční schůzka 
starosty s ředitelem OMI, mimo jiné se bude jednat 
také o budově ZZS HMP a rekonstrukci ulice Pod 
Hrachovkou. ■ Botanická zahrada připravuje vypsání 
soutěže (dle soutěžního řádu ČKA) na „propustnost“ 
areálu Botanické zahrady ■ soutěž bude dvoukolo-
vá – nejprve idea a koncept řešení, po vyhodnocení 
bude několik vybraných návrhů vyzváno k dopraco-
vání ■ spor o míře otevřenosti/uzavřenosti stráně 
a specifické požadavky majitelů by v zadání měly být 
jasně zdokumentovány, soutěž by měla být vyhlášena 
do poloviny dubna, připomínky Občanského sdru-
žení Troja Trojou byly předány paní Bidlové i radní 
Chudomelové, Krajinářská studie bude jedním z pod-
kladů ■ Ministerstvo kultury ČR souhlasí se stavbou 
sklípku na vinici Sv. Kláry – dle jejich vyjádření vinice 
během historie měnila svůj vzhled, a stavba nezničí au-
tenticitu kulturní památky; čekáme, jak v odvolacím 
řízení rozhodne Magistrát HMP ■ 13. dubna budou 
opět úklidové brigády, svoláváme dále nové jednání 
majitelů pozemků, aby mohla být protažena cesta, kte-
rá nyní končí u loděnice městské části (p. Habrman) 
■ koncem března se p. starosta účastnil semináře po-
radních organizací UNESCO ve Švýcarsku, byl jmeno-
ván do redakční rady „Management plánu památky 
UNESCO – Historického jádra Prahy“ ■ 30. dubna 
se ve Stromovce uskuteční tradiční Majáles, organi-
zátoři žádají obyvatele Troje o shovívavost s hudební 
produkcí.

Přeji vám veselé Velikonoce a slunné jarní dny!
Ing. arch. T. Drdácký, starosta
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ZASTUPITELSTVO INFORMUJE

O ČEM JEDNALA KOMISE 
PRO VÝSTAVBU A DOPRAVU 13. 3. 2013

■ žádost o vyjádření k návrhu umístění dvou rodinných domů 
v Podhoří na pozemcích parc. č. 1481 a 1482 k. ú. Troja včetně 
záměru na provedení příjezdové komunikace ■ stanovisko k návr-
hu RD v Podhoří na pozemcích parc. č. 1480/1, 1480/3 a 1480/4 
k. ú. Troja a jejich změna míry využití z OB-A na OB-B ■ žádost 
o provedení změny využití funkce území v Podhoří na pozemku 
par. č. 1430/1 k. ú. Troja o výměře 2362 m2 z plochy PS/PZK (sady, 
zahrady, vinice/zeleň městská a krajinná) na plochu OB (čistě 
obytná) zkrácený zápis Karel Novotný, tajemník komise

O ČEM JEDNALA SOCIÁLNÍ 
A ZDRAVOTNÍ KOMISE 18. 3. 2013

■ neobsazený byt správce v budově úřadu a MŠ (47,4 m2,
 
od 1. 5. 

2013, vzhledem k počtu schodů a rozvržení bytu do dvou pater 
(3. a 4.) je určen pro mladší zájemce ■ možnosti využití uvolně-
ného nebytového prostoru po šicí dílně Fokusu v DSS Povltavská 
■ Trojský kalendář 2013 (informace o chystaných akcích a jejich 
zasílání na info@mctroja.cz) ■ organizace nejbližších akcí: Otví-
rání studánek 6. 4., Trojská buchta 23. 5. ■ shánění sponzorských 
darů na trojské akce a další témata. tajemnice komise Renata Zajícová

STAVEBNÍ PRÁCE 2013

prováděné
na veřejném prostranství:

■ Rekonstrukce splaškové kanalizace DN 400 a dešťové kana-
lizace DN 800 v ulici Pod Havránkou
termín: 15. 3.–30. 9. 2013 Práce budou probíhat postupně po 
etapách (úseky cca 50 m).

■ Soubor staveb Městského okruhu 
Myslbekova – Pelc-Tyrolka, stavba 
č. 0079 Špejchar – Pelc-Tyrolka
termín: 15. 3.–30. 11. 2013 křižovat-
ka Trojská x Pod lisem x Povltavská
Je navrženo 7 fází, každá fáze bude 
mít samostatné Dopravně inženýr-
ské opatření.

■ Předpokládaná výluka tramvajové trati 
19. 6. – 9. 11. 2013. I nadále se předpo-
kládá souběh s akcí DP a.s. Rekonstruk-
ce tramvajové trati Hercovka, která bude 
v závěru tramvajové výluky MO (1 měsíc). 
Od 19. 11. bude provoz TRAM veden po 
novém mostě. Předpokládané datum zpro-
voznění automobilové dopravy (AD) na novém 
mostě k 1. 5. 2014. 

Karel Novotný, vedoucí stavebního oddělení
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■■■■■■ Předpokládaná výluka tra

ORDINAČNÍ HODINY
ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO
tel. 233 541 746
MUDr. Wiererová, MUDr. Pokorná
■ Pondělí 15:00–16:30
■ Úterý 8:00–10:30
■ Čtvrtek 8:00–10:30

O
SÁDKY 5

Vážení občané,

mnozí z vás již znají a využívají oranžové kontejnery projektu 
POTEX, určené ke sběru nepotřebného použitého textilu. 

Právě nyní, v období blížících se jarních úklidů, bychom Vám 
rádi připomněli, že naše kontejnery jsou umístěny i ve vaší 
městské části. Vy tak můžete dát svému nepotřebnému oble-
čení další smysl. Ve společnosti POTEX s.r.o. se zaměřujeme 
na další využití veškerého dále použitelného textilu, který by 
jinak skončil ve směsném odpadu. Použitím našich kontejne-
rů tak nejen šetříte životní prostředí, ale zároveň podporujete 
vybrané charitativní projekty, se kterými dlouhodobě spolu-
pracujeme. Za rok 2012 jste nám pomohli zachránit více než 
1500 tun textilu a přispět tak k hezčímu dětství dětem v Praze 
a dokonce i Africe či na výcvik slepeckých a asistenčních psů. 
Více informací o podporovaných projektech a sběrných mís-
tech najdete na našich stránkách www.potex.cz. 

Kontaktovat nás můžete také na našem facebooku, e-mailu 
potex@ potex.cz nebo telefonním čísle 739 495 757. 

Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat.
Anna Bezdomniková, ředitelka POTEX s.r.o.

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
(rozpouštědla, ředidla ■ baterie a akumulátory ■ zářivky a jiný odpad 
obsahující rtuť ■ detergenty a odmašťovací přípravky ■nepoužitelná cy-
tostatika a léky ■ olej a tuk (vyjma jedlého) ■ barvy a tiskařské barvy ■ 
lepidla, pryskyřice ■ kyseliny, zásady ■ fotochemikálie ■ pesticidy

18.10–18.30 h ■ V Podhoří (točna autobusů) 
18.40–19.00 h ■ Trojská x Pod Havránkou

(další termíny letošního svozu: 10. 7., 9. 10.)

Nepoužitá či vyřazená léčiva můžete odevzdat případně ve všech lékár-
nách na území hl. m. Prahy.

STŘEDA 10. 4. 

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY
BIOODPAD
(listí, tráva, plevel, dřevní štěpka z větví, piliny, hobliny, spadané ovoce, 
zbytky ovoce a zeleniny, čajové sáčky, kávová sedlina, skořápky od vajec 
apod.)

od 9.00 do 12.00 h ■ ZŠ Trojská 110/211
od 9.00 do 12.00 h ■  V Podhoří proti čp. 280

(bývalá Octárna)

od 9.00 do 12.00 h ■ Pod Salabkou x Trojská 

SOBOTA 13. 4.

NEDĚLE 14. 4.

Prosím sledujte průběžně termíny přistavení kontejnerů v časopise TROJA 
nebo na stránkách www.mctroja.cz. 

SOBOTA 15. 6. 13–17.00 h
NEDĚLE 16. 6. 13–17.00 h
SOBOTA 21. 9. 8–12.00 h

NEDĚLE 22. 9. 8–12.00 h
SOBOTA 9. 11. 13–17.00 h
NEDĚLE 10. 11. 13–17.00 h

DOMOVNÍ ODPAD 
SOBOTA 27. 4. od 8 do 12 h
■  dvůr ZŠ + TGSČ Trojská 

110/211 
■ Pod Salabkou x Trojská 
■  V Podhoří proti čp. 280

(bývalá Octárna) 

NEDĚLE 28. 4. od 8 do 12 h
■  Sádky, u stání na separovaný 

odpad
■ Pod Havránkou u čp. 28 
■ Na Pazderce proti čp. 213
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ÚŘŘAAAD MČ INFORMMUJE

ŽIVOT V TROJI

PRONÁJEM PODKROVNÍHO 
BYTU V OBJEKTU MATEŘSKÉ 
ŠKOLY A ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI
Městská část Praha-Troja zrekonstruovala a zateplila podkrovní byt 
v domě, kde sídlí Mateřská škola Nad Kazankou a Úřad městské 
části Praha-Troja. V minulosti tento byt užíval školník nebo správ-
ce objektu. V současnosti nabízí městská část pronájem tohoto 
bytu zájemcům, kteří budou splňovat následující požadavky. 

Byt o rozloze cca 76 m2 se nachází ve třech nadzemních pod-
lažích. Podkrovní místnost v 6. nadzemním podlaží není přímo 
vytápěná. Rozložení bytu do více úrovní předpokládá zájemce bez 
fyzických handicapů. Přístup do bytu je po schodišti v prostorách 
mateřské školy. Prohlídka bytu je možná po předchozí dohodě.

Užívání bytu je spojeno s pomocí nájemce při ostraze domu 
a úklidu venkovních ploch, zvláště o sobotách, nedělích a svátcích. 
Jedná se o každodenní kontrolu nebo uzamčení objektu a zahra-
dy ve večerních hodinách, o nárazový úklid chodníků (listí, sníh) 
v areálu zahrady a před areálem v ulici Nad Kazankou a Trojské 
v době nepřítomnosti správce objektu. Preferovat budeme zájem-
ce, který se bude trvale zdržovat v Troji. Dále je před-
pokladem vstřícný přístup k rodičům dětí 
a zaměstnancům mateřská školy. 

Tyto požadavky jsou pro městskou 
část prioritou. Výše nájemného bude 
předmětem dohody a bude se částeč-
ně odvíjet od nabídky zájemců. V na-
bídkách zájemci uvedou své představy 
o plnění požadavků pronajímatele, pří-
padně i výši nájemného. 

Zájemci o pronájem bytu mateřské školy 
mohou posílat své nabídky na Úřad městské 
části Praha-Troja k rukám Ing. Markové, pí-
semně nebo e-mailem markova@mctroja.cz
do 30. 4. 2013. Ing. Marková

NÁVRH ŘEŠENÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU ČP. 281 U PŘÍVOZU P2

. Dále je před-
dětí 
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NÁVRH STAVEBNÍCH 
ÚPRAV KŘIŽOVATKY 
TROJSKÁ X 
POD HAVRÁNKOU

Anketa prodloužena do 30. 4. 2013

molo pro výletní lodě

nový dům U přívozu

V Podhoří
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stávající přívoz

směr ZOO

1 –  navrhované molo – zpřístupnění břehu
2 –  předlážděná rampa – 8,33 %
3 –  venkovní přestřešený prostor
4 – kavárna / info
5 – parking
6 – ohniště
7 – cyklostezka
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TRRROJSKÝ KALLEENDÁŘ
FILMOVÁ (PŮL)NOC 2013
I v letošním roce se na půdě Trojského gymnázia uskuteční Fil-
mová (půl)noc, v pořadí již šestá. Hlavní organizaci po třech 
předchozích letech, kdy akci pořádaly členky o.s. Trojskoúhel-
ník, přebírají studenti sexty a kvinty.
V rámci večera v pátek 19. dubna bude připravena produkce 
na třech místech – v aule, v učebně kvarty a sekundy. Kromě 
komediálního a hororového žánru přichází letos novinka. Tře-
tí filmovou sekci vyberou studenti gymnázia a Euroškoly sami – 
v rámci ankety, která bude vyhlášena 3 týdny před začátkem 
„filmovky“. Ostrý start je plánován na 19.00 hodin, v každé 
sekci budou promítnuty 3–4 filmy, jejich názvy jsou zveřejněny na 
www.trojskegymnazium.cz.

Všichni účastníci obdrží – tak jako každý rok – drobný su-
venýr a připraveno bude rovněž malé občerstvení u hlavního 
vstupu do gymnázia. 

Sekce dokumentaristiky proběhne letos v obměněné podo-
bě. Z iniciativy ředitele Trojského gymnázia a starosty MČ Pra-
ha-Troja se ve stejnou dobu koná Diskuzní fórum k problema-
tice vzdělávacích aktivit na území naší městské části. Informace 
k této akci je uveřejněna na jiném místě. 

Zveme všechny srdečně do prostor Trojského gymnázia, kte-
ré opět ožijí filmovou kulturou. Chybět nebude ani doprovod-
ná soutěž. Za organizátory Martin Bednář, 6 alfa

11
KVĚTNA

LETOS HIP-HOP A JAZZ
všichni se těšte na spoustu skvělé muziky

Podrobný program v příštím čísle

Srdečně Vás zveme na

I. DISKUZNÍ FÓRUM 2013 
„Vzdělávání v Trojské kotlině“

v pátek 19. 4. od 18.00 hodin
v malé tělocvičně Čechovy školy, Trojská 110

(zadní dolní vstup do tělocvičny).

Diskuzní fórum proběhne v rámci jarního
festivalu studentů Filmová (půl)noc 2013

a je členěno do dvou hlavních bloků:

■ Celoživotní vzdělávání a
■ Venkovní vzdělávací aktivity
s problematikou nás seznámí pozvaní panelisté
z organizací se sídlem v MČ Praha-Troja

Rádi bychom prezentovali stávající možnosti a vzdělávací 
aktivity na území Troje a nastínili představy budoucího 
směrování trojských vzdělávacích institucí včetně jejich 
další spolupráce. Diskuze bude provázena krátkými do-
kumentárními fi lmy nebo videosekvencemi v návaznosti 
na probíraná témata.

Na setkání se všemi zájemci o tuto problematiku se těší
Ing. arch. Tomáš Drdácký, Mgr. Radim Jendřejas
a všichni spoluorganizátoři diskuzního fóra

„Neříkej, že nemůžeš, když nechceš.
Jednou přijdou dny, kdy to bude daleko horší,
budeš pro změnu chtít a pak nebudeš moci“
Jan WerichJan Werich

Připomínáme všem zájemcům, že počínaje jarní se-

zonou bude letos opět pravidelně vydáván  kapesní 

Trojský kalendář s uvedením zajímavých akcí, kte-

ré se vždy v příslušném měsíci budou konat v naší 

městské části. Kalendář bude k dispozici na Úřadu 

MČ Praha-Troja a dalších obvyklých místech (zdra-

votní středisko, kemp, obchod, kavárničky atd.).

U PŘÍLEŽITOSTI OSLAV SVÁTKU DNE ZEMĚ PRO VÁS
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-TROJA PŘIPRAVILA

VEŘEJNOU OSVĚTOVOU AKCI O TŘÍDĚNÍ ODPADŮ, 
OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ,
ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU AJ. 

MĚSTSKÁ ČÁST 
PRAHA-TROJA

POŘÁDÁ

14. ROČNÍK

PEKAŘSKÉ SOUTĚŽE

VE ČTVRTEK

23. 5. 2013
OD 17 HODIN

Na zahradě
úřadu MČ a MŠ
Trojská 230/96
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■ Návštěvníci budou mít možnost dozvědět se nejen o systému třídění a recyklaci a ná-
sledném využívání odpadů v Praze, ale i o pražských lesích a chráněných územích. ■ Pro 
děti bude připraveno mnoho soutěží a aktivit s ekologickou tématikou – životní cyklus 
výrobků, historie obalových materiálů, modelové třídění, doba rozkladu a recyklované 
výrobky. ■ Pro všechny zájemce budou připraveny ukázky sběrných nádob a svozové 
techniky. ■ Budou zde zdarma poskytovány informace o přírodě, třídění odpadu a dal-
ších tématech včetně informačních materiálů. Zvány jsou všechny základní školy, mateřské 
školky ale také rodiče s dětmi a dospělí. ■ Více informací na www.facebook.com/MCTroja

Pořádá MČ Praha-Troja ve spolupráci s odborem ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy
 Ing. Daniela Smolová, referent životního prostředí

DEN ZEMĚDEN ZEMĚ
U ZDI TROJSKÉHO ZÁMKU VEDLE LÁVKY

V PÁTEK 17. 5. 2013 OD 10.00 DO 17.00 HODIN
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TROJŠTÍ HISTORICI V BŘEZNU
Pravidelné setkání Klubu trojské historie se uskutečnilo ve čtvr-
tek 13. března. Přítomní věnovali vzpomínku Milotovi Svobodovi 
a krátce uctili jeho památku. Pracovník Zoo Praha pan Zbyněk 
Šíša povyprávěl o své nedávné cestě na Srí Lanku. Navštívil tam 
sloní rezervace a sloní útulky, ve kterých vybíral dvě mladá zvířa-
ta do nového slonince pražské zahrady. Dalším tématem se stalo 
vzpomínání na historii chovu slonů v trojské zoo. Mnozí přítomní 
k němu přispěli osobními vzpomínkami. Další setkání Klubu troj-
ské historie se bude konat 11. dubna v Domě spokojeného stáří 
od 17 hodin. Pokud vás zajímá, co se s v Troji v minulosti dělo, 
neváhejte a přijďte! Text a foto bok

Jubilejní 50. ročník
tradiční Matějské pouti můžete navštívit ještě do 21. dubna. 
Návštěvníky čeká v areálu na holešovickém Výstavišti 120 
atrakcí. Otevřeno je v úterý až pátek od 14 do 21 hodin, 
o víkendech a svátcích od 10 do 22 hodin. Za vstupenku za-
platíte o víkendu 25 korun, v pracovních dnech 10 korun. 
Děti do 120 centimetrů mají vstup zdarma. 

JAN TRUNDA VYSTAVUJE
Vernisáží v trojské Galerii u lávky dne 7. března v podvečer 
byla zahájena výstava Jana Trundy pod názvem „Ani Řím ne-
postavili za den“. Autor – ač narozen v Braníku – se přihlásil 
v emotivním vystoupení ke svým trojským kořenům, které počí-
naji už někdy v začátku 19. století, proplétají se službou jeho 
předků u knížete Windischgratze a pokračují majitelstvím 
rodiny hostince U Růžičků a U Černých v Troji. Autorova ma-
minka vychodila trojskou základní školu a pozdravila se na 
vernisáži s několika svými spolužačkami. Vernisáž zpestřilo 
svou hrou duo akordeonistů a pak se již četní přítomní vě-
novali zajímavým obrazům Jana Trundy. Výstava je přístupná 
do 28. dubna v obvyklých časech a stojí za zhlédnutí. bok

Zahradní restauraci U Růžičky 
provozoval v 1. polovině 19. 
století praděd autorovy praba-
bičky Jan Růžička (za restaurací 
je budoucí zoo). Praděd J. Trun-
dy – Josef Černý si založil 
hostinec v Podhoří č. 38.

© Pohlednice (1900) z publikace Trojské 
pohledy, sběratelé F. Malý a O. Doubek, 
Praha 2009

Ve středu 27. února se trojský ces-
tovatel Jan Lipský podělil v aule 
Trojského gymnázia se zájemci 
o zážitky ze své cesty po Číně a Ti-
betu. Přítomní měli příležitost 
nejen se rozhlédnout po Velké 
čínské zdi, navštívit čínská mega-
města, obdivovat jejich překotný 
rozvoj a podívat se pod poklič-
ky tradiční čínské gastronomie. 
Velmi zajímavý a neobvyklý byl 
i vhled do života v Tibetu, kte-
rý tvoří problematickou součást 
ČLR. Účastníci odměnili přednáš-
ku Jana Lipského velkým potles-
kem. Text a foto bok

ČÍNA A TIBET OČIMA JANA LIPSKÉHO

PLAV ZIMO, PLAV ANEB LOUČENÍ U LÁVKY
Ve čtvrtek 21. 3. se sešly děti z ma-
teřské školy Nad Kazankou s dět-
mi, s paní učitelkami a některými 
rodiči z Lesní školky na parkovišti 
před lávkou. Důvodem bylo společ-
né loučení se zimou.

Každá skupina dětí měla 
s sebou svoji Morenu, patřičně 
oblečenou a ozdobenou výdut-
ky vajec. Při setkání jsme dětem 
stručně pověděli o této tradici, 

o tom, jak se letošní zima nechce 
své vlády vzdát a jak se všichni již 
těšíme na jaro. Přestože se zima 
brání, musíme ji po vodě poslat 
pryč. Aby se jí lépe plavalo, řekly 
jí děti několik básniček a zazpí-
valy písničky na rozloučenou. 
Také nastávajícímu jaru zazpíva-
ly a zatančily. Potom každá sku-
pina odešla ke svému stanovišti 
k Vltavě a vhodila svoji Morenu 

do vody. Děti dlouho sledovaly, 
jak obě Moreny plavou, zamáva-
ly zimě a volaly za ní „Plav zimo, 
plav, víc se nezastav“ a „Zimo, 
zimo, táhni pryč…“ Nakonec si 
děti ozdobily Líto (jehličnatou 
větvičku) barevnými stužkami. 
Doufáme, že po takovém pěk-
ném loučení se zimou musí už 
to jaro konečně přijít!

Zdeňka Bejčková 

MĚSTSKÁ ČÁST OBSADILA 3. MÍSTO 
V SOUTĚŽI ZLATÝ ERB 2013 
V 15. ročníku soutěže Zlatý erb 
2013 – soutěže o nejlepší webové 
stránky a elektronické služby měst 
a obcí – obsadila MČ Praha-Troja 
v krajském kole hl. m. Prahy při 
své první účasti 3. místo v katego-
rii nejlepší webová stránka obce. 

Toto ocenění nás velmi pře-
kvapilo, neboť naše stránky 
vznikly již v roce 2004 a dosud 
jsme se nikdy do této soutěže 

nepřihlásili. Jsme si sami vě-
domi toho, že je třeba stále vy-
lepšovat informovanost a toto 
umístění nás povzbudilo k další-
mu zdokonalování našich strá-
nek. Protože to ale znamená ne-
malé finanční prostředky, rádi 
uvítáme i nezištnou pomoc.  
Další podrobnosti naleznete 
na http://zlatyerb.obce.cz/

Ing. Marková
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 STOLNÍ TENIS
V neděli 10. 3. pokračoval Seriál turnajů ve stolním tenise dvouhrami. Přišlo dvacet hráčů, 
které jsme rozdělili do čtyř rozřazovacích skupin, z nichž první dva postupovali přímo do 
finále a další do dvou skupin o umístění. 

Suverénem turnaje byl Martin NOVOTNY
 (bez prohry), druhý Jiří MORÁVEK a třetí 
Tomáš TUREK (dvě porážky). Nejlepší ze Sokola Troja Petr HRACH skončil sedmý. 

Rudolf Hampel, ved. stolního tenisu 

TROJSKÝ KALENDÁŘ

TROOOJSKÝ KALENDÁŘ

PŘEČETLI JSME PRO VÁS

ZÁVOĎTE 
S KOČÁRKEM 
VE STROMOVCE!
V neděli 7. dubna se bude ve Stromovce 
od 15 hodin závodit na úseku 100 kroků 
ve třech hlavních kategoriích – maminky, 
tatínkové a celé rodiny. Na závody budou 
dohlížet rozhodčí, jejichž úkolem je kon-
trolovat především regulérnost stylu chů-
ze, běžet je zakázáno. Součástí programu 
budou soutěže pro děti. Těšit se můžeme 
i na předtančení s kočárky. Každý závodník 
se musí předem zaregistrovat na strán-
kách www.strollering.cz a zaplatí startovné 
ve výši 30 Kč. bok

PERMANETKA
PRO TROJSKÉ SOUSEDY

Stejně jako v roce 2012 nabízí Botanická zahrada hl. m. Prahy svým 
sousedům – obyvatelům Městské části Troja sousedské perma-
nentky na venkovní expozici. ■ Zájemci si mohou permanentky 
vyzvednout od pondělí 1. dubna do úterý 30. dubna na pokladně 
Vinice, která se nachází u spodního vstupu do vinice sv. Kláry, cca 
dvacet metrů od křižovatky ulic Trojské a Pod Havránkou. Poklad-
na je v dubnu otevřena denně od 9 do 17 hodin. ■ Permanentky 
jsou platné do 31. 3. 2014. Permanentka bude, stejně jako v roce 
loňském, vydána na základě doložení trvalého pobytu na území 
Městské části Praha – Troja (například po předložení občanského 
průkazu). ■ Od 1. dubna přibudou také dva nové samoobslužné 
vstupy – do venkovní expozice bude možné vstupovat z cesty Úvoz 
a vycházet na protilehlé straně.

Ing. Barbora Koláčková, MSc.,
náměstkyně pro styk s veřejností

■ V neděli 10. 3. 2013 proběhl Karneval pro děti, ve znamení „Víly a skřítci“, který byl velmi 
pěkně připravený. Výzdoba velké tělocvičny odpovídala rázu programu. Většinou přišly 
malé děti, které měly krásné masky, takže maminky ukázaly své umění. Dětí přišlo velmi 
málo, pouze jednadvacet, ale i tak zaplnily celou tělocvičnu. Pořadatelé měli také patřičné 
oblečení a atmosféra v tělocvičně byla celá pohádková. Jako doprovodná hudba byly vybrány 
písničky z pohádek. Masky se představily, zatančily, zacvičily a nakonec dostaly kornoutek 
s dárečky. Rodiče při odchodu chválili celý program. ■ V neděli se tentýž den dopoledne 
konal další turnaj ve stolním tenise. ■ Ve čtvrtek 14. 3. 2013 se konala Valná hromada celé 
TJ Sokol Troja. Schůze byla volební. Starostou zůstává Jan Zobal, náčelník bude nyní 
ing. Tomáš Bryknar a zůstává náčelnice Kateřina Šrámková, hospodářka je stále Barbora 
Králová, tajemník ing. Jaroslav Fliegel. Schůze trvala více než dvě hodiny ■ O připravovaný 
zájezd do jižních Čech je velký zájem, možná bude třeba přidat ještě mikrobus. ■ Na tradiční 
cyklovýlet budou vyvěšeny včas plakátky – termín v polovině května. Filipová Alžběta

VELIKONOCE V LIDOVÉ SLOVESNOSTI
Pomlázka se čepejří,
ať nám panímáma nevěří;
poženeme se do dveří
a ze dveří do kuchyně,
tam ji hodně vyšukáme.
Dej vejce, vyplať se,
ať slepička nepláče.

Hody hody do Provody!
dejte vajíčko malovany,
nedáte-li malovany,
aspoň mi dejte bíly, 
slepička vám snese jiny,
v komoře v koutku
na zelenym proutku.

Pomlázka se čepejří,
ať nám dceruška nevěří;
budeme ji honit ze dveří;
poběhnem za ní do kuchyně,
třeba tam byla hospodyně;
a z kuchyně do pokojíčku,
až dostaneme po vajíčku.

DOVOLUJEME SI POZVAT OCHOTNÉ SOUSEDY 
A VŠECHNY DOBROVOLNÍKY NA

JARNÍ ÚKLID V TROJI
STEJNĚ JAKO LONI BUDEME UKLÍZET
VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ V PODHOŘÍ
A V OKOLÍ TROJSKÉ LÁVKY.

SRAZ JE V SOBOTU 13. DUBNA
V 10 HOD. U PŘÍVOZU V PODHOŘÍ
A U TROJSKÉ LÁVKY.
S sebou si prosím vezměte pracovní rukavice, 
zbytek zajistí městská část! 
Děkujeme za vaši ochotu pomáhat pečovat
o čisté životní prostředí! Tomáš Drdácký, starosta

V SOBOTU 13. DUBNA V 10 H

JARNÍ BRIGÁDA V TROJI

A U TROJSKÉ LÁVKY

U PŘÍVOZU V PODHOŘÍ

Zveme 30. 4. 2013
od 17 hodin do Kempu
Sokol Troja všechny

TROJSKÉ 
ČARODĚJNICE
a jejich košťata, kocoury, žáby 
a jinou havěť na čarodějnický slet 
u připravené hranice

Program: ■ pálení čarodějnic ■ rej 
neupálených čarodějnic, bosorek 
a ježibab ■ opékání buřtů (buřty 
možno koupit na místě) ■ občerstvení 
alko i nealko

Vybral
Ing. arch. V. Valtr
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1. 4.–5. 5. Bajkal – Království vody a ledu, 
výstava fotografií Venkovní expo-
zice – Ornamentální zahrada, 
denně 9–18 h

5. –28. 4. Houby – výstava fotografií
(Václav BURLE) výstavní sál, 
denně 9–18 h 

9. 4.–12. 5. Motýli skleník Fata Morgana, 
denně kromě pondělí 9–18 h 

do 28. 4. Proutí v zahradě i jako
stálý herní prvek – stavby z proutí
Venkovní expozice, denně 9–18 h 

  20. 4. Proutěné hrátky Pracovní dílny pro 
děti i dospělé Venkovní expozice 
Ornamentální zahrada, Stráň, 
denně 9–18 h

  26. 4. Generálka na čarodějnice Ven-
kovní expozice – Stráň, 16–19 h
Malé čarodějnice a malí čarodějové 
si zopakují čáry máry při soutěžích, 
aby pak mohli vyrazit na velký rej. 
Bude možnost opéct buřta, zazpívat 
si pěkné písničky anebo se zastavit 
u stánku s občerstvením.

Nová sezona 
v Trojském zámku 
začíná výstavou Vá-
šeň, sen a ideál/čes-
ká secesní plastika. 
Vystavena jsou díla 
J. V. Myslbeka a jeho 
žáků (namátkou: 
Q. Kociana, J. Štursy, 
B. Kafky, J. Mařatky 
– jenž byl i žákem 
Augusta Rodina, 
a řady dalších). V ex-

pozici nechybí ani S. Sucharda nebo L. Ša-
loun a zastoupen je i symbolistní mystik 
F. Bílek. Otevřeno: 3. 4.–3. 11. 2013
út–ne 10–18 h, pá 13–18 h.

Souběžně otevírá i Café Trojský zámek.
www.ghmp.cz

PRO VÁSZOO PŘIPRAVILA
www.zoopraha.cz;
www.facebook.com/zoopraha

Otevřeno denně, v dubnu 9.00–18.00 h.
Cestovatelské přednášky každé úterý od 17 h 

ve Vzdělávacím centru, vstup 50 Kč 
 6.–7. 4. Srí Lanka v pražské zoo Užijte 

si atmosféru srílanských tradic, 
vyzkoušejte sárí a indické tance. 

 14. 4. Bavíme zvířata „kdo si hraje, ne-
zlobí“ platí i u zvířat v Zoo Praha! 

 20. 4. Gorilí den Oslavte s námi Kibu-
riho narozeniny a zjistíte, kdo 
zvítězil ve sběru mobilů. 

 21. 4. Oslavy 120. výročí narození 
MVDr. Jana Vlasáka („válečného 
ředitele“ Zoo Praha, jež se zaslou-
žil o do té doby největší chovatel-
ský úspěch – první uměle odcho-
vané mládě medvěda ledního). 

26., 27. 4. Večerní prohlídky s průvodcem! 
Objednávky na tel. 296 112 230. 

 28. 4. Mezinárodní den tapírů oslavíme 
křtem druhého mláděte tapíra 
jihoamerického narozeného 
v pražské zoo. 

Happy Mondays Každé dubnové pondělí 
mají vstup za korunu adoptivní 
rodiče šelem. 

Perner zemřel. Proto stavbu řídil 
inženýr Alois Negrelli (1799 Itálie 
– 1858 Vídeň), rytíř z Moldelbe, 
význačný konstruktér kamenných 
mostů, který stavěl i horské silnice 
a železniční trati ve Švýcarsku. Vě-
noval se i regulaci Rýna a vypra-
coval plán pro výstavbu Suezského 
kanálu. Dodavatelem pro viadukt 
byla firma bratří Kleinů a Vojtě-

cha Lanny. Materiál 
byl přivážen po vodě 
z Kamýku nad Vlta-
vou a opracováván 
na místě. Žula byla 
těžena v Schwarzen-
bergském lomu, který 
je dnes zatopen Orlic-
kou přehradní nádr-
ží. V roce 1871 most 

doplnil na jižní straně karlínský 
spojovací viadukt. V přemostění 
Křižíkovy ulice byly v letech 1952–
1954 pro zlepšení průjezdnosti tři 
mostní oblouky zbořeny a proluka 
byla přemostěna trámovými pře-
klady z předpjatého betonu. V roce 
1981 byl podobný zásah proveden 
i na holešovické straně nad Buben-
ským nábřežím. V roce 2000 byly 
mezi ulicemi Křižíkovou a Soko-
lovskou vybourány výplně mostních 
oblouků. Negrelliho viadukt pře-
stál srpnovou povodeň 2002. Byl 
totiž navržen na základě čerstvých 
zkušeností z povodně v roce 1845. 
Tehdy hladina Vltavy dosáhla jen 
o několik desítek centimetrů níže. 

www.wikipedia.cz, www.ropid.cz, 
foto Pavel Kráčmera, upravila

R. Zajícová

lé „tramvajenek“ jedou v obou 
vlacích zadarmo.

Negrelliho viadukt (tzv. Karlín-
ský) spojuje Masarykovo nádraží 
přes ostrov Štvanici s Bubny. Je 
prvním pražským železničním mos-
tem přes Vltavu, druhým nejstar-
ším mostem přes Vltavu, nejdelším 
železničním a celkově 
třetím nejdelším mos-
tem v Česku. Byl posta-
ven jako součást dráž-
ďanské větve projektu 
Severní státní dráhy 
Olomouc – Praha – 
Drážďany 1846–1849 
a uveden do provozu 
1. 6. 1850. Po svém 
dokončení měl 87 kamenných ob-
louků, dlouhý je 1110 m. Stavba 
měla být svěřena Janu Pernerovi 
(1815–1845), který již vedl výstav-
bu trati mezi Olomoucí a Prahou. 
Třicetiletý Perner se vracel z cesty 
na Moravu v prvním voze za loko-
motivou a prohlížel si postup do-
končovacích prací na dráze. Po vý-
jezdu vlaku z choceňského tunelu 
sestoupil na nejnižší stupeň schůd-
ků vozu pomalu vjíždějícího vlaku 
do choceňského nádraží a pohlédl 
zpět, zřejmě na tunel. Vzápětí na-
razil hlavou na sloup vrat u vjezdu 
na nádraží. Těžce raněný na ruce 
a s otřesem mozku odmítl doporu-
čení lékaře, aby nejezdil dál a po-
kračoval v cestě domů do Pardu-
bic k rodičům. Druhého dne Jan 

PO KOLEJÍCH HLUBOČEPSKÉHO 
A NEGRELLIHO VIADUKTU
Milí čtenáři, turisté a příznivci železnice, o Pražském Semmeringu jsme 
psali již v čísle 147, kdy jsme se „projeli“ tratí Smíchov – Řeporyje. Ten-
tokrát bych vám ráda představila trať z pražského hlavního nádraží 
na Smíchov – sever, Žvahov, Jinonice, Cibulku, Stodůlky, Zličín a zpět. 
Tady se kříží trať 173 ze Smíchova s tratí 122, která vede přes Jinonice 
na Zličín a předvádí dvojité přemostění Prokopského údolí Buštěhrad-
skou železnicí. Název tratí je odvozen od rakouské, která vede horským 
sedlem Semmering. Devítikilometrový úsek překonávající rozdíl 180 m 
výšky byl spolu s dvojicí 22 a 25 m vysokých hlubočepských viaduktů – 
chráněných technických památek – vklenut do okolních skalisek v r. 1870–
2. V posledních letech se uvažovalo o zrušení této trati, avšak při povod-
ních v roce 2002 se hodila jako jedna z objízdných tras zatopené Prahy.

Každou sobotu a neděli 
od 4. 5. do 28. 10. z Hlavního 
nádraží (nástupiště vpředu 
1A) vyjíždí Pražský motoráček 
Praha – Zličín a zpět v 11:05, 
na Zličíně je v 11:31, odjezd ze 
Zličína zpět je v 11:34 a na hlav-
ním nádraží jste ve 11:59 hod. 
Pak se můžete pěšky přemístit 
na Masarykovo nádraží, odkud 
ve 12:40, 13:40 nebo 15:40 jede 
vlak směr Kralupy n. Vltavou 
do pět minut vzdálené stanice 

Holešovice, zastávka (neplést si 
s nádražím Praha – Holešovice) 
po Negrelliho viaduktu. (Od-
polední varianta: z hlavního 
nádraží Pražským motoráčkem 
15:05, ze Zličína zpět 15:34, 
v 15:59 jste na Hlavním nádra-
ží a z Masarykova nádraží jede 
v 16:40 nebo 17:40 vlak do sta-
nice Holešovice, zast.). Majite-


