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ZastuPiteLstvo inFormuje

Zastupitelstvo městské části Praha-Troja na svém 34. zasedání 16. března 2010 schválilo 
rozpočet městské části na rok 2010, který uvádíme v souhrnné tabulce.

Schválený rozpočet 
měStSké čáSti praha-troja 
na rok 2010

pŘÍJMy (v tisících kč)

0000 1341 poplatek ze psů 30,00

0000 1342 poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 200,00

0000 1343 poplatek za užívání veřejného prostranství 150,00

0000 1344 poplatek ze vstupného 10,00

0000 1345 poplatek z ubytovací kapacity 70,00

0000 1361 správní poplatky 120,00

0000 1511 daň z nemovitosti 1 060,00

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

0000 4112 neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci SdV 262,00

0000 4121 neinvestiční přijaté dotace od obcí 3 038,00

0000 4131 převody z vlast. fondu hospodářské (podnik.) činnosti 5 200,00

0000 8115 prostředky z minulých období 2 170,00

6310 2141 příjmy z úroků (část) 160,00

  Příjmy celkem        12 470,00

vÝdAJe (v tisících kč)

 kapitálové výdaje běžné výdaje

2212 Silnice celkem  270,00  70,00

2321 Odvedení a čistění odpadních vod a nakl. celkem 150,00

3111 Předškolní zařízení celkem 1 000,00

3117 První stupeň základních škol  365,00 1 200,00

3121 Gymnázium 5,00

3319 Kultura 1 241,50

3326 Zachování a obnova kulturních památek     9,00

3419 Ostatní tělovýchovná činnost celkem  105,00

3421,29 Využití volného času dětí a mládeže, ost. záj. činn.  73,00

3543 Pomoc zdravotně postiženým 20,00

3699 Ost. záležitosti bydlení, kom. služeb a územ. plánu 520,00 401,00

3716 Monitoring ochrany ovzduší 50,00

3722 Sběr a svoz komunál. odpadu celkem  88,00

3723 Sběr a svoz ostatních odpadů  267,00

3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň celkem  245,00

4357 domovy  60,50

5311 bezpečnost a veřejný pořádek celkem  4,00

6112 Zastupitelstva obcí 1 420,00

6171 Činnost místní správy celkem 100,00 4 755,00

6320 Pojištění funkčně nespecifikované  41,00

 

 výdaje celkem 1 405,00 11 065,00

12 470,00

Úplné znění zápisu naleznete na www.mctroja.cz

zápiS z 34. zaSedání 
zaStupitelStva 
mč praha-troja 
konaného dne 16. 3. 2010 

Zasedání zahájeno v 16:10 hod.
Program jednání byl schválen všemi hlasy 
přítomných členů zastupitelstva.

bod č. 2 – Rozpočet Mč praha-troja na 
rok 2010
Zastupitelstvo po projednání bere na vědomí 
zprávu o návrhu rozpočtu hlavní činnosti na 
rok 2010 a zprávu o návrhu rozpočtu hospo-
dářské činnosti na rok 2010. Probíhá diskuze 
zastupitelů o podaných žádostech o dotace 
z rezervy pro MČ z rozpočtu hl. m. Prahy. 
ZMČ schvaluje předložený návrh rozpočtu 
městské části Praha-Troja na rok 2010. 

bod č. 3 – Informace starosty
Pronájmy pozemků svěřených do správy MČ 
v roce 2009 – svěřeny nebyly pozemky parc. 
č. 142, 1468/1, 1448/2, které byly hlavním 
městem prodány. Stále je ještě možné svěře-
ní pozemků, u kterých zatím není vyřešena 
restituce – parc. č. 264/1, 1376, 1372, 1372/5, 
1428 a 136. Svěřený pozemek v Podhoří  
parc. č. 1447/2 je rozdělen a využívá ho 5 za-
hrádkářů. Svěřeny byly dále pozemky parc. 
č. 418/2, 418/15, 418/53 a 418/54. některé 
z nich jsou pronajaté a městská část připra-
vuje pokračování smluv. Pan starosta navr-
huje oslovit majitele všech okolních pozem-
ků, kteří využívají pozemky svěřené městské 
části a nemají uzavřenou nájemní smlouvu. 
V této souvislosti se bude konat společné 
jednání, které se bude týkat také návrhu na 
obnovení tzv. Sokolské cesty. Schůzka by se 
měla uskutečnit nejpozději v první polovině 
měsíce dubna. Městské části byl svěřen také 
domek na parc. č. 1290 s jednou bytovou 
jednotkou. Z části pozemku u přívozu, parc. 
č. 1447/25, byla vypovězena nájemní smlou-
va. MČ Praha-Troja obdržela žádost o pro-
nájem tohoto pozemku za účelem provozo-
vání volnočasových aktivit. V místě proběhlo 
místní šetření také v souvislosti se zřízením 
5-15 parkovacích míst. Zpracován je již návrh 
možného řešení – bude vypracována doku-
mentace na zřízení chodníku od Zoo k přívo-
zu v Podhoří a návrh projednán s veřejností. 
Ing. Stavovčíková se dotazuje na situaci s po-
zemkem před pizzerií del Corso. dále pro-
bíhá diskuze o rozhodnutí Městského soudu 
ve věci sporu s paní babaiánovou. Zastupi-
telé se domlouvají na postupu při dovolání 
k nejvyššímu soudu. dále pan starosta hovo-
ří o pozemku parc. č. 1449/3, který by zatím 
rád neprodával, s čímž zastupitelé souhlasí. 
V úvahu připadá také možnost pronájmu, 
např. několika zahrádkářům. Momentálně 
tedy MČ Praha-Troja nadále neplánuje pro-
dávat žádné pozemky. Pan starosta informu-
je o tom, že dle dostupných informací budou 
pozemky pod valem převedeny z vlastnictví 
diplomatického servisu do vlastnictví hl. m. 
Prahy. dále by měl být umožněn průchod 
k řece přes pozemek parc. č. 1624.
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Sběr odpadu v roce 2010
Mobilní sběr nebezpečného odpadu 

baterie, akumulátory, nádoby od sprejů, mazací ole-
je a tuky (nejedlé či  potravinářské tuky), ředidla a 
barvy, léky a teploměry, kyseliny a hydroxidy, lepidla 
a pryskyřice, detergenty (odmašťovací přípravky), fo-
tochemikálie, pesticidy (přípravky na hubení hmyzu, 
hlodavců, plevelu, odstraňování plísní)
zajišťují Pražské služby, a. s.

 7. 4. 18:10 – 18:30 hod. točna autobusu Podhoří
 18:40 – 19:00 hod. Trojská x Pod Havránkou
 7. 7.  18:10 – 18:30 hod. točna autobusu Podhoří
 18:40 – 19:00 hod. Trojská x Pod Havránkou
6. 10. 18:10 – 18:30 hod. točna autobusu Podhoří
 18:40 – 19:00 hod. Trojská x Pod Havránkou

velkoobjemové kontejnery domovní odPad 
  17. 4. –  18. 4.
  15. 5. –  16. 5.
  19. 6. –  20. 6.
  11. 9. –  12. 9.
 16. 10. – 17. 10.
 20. 11. – 21. 11. 

velkoobjemové kontejnery BioodPad 
(biologicky rozložitelný odpad, ornice, dřevní hmoty:
pařezy, kořeny, větve)

 10. 4. –  11. 4. (Podhoří, ZŠ trojská)
 9. 10. – 10. 10. (Podhoří, ZŠ trojská)
 6. 11. –  7. 11. pouze Podhoří!
kontejnery budou přistaveny na dvoře ZŠ Trojská a V Podhoří
před čp. 280 (bývalá Octárna)

Stabilní sběrné místo pro sběr bioodpadu v praze
(biologicky rozložitelný odpad, ornice, dřevní hmoty: pařezy,
kořeny, větve) maximálně 250 kg měsíčně
adresa: Praha 10, Malešice, dřevčická 803/25, www.envis.praha-
mesto.cz, od 1. 3. do 16. 12. 2010, po – pá 7 – 17, so 7 – 15 hod., 
Provozovatel JenA, pro občany s trvalým pobytem v Praze zdarma 
(po předložení obč. průkazu), pro podnikatele za úplatu – dle sa-
zebníku
veškerý odpad lze odevzdat rovněž zdarma v nejbližším Sběrném 
dvoře HMP Voctářova ul., Praha 8 (poblíž Libeňského mostu) po – 
pá 8:30 – 17 hod., so 8:30 – 15 hod. tel. 266 007 299, provozovatel: 
Pražské služby a. s.

trojský kaLendář 

Úřad mč inFormuje

Sbírka na pomoc haiti
Rada hlavního města Prahy odsouhlasila usnesením č. 209 ze dne 
23. 2. 2010 konání veřejné sbírky na pomoc Republice Haiti po-
stižené zemětřesením. Rozhodnutím Ministerstva vnitra, odboru 
všeobecné správy Č. j.: MV-20369-2/VS-2010 ze dne 26. 2. 2010, 
byl podle § 26 odst. 1 a § 4 odst. 2 zákona č. 117/2001 Sb., o ve-
řejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných 
sbírkách), ve znění pozdějších předpisů, stanoven den zahájení 
veřejné sbírky Hl. m. Prahy za účelem shromáždění peněžních 
prostředků na pomoc Haitské republice postižené zemětřesením 
na den 1. 3. 2010. Sbírka se bude konat na území České republiky 
po dobu jednoho roku. Finanční sbírka bude prováděna formou 
shromažďování finančních příspěvků na zvláštním bankovním 
účtu hl. m. Prahy č. 7777772626/6000, a také pokladničkami  
v místech určených k příjímání příspěvků. Těmito místy jsou kromě 
veřejně přístupných budov vybraných organizací i budovy úřadů 
městských částí Praha 1-57. Pokladnička k přijímání příspěvků je 
umístěna také na Úřadě mč Praha-troja v přijímací hale.

Sociální Služby / zdravotnictví
Magistrát hlavního města Prahy zprovoznil bezplat-
nou klientskou telefonní linku 800 100 476 odboru 
sociálních služeb a zdravotnictví. 

mč Praha-troja Pořádá 

10. ročník Pekařské soutěže 

v úteRÝ 18. 5. 2010 
od 17 hodin

nA ZAHRAdě ÚřAdu MČ A MŠ
TROJSKá 230/96

Soutěžit se bude v kategoriích:
l sladké (pečené, nepečené),
l „buchta klasik“ l slané

Se Sejde 1. dubna
Klub trojské historie se v dubnu sejde ve čtvrtek  
1. dubna v 17 hodin. Příchozí do kavárny u lávky ovšem v žád-
ném případě nebudou vyvedeni aprilem. Srdečně zveme stálé 
účastníky i ty, kteří až dosud váhají.                                      bok

15
květen

1
duben

16
duben

vždy ve středu

soboty a neděle

Filmová (půl)noc
Po roce opět ožijí prostory Čecho-
vy školy filmem a filmovým umě-

ním. nebudou se sice předávat Oskaři ani 
lvi, ale členové Trojského klubu filmových 
přátel, studenti Trojského gymnázia a zá-
stupci občanského sdružení Trojskoúhel-
ník promítnou všem zájemcům filmy 
různých žánrů. díky panu starostovi, který 
se rozhodl rovněž podpořit akci, budou 
stávající 3 produkce rozšířeny o další část 
– dokumentaristiku. Vše vypukne v pátek 
16. 4. 2010 (svátek slaví všechny Ireny) 
v 17.00 hodin v aule Čechovy školy. Po 
slavnostním zahájení promítneme film 
„Vzhůru do oblak“. následně se rozběh-
ne produkce v učebně sekunda (I. patro) 
a bude věnována klubovým filmům. Třetí 
promítací prostor bude situován do oktá-
vy (přízemí), zde poběží komediální ho-
rory a thriller. Již zmíněné dokumentární 

filmy budou promítány v malé tělocvič-
ně. Filmovou přehlídku ukončíme okolo 
půlnoci. Zveme srdečně všechny Trojáky  
i mimotrojské do školy, k dobré pohodě 
připravíme i malé občerstvení.

Za pořadatele radim jendřejas

Free FeSt
15. května 2010 se v pražské Tro-
ji uskuteční třetí ročník festivalu 

Free Fest Troja 2010. Po loňském úspěchu 
opět naváže pestrým hudebním progra-
mem, doprovodnými akcemi a celkově 
se rozšiřuje. Kromě jarní části festivalu, 
konané ve sportovním areálu Loděnice 
Troja, se mohou návštěvníci navíc těšit 
na letní(!) Free Fest Troja. Ten naváže 
v červenci a srpnu cyklem jednotlivých 
koncertů opět na pravém břehu Vltavy, 
ovšem tentokrát ve venkovní galerii Pod 
Trojským koněm.

stanoviště: dvůr ZŠ Trojská,
ul. Sádky, Pod Slabkou x Trojská,
Pod Havránkou u čp. 28,
na Pazderce proti čp. 213,
V Podhoří proti čp. 280 
(bývalá Octárna)

soboty a neděle
v sudých týdnech 

(ul. sádky) vždy ve čtvrtek 13-18 h, tj. 8. a 22. 4., 
6. 5. atd., knihy-časopisy-internet

Výpůjčky lze vracet ve všech pobočkách Městské knihovny v Praze.
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život v troji
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n 19-22. 2. 2010 se uskutečnilo školení telemarkového lyžování, 
pod vedením našich zkušených instruktorů, v naší boudě u Stu-
dánky v Peci pod Sněžkou a na stejné chatě následoval již tra-
diční lyžařský výcvik dětí o jarních prázdninách za velmi dobrých 
sněhových podmínek.

n Poslední neděli v únoru se konal turnaj ve stolním tenise.

n 16. 3. 2010 se konala valná hromada celé TJ Troja v Sokolovně. 

zprávy z tj Sokol troja - SokolSká všeStrannoSt

Volil se nový výbor na 3leté období. novým starostou byl 
zvolen Jan Zobal.

n 18. 3. se konal Karneval pro děti v tělocvičně ZŠ. během 
programu předvedly naše žákyně v maskách pohybovou 
skladbu „Malé koťě, spalo v botě...“. na svou vnučku, která 
cvičila v této skladbě, se přišla podívat paní Lydie Klausová. 

        Filipová  alžběta 
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To byl teda zase týden. Ani byste ne-
věřili, co všechno se může za pouhých 
sedm dní udát. no dobře možná uvěři-
li (obzvlášť ti, co tam byli se mnou, že). 
Jenom tak pro představu, letos nás bylo 
24 dětí a vedoucí. n Ale držíme se téma-
tu. Začátek už nejspíš znáte, protože ten 
se moc nemění. Však víte. Vystoupíte 
z autobusu a kocháte se tím obrovským 
množstvím sněhu, který se tu bůhvíjak 
objevil. Pak vás dostihne realita. Čeká vás 
totiž ten tradiční výšlap. Hip hip hurá (co 
mlčíte lidi, tak vysoko to přece není). n 
A opravdu to letos nebylo tak namáhavé 
jako jindy. Hlavně pro ty, kteří jeli nahoru 
rolbou společně se všemi našimi věcmi. 
My ostatní jsme to opět vzali tou „zkrat-
kou“. Vždyť víte: „Je to sice dál, ale o to 
horší cesta!“ =d. n Já už jsem si naštěstí 
zvykla. n Ale musím přiznat, že to vážně 
bylo letos mnohem snažší. Hlavně proto, 
že Hořák (Matouš Hořejší) a byly (Honza 
Tesák) a Honza Vaněk přijeli s námi, aby 
nám pomohli vynést všechny ty krabice, 
bágly a lyže nahory na náš Studánkový 

krpál. n To hlavně proto, že tento rok 
velkou část naší chalupy tvořily mladší 
holčičky a o silný kluky byla dost nouze. 
n Takže fakt díky kluci (určeno Matesovi 
a bylymu a Honzovi). Pro mě bylo samo-
zřejmě nejlepší, že ti, co jeli rolbou, mu-
seli nahoru pak vynést mnohem víc věcí, 
než my, co jsme tam dorazili až později. 
n Každopádně, když jsme se konečně 
dobelhali nahoru, nastala největší iro-
nie. Každý rok totiž chodíme hned po 
výšlapu na lyže a mně se vždycky strašně 
nechce, ale tentokrát, když jsem se na to 
vážně těšila, se samozřejmě nešlo. n no 
tak jsem si holt počkala až na další den. 
A bylo to super. nejvíc se mi na tom líbi-
lo, že jsme tenhle rok chodili na snow-
board každý den, protože tentokrát bylo 
obzvlášť hodně prknařů. navíc jme měli 
novou instruktorku (báru Pištorovou), 
která se sice pořád napůl počítala mezi 
děti a jako vedoucí ještě neměla moc vel-
ký respekt, ale všichni jsme jí měli rádi. n 
Hned druhý den jsme šli na první večerní 
lyžování na opravdových sjezdovkách. 
bylo to super, hlavně když jsme mohli 
jezdit my starší holky jenom spolu + je-
den vedoucí. Po úporném lyžování až na 
hranice svých sil jsme si šli odpočinout do 
Havlovky. Rico nám tam objednal polív-
ky, které nakonec nikdo nechtěl a všichni 
jsme si dali hranolky. n V úterý jsme šli do 
bazénu a bára nás překvapila (a trochu 
i naštvala) tím, že nemusela v „tý ledový 
vodě“ závodit. n Když měly všechny ka-
tegorie svého vítěze, přišli vedoucí s no-
vinkou. Vítěz z kluků bude závodit s ví-
tězkou z holek. no a hádejte co. Holky 
jsou prostě LePŠÍ než kluci (teda jenom 
ty starší, v mladších totiž vyhrál kluk, ale 
to se nepočítá =P). n My starší holky jsme 
měli letos ve sprchách dost práce. byly 
jsme totiž jenom čtyři a malých holčiček 
hned čtrnáct. A k tomu jenom dvě sprchy 
a dva fény. Asi si umíte představit, jak 

dlouho na nás pak kluci čekali.. n A pak 
zase lyžování, lyžování a snowboard, 
snowboard, snowboard. Znáte nějaký 
lépe strávený čas? Já ne. n Ale nebojte 
se. nelyžovali jsme přece nonstop. Třikrát 
denně jsme si zajeli do chaty na svačinu 
a na oběd, který nám vždy připravili naše 
dvě kuchařulky (Monika s Inkou). n Po 
obědě jsme měli vždy minimálně hodinu 
polední klid. Tehdy jsme buď spali, ane-
bo hráli naši již tradiční hru bAnG! nebo 
letos nově Poker (samozřejmě jenom 
o žetony, žádný hazard). n Když padla 
noc, mladší se odebrali do svých postý-
lek (21:00). My starší jsme je pak za ho-
dinu následovali. Ještě před první večer-
ku nám Honza často pouštěl Shaun the 
sheep jako večerníček. Což bylo vážně 
skvělé, takže jsme chodili spát vždycky 
s úsměvem. n Když nastaly závody, pro 
mě to byl zase velký stres, ale naštěstí 
jsem vždycky přišla skoro hned na řadu 
a na nějaký depky jsem neměla čas. Jeli 
se dokonce i závody na prkně, takže 
bylo letos víc držkopádů než normálně. 
n nevyhnuli jsme se ani závodům na jež-
díkách, protože ti, co byly na Studánce 
před námi, nám tu nechali pořádně dlou-
hou dráhu. Sníh jsme měli až na zádech. 
n noční hře jsme se vyhnuli jenom o fous 
(nejspíš proto, že vedoucím se do toho 
nechtělo stejně jako nám). Jupíííí. n Aby-
chom to mladším trochu vynahradili, tak 
jsme jim poslední noc udělali pěknou Ka-
nadu. Zmalovali jsme úplně všechny kro-
mě kuchařek (ty by nám totiž ráno neda-
ly nic k snídani) a vedoucích (těch jsme se 
totiž báli). n no a bylo to tu. Přišel den d, 
kdy jsme si museli všechno sbalit, naložit 
na záda a sjet na lyžích až k autobusu. 
n Kvůli nadvládě mladších dívek na nás 
pod Studánkovým krpálem čekalo auto, 
které nás zbavilo té nejhorší zátěže. Pak 
už to byla pohoda. Hurá domů!!!

markéta Bryknarová          
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život v troji

trojský kaLendář

V neděli 28. 2. 2010 proběhl ve velké tělocvičně ZŠ Svatopluka 
Čecha první turnaj ve čtyřhrách ze seriálu turnajů ve stolním 
tenise. 

na úvod sezóny byla účast poměrně pěkná, přišlo 12 párů 
a hra probíhala v poklidné atmosféře. 

Hra měla dobrý spád, všichni hráli v jedné velké skupině a 
suverénně bez porážky turnajem prošel pár TuReK – FOReJT, 
na druhém místě skončili otec se synem POCZOVI a třetí skon-
čili nOVOTný – buRIáneK.
n 28. 3. 2010 proběhne turnaj ve dvouhrách.

rudolf hampel, vedoucí stolního tenisu

turnaje ve Stolním teniSe
dne 16. 3. 2010 proběhla volební výroční schůze TJ Sokol Troja. 
na této schůzi byl zvolen nový výbor, starosta a kontrolní komi-
se. nový výbor bude pracovat ve složení Petr Filip (ml.), Kateřina 
Šrámková, Jan Zobal, barbara Králová, Jan Soukup, Jan Tůma, 
Matouš Hořejší, Jaroslav Fliegl, Václav Pokorný, urban Tahotný, 
Milan Paukrt, Štěpán Moučka, Patrik Poduška, Vladimír Gistr. 
Kontrolní komise bude pracovat ve složení Klára Fojtlová, Jana 
Crkvová, Oldřich Adámek. Starostou TJ byl zvolen Jan Zobal. do-
volte mi poděkovat za předešlou práci odstupujícímu výboru a 
zejména členům, kteří se dlouhá léta podíleli na řizení TJ, Alžbě-
tě Filipové, Tomášovi bryknarovi a dále také Luďkovi Kailovi.

jan Zobal

valná hromada

v sobotu 8. 5. 2010
sraz účastníků ve 12:45 hod. 
na stanici „výstaviště“

program:  

n odjezd ve 13 hod. buď historickou tramvají
 nebo tramvají č. 12 do stanice Újezd, 

n přestup na lanovou dráhu na Petřín,

n návštěva bludiště a rozhledny,

n procházka kolem strahovského kláštera na Loretánské 
náměstí,

n poslech Loretánských zvonů,

n pokračování kapucínskou ulicí a u Brusnice k vozovně 
střešovice s návštěvou dopravního muzea

n odjezd historickou tramvají na projížďku Prahou
nebo podle přání odjezd domů.

TJ SOKOL TROJA S MČ PRAHA-TROJA a SPCCH POřádAJÍ

májový výlet na petřín, rozhlednu a do muzea historických tramvají

Případné změny v dopravě včas oznámíme.

Srdečně zveme všechny na krásnou procházku  
historickým jádrem naší Prahy.

Cena jízdy historickou tramvají je 35,- Kč, důchodci a děti  
20,- Kč. Další vstupy si každý zaplatí sám,
nebudeme nic předem vybírat.

Vedoucí zájezdu a přihlášky přijímá Filipová Alžběta 
Tel. (Sokolovna) 233 540 307, mobil 736 283 882

vozovna
střešovice výstaviště

nám.
republikyÚjezd

jindřišská

trasa
historické tramvaječ. 91

Fo
to

 ©
 J

an
a 

Šr
ám

ko
vá

tJ Sokol troja, Mč praha troja a SpCCH praha 7
pořádají

autobuSový  zájezd
do koněpruSkých jeSkyní
dobříš – oběd a procházka parkem
Zámek mníšek pod Brdy – odpoledne

v Sobotu  15. 5. 2010
Odjezd v 7.30 hod.
ze stanice tramvají 14, 17, „Trojská“
a autobusu 112, Povltavská ul.
návrat  cca po 18 hod.

Cena zájezdu pro členy tj 80,- Kč, pro hosty 150,- Kč.
Ceny vstupného budeme vybírat s cenou zájezdu.
koněprusy:  prohlídka 1 h, dospělí 120,-Kč, důchodci 80,- Kč, 
děti a studenti 60,- Kč.
Zámek mníšek – 70 minutová prohlídka, dospělí 150,- Kč,
děti a důchodci 100,- Kč. Prohlídky jsou dobrovolné.

Přihlášky přijímá Filipová ela, tel. (Sokolovna): 233 540 307
mobil: 736 283 882, byt: 233 556 187

těšíme se na vaši účast! 
Zájezd se uskuteční pouze při dostatečném
počtu osob.  Srdečně zve za TJ Sokol Troja – sokolská všestrannost

Filipová – vedoucí zájezdu

karneval Se zvířátky
Tygři, motýlci, gepardi, berušky, žába, lvi, ale i kočky a ovečka mohli 
být spatřeni 18. 3. v trojské tělocvičně. ne, nebojte, zvířata neutekla 
ze ZOO, ale přišly za ně přestrojeny děti na Karneval. Letos se totiž na 
Karnevalu trojského Sokola oslavoval Svátek zvířat. Celým programem 
provázel „král zvířat“ – lev. Postupně se děti podívaly za různými tvory 
ze zvířecí říše a plnily zajímavé úkoly. navštívily lachtany a házely si 
s nimi s míčem, plížily se jako tygři, medvědům donesly med, prolezly 
opičí dráhu, zacvičily si s beruškou a také chodily po poušti s velbloudy 
a plavaly v moři s rybami.

Zpestřením byla návštěva skupiny koček, které předvedly aerobiko-
vou sestavu Malé kotě, kterou nacvičily na svých hodinách pod vede-
ním Jany Šrámkové, a sklidily velký potlesk.

nejlepší a nejšikovnější masky byly oceněny porotou z rodičů – na 
prvním místě byli dva gepardi, na druhém dva malí motýlci a na třetím 
zelená žabka. Všechny převleky byly moc krásné a všechny děti velmi 
šikovné, proto je lev odměnil malým dárkem. děti slíbily, že se ke zví-
řatům budou chovat hezky a chránit je a já věřím, že to dodrží…

kateřina Šrámková 
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bez provozu tramvají do 20. 5.
vážení oBčané, 
jak jsme Vás již informovali letáčkem do poštovní schránky, 
je od zahájení denního provozu dne 29. 3. 2010 (pondělí) do 
ukončení denního provozu dne 20. 5. 2010 (čtvrtek) v trojské 
ulici výluka tramvajového provozu
v úseku od křiž. na Zátorách x Partyzánská po křiž. Zenklova 
x Trojská (v obou směrech)
důvod: stavební práce na MO „Špejchar - Pelc Tyrolka“

trasy linek po dobu výluky:
linka 14 
voZovna koBYLisY - ... -  ke stírce - okrouhLická - vYchovateLna - 
BuLovka - vosmíkových - u kříže - stejskaLova - divadLo Pod PaL-
movkou (t) - PaLmovka - LiBeŇský most - maninY - u PrŮhonu (t) - 
děLnická (Z) - ortenovo náměstí - nádraží hoLeŠovice (v ul. Plynární) 

-  výstaviŠtě - ... - sídLiŠtě Barrandov

lInkA 17 (všechny spoje)
výstaviŠtě - ... - Levského / sídLiŠtě modřanY  

lInkA 24
sídLiŠtě ĎáBLice (vnější kolej) - třeBenická (t) - ŠtěPničná - Ládví - kYse-

Lova - střeLničná - KObyLISy - ... - KubánSKÉ náMěSTÍ

lInkA 53
sídLiŠtě ĎáBLice - ... - ke stírce - okrouhLická - vYchovateLna - BuLov-
ka - vosmíkových - u kříže - stejskaLova - divadLo Pod PaLmovkou 
(t) - PaLmovka - LiBeŇský most - maninY -  u PrŮhonu (t) - děLnická (Z) 
- ortenovo náměstí - nádraží hoLeŠovice (v ul. Plynární) - výstaviŠtě - 
... - voZovna Pankrác

jízdní řád v příloze

dočasné zavedení náhradní autoBusové doPravY 
X14  v trase „nádraží holešovice - kobylisy“

Zastávky               směr kobylisy: 

nádraží holešovice: nástupní: v zast. linky 112 
jankovcova: v ul. Argentinské, v zast. linky 112  
(směr Zoologická zahrada) na znamení
Pelc tyrolka: v ul. Povltavské, v zast. linky 112  
(směr Zoologická zahrada)
Povltavská: v ul. Povltavské, v zast. linky 112  
(směr Zoologická zahrada) na znamení
nad trojou: v ul. Trojské, před 2. vjezdem  
(ve směru jízdy) do domu č. 722/119a 
hercovka: v ul. Trojské, v zast. TRAM 
ke stírce: v ul. Klapkově, v zast. TRAM 
kobylisy: výstupní: v ul. Klapkově, na úrovni zastávky TRAM

směr nádraží holešovice:

kobylisy: nástupní: v ul. Klapkově, v zast. TRAM 
ke stírce: v ul. Klapkově v zast. TRAM 
hercovka: v ul. Trojské v zast. TRAM 
nad trojou: v ul. Trojské, 12 m za sloupem VO č. 809088  
(stávající nástupiště TRAM ve směru Kobylisy)
trojská: v ul. Pod Lisem, 3 m před sloupem VO č. 703176  
(v místě parkoviště IAd) 
Pelc tyrolka: v ul. Povltavské, v zast. linky 112  
(směr nádraží Holešovice)
jankovcova: v ul. Argentinské, v zast. linky 112  
(směr nádraží Holešovice)  na znamení
nádraží holešovice: výstupní:  v zast. linky 112

ing. marková, tajemnice ÚMČ

Úřad mč inFormuje

X14

Městská část Praha-Troja 
pod záštitou starosty mč Ing. arch.Tomáše drdáckého 
pořádá výstavu semestrálních prací studentů
Fakulty architektury ČVuT, Fakulty stavební ČVuT – katedry architektury 
a Fakulty architektury a umění Technické univerzity v Liberci

trojSká kotlina – potenciál a rozvoj
Zahájení 8. dubna od 17 hodin 
v konírně trojského zámku

výstava potrvá do 22. dubna 2010, otevřeno denně kromě pondělí od 10.00 do 18.00 hodin, 
v pátek od 13.00 do 18.00 hodin.

Partnerem výstavy je Fakulta architektury ČVuT 
a mediálním partnerem výstavy je též časopis eRA. 

trojské PLánY
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jaké označení je Správné?
Všimli jsme si dvou cedulí v ulici Sádky. Označují název ulice 
a její příslušnost k městské pražské části. Můžete si vybrat! 
Správně je to buď za a) nebo za b) nebo to není ani v jednom 
případě správné, a to je za c). Jak to máme v Troji v jiných uli-
cích? napište nám!                                                Text a foto bok

Letošní 
»studánky« 

zaperlily 
za velkého

zájmu 
nejmladších 

obyvatel, a nejen místních

PřečetLi jsme Za vás

sádky – V místě bývaly sádky (= haltýře) na ryby lovené z blízké 
Vltavy. Komunikace uličního charakteru zde vznikla v roce 1938, 
pojmenována byla až roku 1947. Srovnej též Pod Havránkou 
(viz), která se nazývala cestou do Haltýř.

Pod havránkou – Havránka, bývalá vinice a později vila (čp. 134) 
ve které bydlel Svatopluk  Čech. ulice podle své polohy pojme-
nována až roku 1947, dříve se zde říkalo cesta do haltýř.

Pod hrachovkou – Hrachovka, bývalá vinice, později hospodář-
ská usedlost (čp. 59). ulice pojmenována až roku 1947.

Pražský uličník,
encyklopedie názvů pražských veřejných prostranství 2 díly 

 (A-n), (O-Ž), kolektiv autorů pod vedením Mgr. Mirka Laštovky
nakladatelství Libri, Praha 1998

510
443

130

Úřad mč inFormuje

StatiStika nuda je,
má však cenné údaje
na území MČ Praha-Troja je aktuálně přihlá-
šeno k trvalému pobytu 953 občanů, z toho 
443 mužů a 510 žen. na území Podhoří je 
evidováno 99 obyvatel. navíc v naší městské 
části podle statistiky Magistrátu HMP je při-
hlášeno k dlouhodobému pobytu 287 cizin-
ců: převažuje ukrajina (83), Rumunsko (68), 
Slovensko (40).

Z celkového počtu 953 obyvatel máme 202 
dětí do 18 let. V Troji také žije 36 seniorů nad 
80 let (včetně letošních jubilantů), ženy jsou 
opět v převaze – je jich 21, mužů je 13. Obča-
né nad 60 let v počtu 238 představují asi 25 
% obyvatelstva MČ Praha-Troja. Ještě pro zají-
mavost: hlášeno je u nás 130 psů, což zname-
ná, že přes 13 % všech obyvatel v Troji vlastní 
i čtyřnohého přítele.   renata Zajícová, 

evidence obyvatel 

trojský kaLendář

m. urbanová u lávky
Ve čtvrtek 4. března proběhla v trojské Ga-
lerii u lávky vernisáž výstavy Markéty urba-
nové pod názvem Obrazy a grafika – výběr 
z tvorby. Markéta urbanová se narodila 
v roce 1978 v Turnově. V roce 1996 absolvo-
vala Střední umělecko průmyslovou škola 
v Turnově, obor  zlatnictví, stříbrnictví, v roce 
2003 dokončila Akademii výtvarných umění. 
V letech 2003–2005 působila jako pedagog 

na SuPŠ v Turnově. Od roku 2004 působí 
jako pedagog na Vyšší odborné škole Vác-
lava Hollara. V současnosti působí také jako 
odborná asistentka na Akademii výtvarných 
umění v Praze. V roce 2007 byla přijata za čle-
na S.V.u. Mánes. Její vlastní tvorba zahrnuje 
malbu, manipulovanou fotografii, okrajově  
i videoart, vypracování skript pro výtvarnou 
přípravu. Vernisáž uvedla Phdr. Rea Michalo-
vá. Zajímavá výstava bude přístupná v obyk-
lých časech v pátek, v sobotu a v neděli až do 
2. května 2010. 

Text a foto bok

inzerce

hledáme rehabilitačního lékaře 
pro ambulantní provoz 

v soukromém zdravotnickém zařízení 
v Praze 7.

Bližší informace na tel. č.: 272 911 333

veronika Petkovová
GReenHouSe kvĚtIny
komplexní květinový servis

koněvova 128/2a, Praha 3-žižkov
www.ghskvetiny.cz, tel. 772961908

✱
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tiP na výLet

otevřeno denně v dubnu od 9.00 do 18.00 hodin

trojský kaLendář

duben – MĚSÍC nARuby

 3. 4.  Zahájení 79. sezóny  
tentokrát v jarním stylu

 10. 4.  den s českou astronomickou společností 
zkuste pozorovat nebeské objekty!

 24. 4.  den Země 
Svátek zeměkoule, připojte se k oslavě!

 2.–30. 4. tropičtí motýli z farmových odchovů

 do 2. 5. Pet tropicana „plastoví vetřelci v nečekané symbióze“.

 do 5. 4.  když se vrby zelenají – jarní výstava
  Výstavní sál, venkovní expozice – areál JIH

 3.–5. 4. velikonoční jarmark
  Med, svíčky, medovina, perníčky, čaje, dřevěné hračky,

spousta drobnůstek, venkovní expozice – areál JIH

v dubnu otevřeno od úterý do neděle 9–18 hodin

Vážení čtenáři i turisté, také se již tě-
šíte na jaro? Rádi bychom vás pozvali 
do Polabského národopisného muzea 
v Přerově nad Labem. Jedná se o čtvrtý 
největší skanzen v evropě s výjimkou se-
verských zemí a o nejstarší národopisné 
muzeum v Česku. Jeho historie začíná 
okolo roku 1900. Tehdy majitel místní-
ho zámku – arcivévoda Ludvík Salvátor 
Toskánský – zakoupil pro účely náro-
dopisného muzea Staročeskou chalupu 
a zpřístupnil v ní veřejnosti expozici o ži-
votě v Polabí. na tuto aktivitu navázalo 
v roce 1967 Polabské muzeum. Účelem 
vzniku skanzenu bylo zachovat histo-
ricky cenné objekty v prostředí, v němž 
vznikaly a plnily svou funkci.

Letos už po jedenadvacáté zahajuje 
skanzen, od 19. 3. do 8. 5. 2010, návštěv-
nickou sezonu velkou výstavou pod ná-
zvem Jaro na vsi. V celém areálu si při-

pomenete různé staré zvyky a obyčeje, 
které provázely po celé jarní období 
život našich předků ve středním Polabí. 
Zpřístupněny budou všechny expozice 
včetně staré školy. Tel.: 325 565 272, 
www.polabskemuzeum.cz, otevřeno 
denně mimo pondělí 9-17 hod. Spoje-
ní: bus 398 z Černého Mostu – so, ne 
9.05, 11.05 hod., zpět 14.24, 16.24 hod. 
do zastávky Přerov nad Labem, rozcestí 
u obory, pak ještě asi 1,5 km pěšky do 
centra Přerova.

V městečku Přerov nad Labem je 11 
nemovitostí se statutem kulturní památ-
ky. Jsou to, kromě zámku a kostela sv. 
Vojtěcha, Staročeská chalupa (č. p. 19), 
pivovar, hospoda (č. p. 14), dvě venkov-
ské usedlosti (č. p. 11 a 13), dvoje boží 
muka, kaplička sv. Vojtěcha nad studán-
kou a hradiště Přerovská hůra. Zámek 
Přerov nad Labem je dvoupatrová bu-

dova s věží, zdobena bohatou renesanč-
ní sgrafitovou figurální a rustikovou vý-
zdobou. Kolem objektu je příkop a přes 
něj vede klenutý kamenný most, který 
nahradil původní most padací. V součas-
né době je v zámku umístěn archiv Čs. 
rozhlasu a je nepřístupný. V přerovském 
zámku, ve skanzenu a okolí byla filmo-
vána řada televizních pohádek. V místní 
škole (dnes budova obecního úřadu) ve 
skutečnosti proběhl závěr slavného lovu 
na divočáka, který později popsal bohu-
mil Hrabal ve své knize Slavnosti sněže-
nek. Pro tento kraj je příznačný i fakt, že 
vleklé spory dvou mysliveckých sdruže-
ní, které Hrabal popsal ve stejné knize, 
jsou ve skutečnosti malou válkou mezi 
nimrody z Přerova nad Labem a soused-
ních Semic (autor dlouhá léta žil v neda-
lekém Kersku).

za jarem do polabí

Pokud by vám zbýval čas, můžete navštívit 
blízké muzeum moto & velo, soukromé 
muzeum historických bicyklů a motorek 
pana Tomáše Moravce. Stálou expozici 
z let 1885 až 1955 tvoří více než 30 mo-
tocyklů převážně českých výrobců a asi 60 
bicyklů s prvním kolem od firmy Laurin & 
Klement. Je otevřeno od dubna út-ne: 9–17 
hod., vstup 40,-, děti a senioři 20,- Kč.

připravila r. Zajícová

Klecánky

Tiché
údolí

Suchdol

Sedlec

brnky

Zámky

Podhoří

drahanské údolí
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CYKLO

TIP
po proudu řeky
Okruh Troja – Roztoky zařadilo nakladatelství 
Marco Polo, s. r. o. mezi nejlepší cyklovýlety  
v ČR. V publikaci 110 výletů s dP hl. m. Prahy 
(v prodeji v infocentrech dP) je doporučován  
i pěším turistům (cca 12 km). Zkuste na kole nebo 
pěšky. (Výstava Lego® do 25. 6., zámek Roztoky.


