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Z DENÍKU STAROSTY ÚŘAD MČ INFORMUJE

ZASTUPITELSTVO INFORMUJE

ROZPOČET MČ PRAHA-TROJA NA R. 2014
Zastupitelstvo městské části Praha-Troja schválilo na svém 30. zasedání dne 
27. března 2014 rozpočet MČ Praha-Troja na rok 2014. Rozpočet je vyšší 
než v předchozích letech, neboť velký objem finančních prostředků – cca 
11 mil. Kč – je věnován projektu „Regenerace obecní zahrady“ financova-
ného z evropských fondů. Prostředky určené především na běžné výdaje 
(kultura, školství, veřejná správa) jsou v úrovni minulých let. V tomto roce 
bude také více pozornosti věnováno veřejným prostorům, jejich vybavení 
a čistotě. 

PŘÍJMY (v tisících Kč)

poplatek ze psů 40,00

poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 200,00

poplatek za užívání veřejného prostranství 420,00

poplatek ze vstupného 20,00

poplatek z ubytovací kapacity 60,00

správní poplatky 30,00

daň z nemovitosti 1 400,00

neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu 31,00

neinvestiční přijaté dotace od obcí 3 178,00

převody z vlast. fondu hospodářské (podnik.) činnosti 6 000,00

prostředky z minulých období 13 120,67

příjmy ze vstupného 150,00

příjmy z úroků (část) 40,00

Příjmy celkem 24 689,67

VÝDAJE (v tisících Kč)

Silnice  36,00

Pitná voda  218,20 

Předškolní zařízení 865,00

První stupeň základních škol 800,00 

Gymnázium – grant 7,00

Kultura, včetně grantů 1 116,10

Zachování a obnova kulturních památek 18,00

Sportovní zařízení v majetku obce 17,00

Ostatní tělovýchovná činnost celkem – granty  160,00

Využití volného času dětí a mládeže, ostatní zájmová činnost 194,00

Pomoc zdravotně postiženým 15,00

Ost. záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.plánu 1179,20

Monitoring ochrany ovzduší 40,00

Sběr a svoz komunál. odpadu celkem 85,00

Sběr a svoz ostatních odpadů  24,00

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň celkem – včetně 
Regenerace obecní zahrady 12 335,67

Domovy 430,00

Ochrana obyvatelstva 10,00

Zastupitelstva obcí 1 610,50

Činnost místní správy celkem 4 871,00

Poplatky z účtu 22,00

Pojištění funkčně nespecifikované 36,00

Splátka návratné finanční výpomoci 600,00

Výdaje celkem 24 689,67

Zápisy z 29. a 30. zasedání Zastupitelstva městské části jsou zveřejněny 
na www.mctroja.cz

TRAMVAJ 37 Z KOBYLIS 
DO TROJE A ZKRÁCENÍ 

INTERVALŮ NA LINCE 112
Od soboty 29. 3. 2014 již nebude jezdit náhradní autobusová 
linka X17, ale do zprovoznění Trojského mostu bude v denním 
provozu zavedena náhradní tramvajová doprava, linka 37 
v trase Trojská – Ke Stírce – Kobylisy. Obousměrně bude zří-
zena zastávka Trojská (v Trojské ulici u křižovatky s ulicí Nad 
Kazankou) a přemístěna zastávka Hercovka (směr Ke Stírce) 
cca o 110 metrů proti směru jízdy.
Provoz tramvají ul. Trojskou bude v intervalech 15 min 
v přepravních špičkách a 30 min v ostatních obdobích. 
Autobusová linka 112 bude mít od 29. 3. 2014 zkrácené 
intervaly od 7:30h do 19:30h na 5–6 minut.
V nočním provozu bude zavedena náhradní autobusová do-
prava X53 v trase Strossmayerovo náměstí – Výstaviště Hole-
šovice – Nádraží Holešovice – Trojská – Ke Stírce – Kobylisy.
U autobusové linky 236 bude od 29. 3. 2014 zkrácen in-
terval mezi stanicemi Zoologická zahrada – Sídliště Bohnice 
(pouze tímto směrem) od 16:00 h do 19:00 h na 15 minut. 

Vážení spoluobčané,
S odcházející zimou nás bohužel také opustily tři trojské dámy; 
všechny maminky a babičky mých přátel. 

S paní Marií Chlupovou jsem se od dětství potkával u tramva-
je, byla vždy laskavá, usměvavá a noblesní. Při setkání u příležitos-
ti jejích 95. narozenin jsem jí slíbil, že sepíšeme historii přední 
části Troje – od bývalé Břežanky ke škole. Budu rád za vzpomínky 
pamětníků i pomoc členů Klubu trojské historie. Ve spolupráci 
s vydavatelstvím Foibos připravujeme knihu Slavné stavby v Pra-
ze-Troji, která představí také vilovou zástavbu Nad Kazankou. 

Nedaleko žila paní Věra Martinovská, která byla mimo jiného 
zakladatelkou a vůdčí osobností občanského sdružení SPCCH, 
pořádajícího ozdravné a kondiční pobyty pro seniory. Její zásluž-
ná práce není zapomenuta a v Troji má dobré pokračovatele.

Naší vážené sousedce z ulice Pod Havránkou bude 25. dub-
na v rámci Filmové (půl)noci na Trojském gymnáziu věnovaná 
samostatná projekční sekce – Pocta Věře Chytilové představí vý-
běr jejích filmů a chybět nebude ani její trojský dokument Troja 
v proměnách času.

Zastupitelstvo městské části schválilo rozpočet i přidělené 
granty na letošní rok. Program je ambiciózní a jestli se vše plá-
nované podaří, čeká nás mnoho práce, ale i pestré zábavy. 

Po mnoha jednáních došlo ke změnám v MHD. Prosím vás 
i nadále o vaše konkrétní připomínky ke spojení 112 a nově 
37do Troje jako podklad k dalšímu jednání 15. dubna na Od-
boru dopravy Prahy 7. 

Prosím sledujte www.mctroja.cz , kde v sekci novinky nalezne-
te informace o vyvěšených záměrech a vypsaných výběrových říze-
ních. Aktuálně se jedná o místo ředitele Mateřské školy Nad Ka-
zankou, pronájem Klubu lávka a prodejny potravin Na Kovárně.

Zájemci o zasílání novinek, pošlete prosím váš kontakt 
na umlaufova@mctroja.cz.

Projekt regenerace obecní zahrady je ve fázi výběru zhoto-
vitele stavby a provedli jsme nutné pokácení dožilých stromů 
a těch v kolizi se stavbou.

Připravujeme dotazníkové šetření k současné nabídce školek 
a dalším příležitostem pro předškolní výchovu v Troji.

Jaro již tradičně patří i úklidu. Děkuji vám všem, kdo máte 
chuť připojit se k úklidu vašeho sousedství a nabízíme vám od-
padové pytle k vyzvednutí na úřadě. Odpad bude svážen našimi 
zaměstnanci v pondělí 7.dubna.

Vaše výhrady k probíhajícím stavbám prosím bezodklad-
ně pište na mobil úřadu 601574514 nebo přímo na novotny@
mctroja.cz nebo smolova@mctroja.cz

Přeji vám hezké jarní dny a veselé Velikonoce!
Tomáš Drdácký
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ÚŘAD MČ INFORMUJEPŘIDĚLENÉ GRANTY
Žadatel Název projektu, obsah projektu

Částka po-
žadovaná 
žadatelem

Částka schvá-
lená zastupi-

telstvem

1 FOKUS Praha o.s. Podpora Sociální firmy Zahrada, pravidel-
ná údržba ploch v prolukách a zastávky BUS 
a TRAM Trojská, sekání okolo laviček a inf. 
tabulí, Na Pazderce, Pod Palírkou, dětské 
hřiště Sádky, parcela 60, pozemky MČ – se-
kání, pletí, ořez keřů, hrabání listí, nákup 
nářadí

105 000 90 000

2 Ing. Martin Rubáček 
Trojská 752/181D, 
Praha-Troja

Obnovení Sokolské cesty od zastávky tram-
vaje „Trojská“ ke kempu Sokol Troja, příp. 
až k Diplomatickému areálu

530 000 40 000

3 Auto*Mat, o.s. „Zažít město jinak 2014“
pouliční sousedská slavnost 

12 000 5 000

4 Věra Brunclíková 
Čakovická 9E, Praha 9

Studna a oplocení na psím cvičišti 
– pozemek pronajatý od Státního 
pozemkového úřadu

180 000 0

5 Ing. Martin Rubáček 
Trojská 752/181D, 
Praha-Troja

Turistická mapa Troji s fotkami zajímavostí 
a památek, informacemi o službách, dopra-
vě do centra, která se bude zdarma rozdávat 
ve všech trojských ubytovacích zařízeních

31 000 20 000

6 Jazz et cetera, o.s.
Šeříková 565/8, 
Praha 1

„Free Fest Troja 2014“, 7. ročník hudební-
ho festivalu živé hudby zaměřený na propo-
jování jazzu s elektronickou hudbou a jejími 
vlivy

49 500 40 000

7 Kulturní Centrum 
Meandr o.s.

„Trojské filmové léto 2014“ pravidelné pro-
jekce 16mm filmu květen – září 18 projekcí

35 000 20 000

8 TJ Sokol Troja o.s. Autobusové výlety, divadlo a dětské spole-
čenské akce – 3 autobusové zájezdy, Trojáci 
v divadle, mikulášská besídka, karneval, par-
níkem na setkání obcí u Vltavy

68 000 25 000

9 Dětský klub Maata, 
o.s.

Příměstský indiánský tábor v Podhoří pro 
15 dětí z Troje s tematikou života indiánů

28 300 5 000

10 TJ Sokol Troja o.s. „Podpora sportovních akcí TJ Sokol Tro-
ja“ turnaje v malé kopané, kurz lyžování, 
turnaje ve stolním tenisu, trojský orienťák, 
cyklovýlet, drakiáda, závod na autodráhách, 
dětské sportovní odpoledne, veřejné brusle-
ní, plavecká štafeta

100 000 65 000

11 Jan Zobal
Nad Kazankou 192/21,
Praha-Troja

„Autodráhové závody „GRAND PRIX TRO-
JA 2014 CUP“ – rozšíření v rámci 5. ročníku 
– 4. turnaje – 2x MČ Troja, 1x MČ Čakovice, 
1x jiná MČ

25 000 20 000

12 SaBaT PRAHA o.s. Turnaj v T-ballu mladších žáků a žákyň 30 000 15 000

13 SaBaT PRAHA o.s. „Provoz sportovního areálu SaBaT PRAHA“ 100 000 15 000

14 TJ Sokol Troja o.s. Podpora činnosti sportovních klubů 373 000 40 000

15 Ing. Ludmila 
Červínová

Reprezentace Městské části Troja – Přebor 
Prahy žen v basketbalu družstva Trojské ko-
byly – zajištění možnosti hrát Přebor Prahy

18 900 5 000

16 Trojské 
gymnázium s.r.o.

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

12 000 11 000

17 Tři údolí, o.s. Volnočasové a prázdninové aktivity Lesního 
klubu Tři údolí rozšíření provozu lesního klu-
bu Tři údolí o volnočasové aktivity a provozo-
vání příměstského tábora pro předškolní děti

22 750 10 000

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

„Ozdravný pobyt členů organizace v Láz-
ních Poděbrady“, pro 34 členů bydlících 
v Troji

20 000 15 000

19 Salvia o.s. –
sdružení pro ochranu 
přírody Nad Štolami 
469, Odolena Voda

Za trojskou přírodou formou exkurzí 
a webové prezentace přiblížit přírodně cen-
ná území MČ

12 000 8 000

20 Trojské 
gymnázium s.r.o.

Moderní škola v Troji spolupráce studen-
tů gymnázia, ZŠ a Euroškoly na společném 
projektu

10 000 7 000

Celkem 1 672 450 456 000

SVOZ
NEBEZPEČNÉHO ODPADU 
syntetické barvy, laky, syntetická ředidla, mořidla, elektrické baterie, 
autobaterie, oleje, tuky minerální nebo syntetické, ropné produkty, 
kyseliny, louhy, lepidla, pryskyřice, zdravotnický materiál (znečiš-
těné obvazy, jehly), tiskařské barvy, tonery, inkousty, těkavé látky, 
fotochemikálie, pesticidy, zářivky a jiný odpad obsahující rtuť

středa 9. 4.
18.10–18.30 h n V Podhoří (točna autobusů)
18.40–19.00 h n křižovatka ulic Trojská – Pod Havránkou

Následné svozy: (vždy ve středu) 9. 7., 8. 10.

VELKOOBJEMOVÉ 
KONTEJNERY V ROCE 2014
Prosím sledujte průběžně termíny přistavení kontejnerů 
v časopise TROJA nebo na stránkách www.mctroja.cz. 

DOMOVNÍ ODPAD 
sobota 26. 4. DOPOLEDNE od 8.00 do 12.00 hod.
n dvůr ZŠ + TGSČ Trojská 110/211 
n Pod Salabkou x Trojská 
n V Podhoří proti čp. 280 (bývalá Octárna) 

neděle 27. 4. DOPOLEDNE od 8.00 do 12.00 hod.
n Sádky, u stání na separovaný odpad
n Pod Havránkou u čp. 238/8 před vraty Panského statku 
n Na Pazderce proti čp. 213

Následné termíny přistavení kontejnerů:
(víkendy) 14. a 15. 6., 20. a 21. 9., 8. a 9. 11.

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

sobota 19. 4. ODPOLEDNE od 13.00 do 16.00 hod.
n ZŠ Trojská 110/211
n V Podhoří proti čp. 280 (bývalá Octárna)

neděle 20. 4. DOPOLEDNE od 9.00 do 12.00 hod.
n Pod Salabkou x Trojská 
Následný termín: 17. a 18. 5., 15. a 16. 11.

JUBILEJNÍ 15. ROČNÍK
PEKAŘSKÉ SOUTĚŽE

SE BUDE KONAT VE ČTVRTEK

29. 5. 2014 OD 17 HODIN

NA ZAHRADĚ MŠ A ÚMČ.

Soutěžní výrobky můžete nosit
na úřad  do 16:30 hod. 

Kategorie: n sladké pečené n sladké 
nepečené n slané pečené n slané nepečené 
n kynutá buchta klasik n vína domácí výroby 
n destiláty a likéry, min. množství 0,7 l

POZOR !!! Pro nesoutěžící návštěvníky letos
nově zavedeno JEDLÉ VSTUPNÉ 

– přineste např. pomazánky, 
pekařské a cukrářské výrobky, 
sýry, uzeniny, víno… 

Pěkné počasí je objednané!
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ŽIVOT V TROJI

TIP PRO VÁS

VÝLET ZA FILMOVÝM ZÁŽITKEMDopřejte si kulturní zážitek spojený 
s malým výletem! Kino a kavárnu Ořechov-
ka určitě znáte a režiséra Jana Švankmajera 
také. Ve dnech od 23. 4. do 28. 4. můžete 
shlédnout jeho šest celovečerních filmů 
a navíc výstavu výtvarných objektů „Vivat 
Švankmajer“.

Nenechte si ujít filmovou přehlídku, 
pořádanou na počest režisérových 80. na-
rozenin. Budete-li mít štěstí, se slavným 

tvůrcem se také osobně setkáte, první 
den tam bude určitě. Promítá se denně 
od 20.00. Přehlídka filmů začíná ve středu 
snímkem Něco z Alenky. V dalších dnech 
se postupně promítají filmy: Lekce Faust, 
Spiklenci slasti, Otesánek, Šílení a posled-
ní den je na programu film Přežít svůj ži-
vot z roku 2010. Více informací získáte 
a vstupenky si můžete zakoupit na adrese 
www.divadloorechovka.cz.

Tramvají č. 1 do zastávky Ořechovka, odtud proj-
dete ul. Západní až do cíle. Pěšky z Troje od lávky 
to je asi pět km kolem Císařského mlýna přes 
Bubeneč, ul. Ant. Čermáka, přes Hanspaulku, 
Staré Dejvice až k centrální budově kina, divadla, 
restaurace Na Ořechovce 250/30. Autorem bu-
dovy je žák Jana Kotěry arch. Jaroslav Vondrák. 
Krásné domy na Ořechovce projektovali v letech 
1920 – 1929 slavní architekti té doby: Roith, Hüb-
schmann, Janák, Sláma a další. Byla stanovena 
přísná pravidla, kterým výstavba na Ořechovce 
podléhala. Na každé parcele směl vzniknout pouze 
jeden jednopatrový domek bez přístaveb a křídel. 
Suterény směly být stavěny pouze ve svahu, oplo-
cení s podezdívkou s průhledným laťovým nebo 
železným plotem a mezi zahradami bylo zakázáno 
oplocení z plné hradby. Platil zákaz chovu domá-
cího zvířectva a stavby jakýchkoliv průmyslových 
objektů...

Milovníkům architektury doporučujeme vystou-
pit z tramvaje č. 1 v zast. Sibeliova a vrátit se kousek 
zpět. V ul. U laboratoře uvidíme Hübschmannovu 
vlastní vilu (č. 565/4). Pokračujte Cukrovarnic-
kou ulicí k č. 112/10 k vile VÚ cukrovarnického 
(arch. Josef Záruba-Pfeffermann). Pokračujte 
Cukrovarnickou kolem Macharova nám. až k ul. 

Lomená (doprava), kde můžete obdivovat čer-
venobílé cihlové vily od Pavla Janáka: vilu Emila 
Fily (č. 494/12)  a za ní vpravo v ul. Na Ořechov-
ce Kafkovu vilu (484/41). V ul. Západní 488/21 
(vpravo za „Kafkou“) stojí vlastní vila Jaroslava 
Vondráka. Nejde nezmínit Müllerovu vilu od arch. 
Adolfa Loose v blízkosti tramvajové zastávky 
Ořechovka (Nad Hradním vodojemem 642/14), 
prohlášenou za národní kulturní památku. K ná-
vštěvě je ale nutná rezervace (tel. 224 312 012, 
e-mail: vila.muller@muzeumprahy.cz)

PhDr. Ladislav Lašek a Renata Zajícová

A JAK SE DOSTANETE NA OŘECHOVKU?

23. 4. 20.00 h Něco z Alenky
24. 4. 20.00 h Lekce Faust
25. 4. 20.00 h Spiklenci slasti
26. 4. 20.00 h Otesánek
27. 4. 20.00 h Šílení
28. 4. 20.00 h Přežít svůj život

švankmajer
23.–28. 4. 2014

Vila malíře V. Beneše,
Cukrovarnická 24

Müllerova vila
Nad Hradním vodojemem 14
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OTVÍRÁNÍ STUDÁNEK
Za velkého zájmu veřejnosti oživly i letos 
fontány Trojského zámku vodou donese-
nou dětmi z potoka Haltýře. Pohádka Ko-
courek Modroočko v konírně rozesmála 
všechny.

Pravá, nefalšovaná projekce 35 mm fi lmu

Fo
to

 ©
 J

. K
av

an
 ju

n.

Fo
to

 ©
 J

. K
av

an
 ju

n.

Fo
to

 ©
 B

. K
ud

er
a



DUBEN 2014 174

5

ZAJÍMAVOST

ŽIVOT V TROJI

ZASTUPITELSTVO INFORMUJE

ÚŘAD MČ INFORMUJE

VÝZVA ZÁJEMCŮM 
O PODPORU ČISTÝCH ULIC
Městská část Praha-Troja nabízí možnost umístit 
reklamu na přední stranu sáčků na psí exkrementy. 
Sáčky jsou umístěny ve speciálních stojanech na 18 
stanovištích, která pokrývají téměř celou Troju 
a Podhoří. Je zde prostor pro reklamy jednotlivců 
i společností, které mají zájem podílet se na čistotě 
chodníků v Troji. V případě zájmu nebo jakýchko-
liv dotazů prosím kontaktujte referentku pro životní 
prostředí Ing. Danielu Smolovou z ÚMČ Praha-Tro-
ja, tel. 284 686 103, e-mail: smolova@mctroja.cz. 

Nabídky se přijímají pouze do 20. dubna 2014! 
Ing. Daniela Smolová, referent životního prostředí

Z JEDNÁNÍ KOMISE 
PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Komise se v tomto roce sešla na jednání 5. 3. 2014, 
kdy také poprvé přivítala nové členy komise paní Ja-
roslavu Petkovovou a Ivana Zachariáše. Na jednání 
členové komise projednali čistotu v městské části 
Praha-Troja, způsoby jejího udržování a návrhy na 
zlepšení problémových míst. Dále komise projedna-
la návrh rozpočtu pro oblast životního prostředí na 
rok 2014, stále nevyřešené následky povodní a jarní 
brigádu. Členové komise se shodli na termínu jarní 
brigády 5. dubna, sraz v 9:00 na parkovišti ZOO pod 
Trojským zámkem.. Na závěr schůzky byly panem 
starostou představeny záměry městské části na zlep-
šení kvality životního prostředí v Troji. 

Ing. Daniela Smolová, tajemnice komise 

PRODEJNÍ VÝSTAVA PO CELÝ DUBEN

Trojský rodák 
Jan BLAŽÍČEK 
vystavuje des-
kovou malbu 
v Kavárně 
Mlýnská (První 
mlýn na Čer-
tovce ve směru 
od Smíchova) 
denně 11–00 h

JARNÍ BRIGÁDA V TROJI
dovolujeme si pozvat ochotné sousedy a všechny 
dobrovolníky na jarní úklid Troji.
Letos budeme uklízet veřejná prostranství podél břehu 
řeky od Trojského mlýna do Podhoří.

SRAZ JE V SOBOTU 5. DUBNA V 9 HOD. 
NA PARKOVIŠTI ZOO POD TROJSKÝM ZÁMKEM.

S sebou si prosím vezměte pracovní rukavice, 
zbytek zajistí městská část! 

Děkujeme za ochotu pomáhat pečovat o čisté životní prostředí! 

Ing. Daniela Smolová, referent životního prostředí 

Za účasti Městské policie, Policie ČR a zastupitelů se 5. března uskutečnila noční 
kontrola bezdomovců a problémových míst. Třem osobám již byl zakázán pobyt 
na území městské části a nejhorší černé skládky v Troji jsou postupně likvidovány. 
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DEN ZDRAVÍ nejen pro seniory

SENIOR FITNES, o.s.
a Zdravotní pojišťovna MV ČR
srdečně zvou všechny bez ohledu věku
na pokračování úspěšného
„Nordic Walking za krásami Prahy“,
který je letos rozšířen o další pohybové, 
zdravotní a duševní aktivity.
Akce se koná ve středu 23. 4. 2014
od 9.00 h
v areálu softballového a baseballového 
hřiště SaBaT Troja.
Podrobnější informace naleznete na 
www.seniorfi tnes.cz a www.sabat.cz, 
www.mctroja.cz a na úřadě MČ Troja.

STRATEGIE TROJE A PŘÍPRAVA METROPOLITNÍHO PLÁNU

SPOLEČNÉ PROCHÁZKY TROJOU
starosta městské části Praha-Troja Tomáš Drdácký srdečně zve širokou troj-
skou veřejnost na společné procházky Trojou. Jejich smyslem je po roce 
opět společná revize stavu trojských lokalit, které jsou z hlediska využívání 
konfliktní, často neudržované, či trpí problémy, které budou na místě dis-
kutovány. Tyto CESTY TROJOU nám pomohou určit požadovaný charak-
ter jednotlivých trojských lokalit pro METROPOLITNÍ PLÁN a zároveň 
projednat co je třeba přednostně okamžitě řešit a začlenit do Akcí letošní-
ho roku. Procházky do dalších lokalit budou pokračovat v měsíci květnu.

Procházky se konají vždy ve středu v 17:00 hodin na určených místech:
 9. dubna – sraz u konečné zastávky busu 112 v Podhoří
16. dubna – sraz u Domu spokojeného stáří

Na viděnou při společných cestách Trojou!

Blíže k jednotlivým procházkám na drdacky@mctroja.cz.

ZÁMEK TROJA 
Vášeň, sen a ideál průřez tvorbou osobností čes-
kého sochařství přelomu století.

Pražský fi gurální porcelán a jeho modelér 
Ernst Popp ze sbírek Muzea hlavního města Prahy 
Výstava představí příklady z figurální tvorby Ernsta 
Poppa z pražské manufaktury na výrobu porcelánu, 
uložené ve sbírkách Muzea hlavního města Prahy. 
Manufaktura byla založena v roce 1791 a vyráběla 
kameninu, od roku 1837 zahájila výrobu porcelánu. 
Především díky práci Ernsta Poppa se pražská por-
celánka vyšvihla mezi evropskou elitu. 

Otevřeno út–ne 10–18, pá 10–13 do 2. 11. 2014
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2. ČÁST – PRAHA 8

BLÍZKÁ ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ 
V PRAZE 8:

POLIKLINIKA MAZURSKÁ
Mazurská 484/2, Praha 8 – Bohnice,
centrála 283 024 111
Seznam pracovišť: všechna kontakt přes 
centrálu – Alergologie, Dětská kardiologie, 
Dětská rehabilitace, Diabetologie, Endo-
krinologie, Foniatrie, Gynekologie, Chirur-
gie, Interna, Kardiologie, Klinická imuno-
logie, Kožní, Logopedie, Neurologie, Nu-
triční poradna, Oční, ORL, Ortodoncie, 
Ortopedie, Praktický lékař pro dospělé, 
Praktický lékař pro děti a dorost, Psycho-
logie, Psychoterapie, Radiodiagnostika /
rentgen/, Rehabilitace, Stomatologie, 
Urologie a Zubní. V prostorách polikliniky 
se dále nachází Odběrová laboratoř CEN-
TROLAB s.r.o. – odběry krve, laboratoře 
Biochemická, Hematologická, Koagulační, 
Sérologická a Konzultační činnost.

ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ ROKOSKA 
ambulantní, V Holešovičkách 33/1154, 
284 692 000, 284 693 000
Pracoviště: kardiologie, praktický lékař pro 
dospělé, stomatologie

LÉKAŘSKÁ PRAKTICKÁ A ZUBNÍ 
POHOTOVOST – Lékařská služba první 
pomoci:
Nemocnice Na Bulovce, Budínova 67/2, 
www.bulovka.cz, centrála 266 081 111
pohotovost – dospělí Po–Pá 19–6.00 h.,
So + Ne nepřetržitě, 266 083 301,3
pohotovost – děti a dorost Po–Pá 16–6.00, 
So + Ne nepřetržitě, 266 084 220

LÉKÁRNY PRAHA 8
n Pohotovostní lékárna – Ústavní 
lékárna NA BULOVCE, Budínova 
67/2, 266 082 017, Po–Pá nepřetržitě, 
ostatní pohotovostní režim u okénka 
na zvonek n Lékárna CITYPHARM 
Mazurská ulice 484/2, tel. 233 552 711 
LISSETE PHARM a.s. Lodžská 399/26, 
233 554 550 n Lékárna Draháň Čimická 
780/61, tel. 283 850 269 n Lékárna 
VITAL Zenklova 32/28, 222 890 891 
n Lékárna STARÁ Zenklova 614/162, 
286 840 363 n NOVO lékárna Lodžská 
850/6, 739 630 257 n Obch. centrum 
Krakov, Po–Pá 8–21.00 h., So–Ne 
9–21.00 h. n SimonPharma, a.s. Lodžská 
598, 233 550 278 n Lékárna metro 
Ládví, s.r.o. Burešova ul. 222 623 165

ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO TROJA
Sádky 5, tel. 233 541 746, MUDr. M. Wiererová, 
MUDr. I. Komárková Po 15–16.30, Út 8–10.30, 
Čt 8.00 odběry – sestra, 8.30–10.30, Ovenecká 15, 
tel. 233 375 405 Po 7–13, Út 13.30–18.30, Stř 
7–12.30, Čt 13.30–18.30, Pá 7–12

MASÉRSKÉ SLUŽBY Povltavská 21/42 – DSS, 
p. Lenka Matějková, tel. 603 152 860 Út, St podle 
objednání, Čt 9–18 hod.

TROJSKÁ STOPA VĚRY CHYTILOVÉ
Ve věku 85 let zemřela 12. března 2014 v Troji naše sousedka – první 
dáma českého filmu – Věra Chytilová. Slavná režisérka patří mezi před-
ní představitele tzv. české nové vlny, která se vyprofilovala v 60. letech 
20. století. Byla držitelkou řady cen, včetně francouzského Řádu za umění 
a literaturu, Českého lva za dlouholetý umělecký přínos českému filmu či 
státní medaile Za zásluhy.

Svoji trojskou stopu zanechala Věra Chytilová i v podobě vily, 
kterou nechala postavit společně se svým tehdejším manželem 

kameramanem Kučerou na začátku sedmdesátých let minulého století na ostrohu nad 
Kovárnou. Nechala nás do svého domu nahlédnout i ve svých filmech (např. Hra o jablko). 
Díky Věře Chytilové se můžeme i dnes pokochat hospodou U Šoukalů (film O něčem ji-
ném), poznávat trojské sousedy (nechávala je hrát ve svých filmech malé role a vystupovat 
v komparzu). Z neherce a trojského rodáka Jiřího Knotka udělala průvodce celovečer-
ním dokumentem Troja v proměnách času. Tento dokument natočila na zakázku Nadace 
Quido Schwanka Troja – město v zeleni. Vystupovali v něm i mnozí další trojští sousedé 
(pohříchu již dnes někteří nejsou mezi námi). V rámci filmu se jí podařilo zachytit drama 
a zkázu Troje při povodni v roce 2002. bok

MASOPUST V TROJI
Pod názvem masopust se skrývá celé období 
od Tří králů až do začátku postní doby, hlavně 
však poslední tři dny, jimiž toto období končí. Vy-
vrcholením masopustu bylo úterý, kdy se pořáda-
ly průvody maškar. 

Stejně jak tomu kdysi bývalo se 4. března 
v úterý sešly děti ze tří školek, aby společně 
oslavily masopust průvodem masek. Všechny 
zúčastněné školky působí na území MČ Tro-
ja. Je to LESNÍ KLUB TŘI ÚDOLÍ, EKOŠKOLKA RO-
ZÁRKA a MATEŘSKÁ ŠKOLA NAD KAZANKOU. n Děti 
se společně se svými učiteli a některými ro-
diči sešly na parkovišti autobusů u řeky. Tam 
všichni zahájili masopust společným zpěvem 

a tancem. Došlo i na honičku s medvědem. 
Po té se od maškary pekařky posvačil koláček 
a následoval průvod maškar až na Úřad měst-
ské části. V průvodu nechyběly tradiční masky 
jako medvěd a kůň, čert, anděl, ohnivá stvo-
ření a další zvířecí masky. n V obecní zahradě 
tančil pan starosta s medvědem a Turek pak 
slíbil za všechnu chasu, že budou do Veliko-
noc držet půst. Poté se pohřbila basa, protože 
tance a veselí už bylo dost. Děti byly pohoštěny 
koblihou a čajem. n Velmi děkujeme za pod-
poru našeho nápadu. Celou akci hodnotíme 
jako zdařilou děti si mohly zažít masopustní 
rej ve společnosti dětí a dospělých a oslavit tak 
končící zimu, jako tomu bývalo kdysi.

Blanka Dymáčková, Lesní klub Tři údolí

PRÁZDNINY NA STUDÁNCE
Také letos jsme strávili jarní prázdniny na boudě U Studánky. Nechyběl ani sníh, kterého 
jsme si na naší sjezdovce i v Peci pořádně užili. Dvacet sedm školáků instruktoři rozdělili 
do tří skupin podle výkonnosti. Výuka lyžování a snowboardování byla každý den. A samo-
zřejmě na závěr byly závody. Trať sice byla plná boulí a sníh zmrzlý, ale nikdo se nezranil 
a všichni dojeli do cíle. Letošní novinkou byla sochařská soutěž, kterou všichni s radostí 
uvítali a všichni hned začali tvořit. Vítězné sochy byly tři, sněžný pes, sněhový záchod 
a Rico z papíru. Stejně zábavný byl závod na sněžných kluzácích – jezdících ve speciální 
dráze. Ale největší úspěch asi sklidily lívance. Snědli jsme jich tři sta dvacet během šest-
nácti minut! Dobré ale bylo každé jídlo, které nám kuchařky připravily. Ať to byly snídaně, 
obědy, svačiny nebo večeře. Na Studánce bylo fajn! Užili jsme si to parádně a všichni se 
už těšíme na další rok :). Bára Pištorová, Roman Pištora
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ROZLOUČENÍ S PANÍ MARIÍ CHLUPOVOU
V únoru 2014 zemřela nejstarší trojská občanka, milá paní Marie Chlupová z ul. Nad Ka-
zankou. V květnu by se dožila 96 let. Další smutná zpráva o úmrtí paní Věry Martinovské 
nás zastihla na konci března. Nejstarší trojskou dámou je nyní paní Sylva Kajdošová, která 
v lednu oslavila 92 let. V Troji budou letos slavit další dvě dvaadevadesátnice!

Renata Zajícová, evidence obyvatel
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ŽIVOT V TROJI TJ SOKOL INFORMUJE

TROJSKÝ KALENDÁŘ

TIP PRO VÁS

STAROSTI STAROSTY
Jen příznivci pohybu a sportu vědí, že v Troji máme starosty dva. 
Jeden vede trojskou samosprávu, druhý odpovídá za činnost Soko-
la. Jan Zobal je tím druhým jmenovaným, nechybí na většině spor-
tovních akcí a téměř každý den řeší provozní a ekonomické zále-
žitosti sokolské jednoty. Výčet hodin, které věnuje členům i svým 
spoluobčanům, je více než úctyhodný, ale on je raději nepočítá.

Bylo pro vás rozhodnutí převzít starosti starosty Sokola těžké?
Pro první volební období ani ne, pro druhé to bylo již o pozná-
ní těžší. V prvním jsem přesně věděl, co bych chtěl změnit, byl 
plný elánu a měl kolem sebe snad i dostatek lidí, kteří zastávali 
podobné názory. Pro druhé období bylo rozhodování mnohem 
těžší. Osobní pocit, že volíme starostu jednoty hlavně proto, aby se 
něco konečně změnilo a jednota ekonomicky přežila, vystřídal po-
cit, že je potřeba zvolit někoho. Tudíž, zcela upřímně, hlavní dů-
vod, že jsem opět kandidoval, byla obava, aby se jednota nevracela 
do původních, léta zaběhnutých kolejí. Na některé věci mám navíc 
zcela odlišné a vyhraněné názory, než někteří dlouholetí činovní-
ci a členové jednoty. Starostí, hlavně ekonomických, je stále dost. 
Vždyť trojský Sokol má čtrnáct oddílů sokolské všestrannosti a čtyři 
oddíly sportovní. K tomu majetek v řádu desítek miliónů korun, 
od areálu sokolovny, přes sokolskou cestu, vodáckou základnu, fot-
balový areál a chalupy v Peci a Rokytnici. Mám ale štěstí na oba ná-
čelníky a další spolehlivé funkcionáře. Mám také osobní výhodu, 
že jsem prošel různými organizacemi, od bankovních, státních, 
soukromých, až po soukromé podnikání. Tudíž rozdílné organi-
zace, rozdílné světy. Ale ty rozdílné zkušenosti se hodí i v Sokole. 

26. 4. závod na kolečkových bruslích n autobusový zájezd v květnu
Druhý turnaj ze Seriálu turnajů ve stolním tenise pokračo-
val v neděli 3. 3. 2014 dvouhrami s účastí patnácti hráčů. Ze 

dvou semifinálových skupin lepší přímo postupovali do finálové 
a ostatní do skupiny o celkové pořadí. n Celým turnajem prošel 
bez porážky a zaslouženě zvítězil Jiří MORÁVEK, s těsnou pro-
hrou druhý a zároveň nejlepší ze Sokola Troja Dušan MARTYKIE-
WIECZ, třetí skončil mladý Tomáš POCZ.

Rudolf Hampel, vedoucí stol. tenisu

Výstava v Muzeu hl. m. Prahy
otevřeno denně, kromě pondělí
9–18 hodin do 18. 5. 2014

na Trojském gymnáziu již pošesté

V pátek 25. dubna zůstane Trojské gymnázium otevřené 
i po skončení výuky a až do půlnoci mohou všichni, kdo 
mají rádi filmy, sledovat filmové plátno. Tradiční akci, 
která se odehraje na TG již pošesté, organizují studenti 
sexty a septimy a nabízí filmy v několika sekcích: n ani-
máčky, n horory, n alternativní filmy, n oskarové filmy, 
letos i n filmy Věry Chytilové a poprvé míchání elektro-
nické hudby. 

Srdečně zveme všechny milovníky filmu a těšíme se, že 
vás přijde co nejvíc a filmovou půlnoc si užijeme. Začíná-
me od 18 hodin. Studenti sexty a septimy Trojského gymnázia

Letos 10. května v Loděnici

Program příště

VY
STAVA PETRA ORIEŠKA
představuje kromě kreseb
i několik komorních plastik.
Galerie u lávky do 27. 4.  2014

Příští schůzka KTH
se uskuteční ve čtvrtek 10. 4. 
v klubovně Domu Spokojeného 
stáří od 17 h
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S jakými cíli jste funkci starosty Sokola před téměř čtyřmi roky přijímal? 
Hlavním cílem bylo zmírnění negativního ekonomického trendu, 
personální oddělení střediska kemp od vedení jednoty, snížení po-
čtu vlastních zaměstnanců a změna ve struktuře financování a od-
měňování. Samozřejmě mimo to je neméně důležité také organizo-
vání akcí, přivádění do Sokola nových lidí a výchova aktivních členů, 
trenérů a funkcionářů. Dalšími cíli, dnes ale, bohužel, kvůli finan-
cím spíše sny, bylo nabídnutí areálu sokolovny více trojské veřejnosti 
a obnova sálu či hřiště. To je hlavní rest a částečně i můj. Je mi tedy 
nadále líto, že Sokol disponuje areálem v centru Troje, který lidem 
v Troji neposkytuje žádnou další službu mimo restaurace. 

Co se vám zatím podařilo a co vás a jednotu ještě čeká? 
Co se podařilo a nepodařilo, to ať hodnotí spíše druzí, já mohu jen 
konstatovat, co jsme provedli za změny. Částečně se nám podařilo 
vyřešit provoz kempu formou mandátu současnému provozovateli, 
obměnit provozovatele restaurace, snížit náklady jednoty a poza-
stavit trend propadu hospodaření. Bohužel, přes veškeré tyto změ-
ny se jej stále zatím nepodařilo zastavit zcela. Tudíž hlavní úkol, 
zlepšit ekonomiku jednoty, se zatím nepodařilo splnit tak, jak bych 
si přál. Je to hlavně tím, že některé činnosti dotujeme dle mého 
názoru zbytečně, pouze z toho důvodu, že není vůle si připustit, že 
doba, kdy byly a mohly být tyto činnosti dotovány, je dávno pryč. 
Podstatné je, že určitými změnami jsme předešli kritické finanční 
situaci. Také se každým rokem podaří několik dobrých akcí, ze 
kterých mají radost účastníci i diváci. Pokračování v příštím čísle: -lak- 

Z valné hromady TJ Sokol: zleva starosta MČ, stojící vzadu – starosta TJ
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TROJSKÝ KALENDÁŘ

TIP NA VÝLET

BZ PRO VÁS
www.botanicka.cz

ZOO PRO VÁS
www.zoopraha.cz;
Otevřeno denně,
v dubnu 9–18 h.

1. 4. Volejte Hrochovi  – zod-
poví každou všetečnou otázku. 
Aprílová linka 296 112 300!
1. 4. Ptáci za korunu Máte jmé-
no po nějakém ptákovi? Pak 
máte v rámci Mezinárodního 
dne ptactva vstup jen za 1 Kč.
6. 4. Bavíme zvířata – zvířata 
baví nás Přijďte se podívat, 
na zvířata s novými hračkami.
12. 4. Zooškola pro dospělé 
Zbavte se fobií. Máte strach 
z pavouků nebo hadů a chce-
te s ním bojovat? Na kurz je 
nutné se objednat předem: 
zooskola@zoopraha.cz.
19. 4. Den Země – svátek naší 
modré planety 
21. 4. Pro pomlázku do zoo 
Velikonoční pondělí plné 
zábavy, soutěží i ukázek 
staročeských tradic a zvyků. 
www.facebook.com/zoopraha

DO DĚČÍNA V KAŽDÉ ROČNÍ DOBĚ
Milí čtenáři a turisté, už jste byli v krásném Děčíně? 
Leží na soutoku Labe, Ploučnice a Jílovského potoka a je nejníže polože-
ným městem ČR (135 metrů nad mořem).  

Od vlakového nádraží půjdeme kousek ve směru jízdy až k lovec-
kému zámečku – muzeu kolem obřího jinanu dvoulaločného. Zá-
meček obejdeme a pokračujeme ul. Teplickou až k první uličce do-
prava (Žižkova). Stoupáme kolem krásně opravené Židovské syna-
gogy z r. 1907 postavené v orientálně secesním slohu až k rozcestí: 
doleva ZOO, doprava Pastýřská stěna. Zvolíme za cíl výletní restau-
raci s rozhlednou a vyhlídkovou terasou „Pastýřská stěna“ z roku 
1905, ale musíme počítat se zdržením, protože výhledy odtud jsou 
prostě jedinečné. Dolů sejdeme po červené značce až k Tyršovu 
mostu z r. 1933, po kterém přejdeme do centra. Na nábřeží si po-
všimneme zajímavé knihovny Atlantik od arch. Tomáše Šantavé-
ho z r. 2012 – objekt s organickým tvarem oživený barevnými 
„hřbety knih“ se jmény významných českých spisovatelů. 

Pokračujeme ulicí Tyršovou a Radniční na pěkné náměstí, kde 
se můžeme občerstvit a výborně najíst v hotelu Pošta anebo pů-
jdeme rovně Křížovou ulicí až na Zámecké náměstí. Tam se dáme 
ostře doprava a projdeme tzv. „Dlouhou jízdu“, která je vytesa-
ná ve skále, ohraničená z obou stran vysokými zdmi a vede pří-5. 4. FotoFata 2014 Jaro 

na plné pecky: drobné cibulo-
viny, narcisy, tulipány, japonská 
zahrada – za hezkého počasí 
venkovní fotografie. Zájemci 
o třetí ročník fotografických 
kurzů se mohou hlásit na: 
fotofata@topi-photo.cz.
8. 4.–11. 5. Motýli s Pražskou 
plynárenskou, a.s. Oblíbená vý-
stava tropických motýlů, skleník 
Fata Morgana 9–18 h, (kromě 
pondělí). Líhnutí motýlů z kukel, 
které k nám v pravidelných zásil-
kách přicházejí po celou dobu 
trvání akce z motýlí farmy v ang-
lickém Stratfordu nad Avonou.
Kurátorská provázení
10. 4. Tomáš Vencálek Kve-
toucí dřeviny – po skupinách 
např. Prunus, zlatice, šeříky, 
pozdně kvetoucí Lonicera,
azalky a pěnišníky, atd.)
24. 4. Jarmila Skružná 
Hajní rostliny – Areál Sever
11.–27. 4. Rostliny, které 
změnily svět – hmatová výstava 
denně ve výstavním sále 9–18 h
K dispozici zvukový průvodce, 
popisky v Braillově písmu 
a průvodcovská služba. 
25. 4. Generálka na čaroděj-
nice – akce hlavně pro děti, 
opékání špekáčků. Klobouky, 
pavučiny, atd. vítány!
Sraz v 16 hodin.
Změna programu vyhrazena.

mo k Děčínskému zámku z r. 
1628. Po prohlídce se vydáme 
zpět Dlouhou jízdou a dáme 
se tentokrát doprava uličkou 
kolem zámecké barokní sýpky 
a ul. U Plovárny vejdeme do zá-
meckého parku. Dojdeme až 
k Řetězové lávce z 19. stol. po-
stavené na místě, kde stál přes 
Ploučnici padací most. Skalním 
průchodem (tunelem ve skále) 
přijdeme na Smetanovo nábře-
ží a přes Tyršův most dojdeme 
po Labském nábřeží k nádraží. 

Pokud byste zvolili jízdu au-
tem, vřele doporučuji návštěvu 
rozhledny Děčínský Sněžník z r. 
1864 s bechderoucími výhledy 
na České Švýcarsko a Lužické 
hory (16 km na západ od Dě-
čína).

 1 Děčín hl. nádraží
 2 Regionální muzeum
 3 kostel sv. Františka
 4 Synagoga
 5 evangelický kostel
 6 městské divadlo
 7 Ovčí můstek
 8 zoo
 9  vyhlídka

Pastýřská stěna
10 Tyršův most

11 Masarykovo náměstí
12 kostel sv. Kříže
13 Dlouhá jízda
14 zámek a růžová zahrada
15 kostel sv. Václava
16 Císařská vyhlídka
17 plavecký areál
18 Staroměstský most
19 Staroměstské chalupy
20 kino Sněžník
21 Thunovská hřbit. kaple

Spojení so: Praha, hl. nádr. 
8:29 (Eurocity směr Hamburk), 
další 8:39 jede z Holešovic 
a v Děčíně jste v 9:58 h nebo 
9:29 s přestupem v Ústí n. La-
bem (odj. 11 hod.). Cílová sta-
nice je Děčín hl. nádraží. Zpát-
ky vlak jede 15:24, 15:56, 16:28 
hod. www.decin.cz

text a foto Renata Zajícová a archiv

www.mudecin.cz
www.npcs.cz

Labské pískovce z vyhlídky


