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PODHOŘÍ 4. 6.

Děkujeme všem obětavým dobrovolníkům,
hasičům, vojákům, policistům, spoluobčanům
i firmám  za nezištnou pomoc při zdolávání
následků velké vody.
Z důvodu velkého množství těchto lidí je nemůžeme všechny 
jmenovat!

PODROBNOSTI NA STR. 4–5

Provoz tram č. 17 
NEZMĚNĚN,

výluka posunuta 
na druhou polovinu 
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ZASTUPITELSTVO INFORMUJE

2

SEŠEL SE FINANČNÍ VÝBOR
Dne 17. 6. 2013 proběhlo jednání finančního výboru ZMČ Praha-Troja. 
■ Finanční výbor projednal a odsouhlasil Závěrečný účet MČ Pra-
ha-Troja za rok 2012. ■ Dále po prostudování Statutu fondu za-
městnavatele a Zásad pro používání fondu zaměstnavatele navrhl 
FV úpravy v tvorbě fondu a jeho použití.

Romana Konrádová, tajemnice finančního výboru

O ČEM JEDNALA KOMISE 
PRO VÝSTAVBU A DOPRAVU
DNE 12. 6. 2013
1/ Žádost o nové souhlasné 
vyjádření ke změně stavby před 
jejím dokončením „Přístavba 
garáže rodinného domu Troj-
ská 53/182, Praha 7 – II. Etapa“ 
2/ Žádost o vyjádření ke změ-
ně ÚPn sídelního útvaru hl. m. 
Prahy na pozemcích parc. č. 
474, 476/1, 476/2 a 478/2 vše 
k. ú. Troja na ploch OB
3/ Žádost o vyjádření ke sta-
vebnímu záměru novostavby 
RD na pozemcích parc. č. 371 
a 375/2 k. ú. Troja na místě pů-

vodní stavby č. e. 5 v ulici Pod 
Havránkou, Praha 7, Troja.
4/ Žádost o stanovisko k pro-
jektové dokumentaci rekon-
strukce a přístavba RD Na Far-
kách 743/4, Praha 7, Troja pro 
územní řízení 
5/ Žádost o posouzení rekon-
strukce dvojdomku v Podhoří 
č. p. 761/3e a 761/3f, Praha 7, 
Troja 
6/ Žádost o vyjádření k návrhu 
úpravy ÚP SÚ HMP č. U 1175 
v k. ú. Troja 

zkrácený zápis Karel Novotný, 
tajemník komise

ZE ZÁPISU Z 24. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA-TROJA
Bod č. 2 – Závěrečný účet MČ Praha-Troja za rok 2012
Zastupitelstvo po projednání schvaluje výsledek hospodaření (závěrečný účet) 
MČ Praha-Troja za rok 2012 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení (s objemem 
příjmů po konsolidaci 14 413,91 tis. Kč a s objemem výdajů po konsolidaci 
14 662,44 tis. Kč, přičemž rozdíl mezi příjmy a výdaji je 248,53 tis. Kč), finanč-
ní vypořádání s rozpočtem HMP, ze kterého vyplývá odvod ve výši 24 680,00 Kč 
podle přílohy č. 4 Závěrečného účtu za rok 2012, výsledek hospodářské čin-
nosti MČ Praha-Troja uvedený ve zprávě o hospodářské činnosti za rok 2012 
dle přílohy č. 2 tohoto usnesení, výsledek hospodaření a převody do fondů 
příspěvkové organizace Mateřská škola Nad Kazankou (z hospodářského 
výsledku – přebytku ve výši 88 924,54 Kč bude do fondu odměn převedeno 
65 000,00 Kč, do fondu rezerv 23 924,54 Kč s tím, že částka 2 212,00 Kč bude 
následně použita na pokrytí ztráty doplňkové činnosti) a výsledek hospodaře-
ní příspěvkové organizace Základní škola Trojská 110 s hospodářským výsled-
kem 55 378,01 Kč, který bude převeden do rezervního fondu. 

ZMČ souhlasí s celoročním hospodařením MČ Praha-Troja v roce 2012 
s výhradami uvedenými ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření MČ 
Praha-Troja za období od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012 zpracovanou Magistrátem 
hl. m. Prahy, odborem finanční kontroly a přezkoumávání hospodaření.

usnesení č. 80 schváleno 7 hlasy
Bod č. 3 – Povodeň 2013 v Troji 
Pan starosta popisuje zastupitelům celý průběh povodní a následné likvidace 
škod. Pan starosta děkuje všem, kdo se do prací zapojili. Ze strany hl. m. Prahy 
byla akce také zvládnutá. Pan starosta děkuje také pracovníkům úřadu. Všech-
ny požadavky občanů byly rychle splněny. Pan starosta písemně poděkuje také 
Policii hl. m. Prahy a Policii ČR. Dále jmenuje všechny ostatní instituce, společ-
nosti a soukromé osoby, které poskytly materiální a finanční pomoc. Existuje 
několik dokumentů, které obsahují veškeré informace o průběhu povodní. 
Z nich se udělá podrobná zpráva, která zůstane na ÚMČ Praha-Troja. Povod-
ňový plán bude následně upraven dle aktuálních zkušeností. Zastupitelstvo 
po projednání vyjadřuje poděkování všem organizacím i jednotlivcům, kteří 
trojským občanům i Městské části Praha-Troja poskytují finanční a materiální 
pomoc a nezištně pomáhají při odstraňování následků povodní. ZMČ žádá zú-
častněné osoby o dodání svých dílčích zpráv a fotodokumentace do kanceláře 
starosty MČ Praha – Troja do 9. 8. 2013. ZMČ pověřuje starostu městské části 
a tajemnici úřadu městské části vypracováním souhrnné zprávy o průběhu po-
vodní 2013 v termínu do 31. 8. 2013.  usnesení č. 81 schváleno 7 hlasy

Bod č. 4 – Obnova lokalit MČ Praha-Troja postižených povodní 
U rodinných domů byly odstraněny veškeré nánosy bahna a poškozená zaří-
zení, vše se realizovalo s pomocí dobrovolníků, armády a přistavováním kon-
tejnerů z rozpočtu hl. m. Prahy. Za kontejnery musely platit pouze soukromé 
společnosti. Někteří dobrovolníci pomáhali také u paní Jeřábkové na území 
MČ Praha 8. Tento víkend bude nasazeno ještě 10 příslušníků Hradní stráže. 
Po péči o soukromé domy přichází péče o naše stavby a pozemky u řeky. Oblast 
u řeky bude řešena jednotně, jednat se bude také se všemi nájemci a dalšími 
vlastníky okolních pozemků u univerzitního kanálu. Se zahrádkáři v Podhoří 
je také domluveno odklizení. Běží také odhady škod na majetku a různé pro-
gramy pomoci. MČ se bude snažit sehnat finanční prostředky z různých zdrojů. 
Ing. Kořenský připomíná, že ne všichni zahrádkáři si pozemky uklidili. Dále 
se dotazuje, jak se bude řešit černá skládka mezi Popovskými a Loskotovými. 
P. starosta odpovídá, že o problému ví a neodklizený val po povodni z roku 
2002 byl 20. června nahlášen jako nepovolená terénní úprava na Stavební od-
bor ÚMČ Prahy 7. Probíhá diskuze o nepořádku, který zůstal v Podhoří ještě 
po povodních v r. 2002. Zastupitelstvo po projednání bere na vědomí infor-
mace o dosavadním průběhu odstraňování povodňových škod v Městské části 
Praha-Troja. ZMČ ukládá starostovi předložit návrh na další postup při obnově 

nemovitostí svěřených do správy městské části a zájmových oblastí poškozených 
povodní 2013 ve spolupráci s Hlavním městem Prahou, Povodím Vltavy, Stát-
ním pozemkovým úřadem, FTVS UK, TJ Sokol Troja, USK Praha, HG Sport 
s.r.o. a soukromými vlastníky. usnesení č. 82 schváleno 7 hlasy

Bod č. 5 – Informace starosty
■ schválení žádosti MČ Praha-Troja o členství ve FEDENATUR vzhledem 
k povodňovým událostem se pan starosta nemohl zúčastnit jednání v Athé-
nách. Přesto byla MČ přijata jako nový člen FEDENATUR. MČ musí ještě do-
dat povinné dokumenty.

Bod č. 6 – Závěr, diskuze
Pan starosta má podnět na nespokojenost rodičů na stravování v MŠ – např. 
játrová paštika k dopolední svačině. JUDr. Čadská: OS Troja Trojou nabízí po-
moc při přípravě benefičního koncertu. Ohledně budovy ZZS je JUDr. Čadská 
ve spojení s ostatními sdruženími, přihlásí se k řízení na ÚMČ P7. Prosí o in-
formace ohledně Panského statku, neboť není účastníkem řízení. Ing. Stavov-
číková informuje, že je stále uvolněný dvoubyt pro matky s dětmi v DIP. 

Po povodních r. 2002 přispívala MČ Praha-Troja zatopeným rodinám. Za-
tím je ovšem na účtu pouze 23 tisíc. Rodiny si mohly žádat samy o různé pří-
spěvky a slevy. Příští týden se v této věci sejde také Nadace Quido Schwanka.

Trojský kalendář na léto je v běhu. Pan starosta připomíná, že je nutné ho 
každý měsíc posílat řediteli Městské Policie P7.

Prázdninová kancelář v zahradě bude letos opět fungovat každé pondělí 
a středu od 16 do 18 hod. Pan starosta bude rád za účast ostatních zastupitelů. 
První týden v červenci zastoupí pana starostu Ing. Bryknar.

Autorizovaný zápis na www.mctroja.cz. Ing. arch. T. Drdácký

Vážení spoluobčané, povodně prověřily naši operativní schopnost řešit vý-
jimečnou situaci. Děkuji všem, kteří se jakkoliv zapojili! Povodeň nás vrací 
o měsíce zpět! Čeká nás ještě mnoho týdnů, než vše obnovíme do uspoko-
jivého stavu.

Co neuplavalo, opravíme, co uplavalo, obnovíme. Naše městská část 
bude opět v Podhoří, Bosně a ve Mlýně dobrým místem k bydlení; v zóně 
pod valem příjemným místem u řeky pro oddech, sport a rekreaci Praža-
nů; Zoo opět výstavní i ve spodní části, Trojský zámek s překrásnou upra-

venou zahradou… Více informací a jak případně můžete pomoci na na-
šich webových stránkách www.mctroja.cz.

Cyklostezka A2 zůstává uzavřena od přívozu v Podhoří k Trojské lávce. 
Trojská lávka bude opravena a v nejkratším termínu zpřístupněna. Prosím 
všechny o trpělivost.

Závěrem mi dovolte přání, abychom společnými silami zvládli odstra-
ňování škod po povodni i obnovu zničených lokalit a mohli pouze sledo-
vat „index čistoty“ našich veřejných prostranství.

Přeji všem pěkné prázdniny a zasloužený odpočinek o dovolených!
T. Drdácký, starosta, drdacky@mctroja.cz

Z DENÍKU STAROSTY

KONANÉHO
DNE 20. 6. 2013
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VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERYVELKOOBJEMOVÉ KONTEJNE

SOBOTA 13. 7. od 13.00 do 17.00 hod. 

■ dvůr ZŠ + TGSČ Trojská 110/211 

■ Pod Salabkou x Trojská 

■ V Podhoří proti čp. 280 (býv. Octárna) 

NEDĚLE 14. 7. od 13.00 do 17.00 hod. 

■ Sádky, u stání na separovaný odpad 

■ Pod Havránkou u čp. 238/8 před vraty 

Panského statku 

■ Na Pazderce proti čp. 213

Prosím sledujte průběžně termíny přistavení

kontejnerů v časopise TROJA nebo

na stránkách www.mctroja.cz.

DOMOVNÍ
ODPAD 
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každé
pondělí a středa 
16.–18 hodin!

Jménem kolegů zastupitelů se 
těšíme na viděnou!

Tomáš Drdácký, drdacky@mctroja.cz

OTEVŘENÁ

KANCELÁŘ

STAROSTY

PROJEKT MĚŘENÍ ČISTOTY 
VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ 
MÁ JIŽ SVÉ VÝSLEDKY
V únorovém čísle jsme vás informovali o prvních výsledcích pi-
lotního projektu „Index čistoty – metodika pro stanovení čistoty 
veřejných prostranství“, který je realizován s finančním přispěním 
Hlavního města Prahy.

Kontrolorka čistoty paní Jarmila Novotná, po dobu 8 měsíců 
pečlivě měřila čistotu na níže uvedených veřejných místech. 

■ tramvajová zastávka Trojská a přilehlý park,
■ stání kontejnerů na separovaný odpad v ulici Sádky,
■ náplavka pod lávkou a pokračování louky podél cyklostezky,
■ veřejné prostranství v okolí přívozu.

0

1

2

3

4

5

Zastávka
Trojská

Sádky Pod lávkou Přívoz
Podhoří

Srovnání indexu čistoty jednotlivých stanovišť

2,51

4,07
3,74

3,49

Vypočtený Index čistoty je stanoven tak, že čím vyšší je hodnota 
indexu, tak je lokalita čistší. Čistá lokalita je hodnocena nejvyšším 
indexem číslem 5. Ze zpracovaných výsledků měření vyplynulo, 
že nejlépe hodnocenou lokalitou za sledované období je území 
stání kontejnerů na separovaný odpad v ulici Sádky. Naopak tram-
vajová zastávka Trojská a přilehlý park vychází z hlediska čistoty 

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU STŘEDA 10. 7.
(rozpouštědla, ředidla ■ baterie a akumulátory ■ zářivky a jiný odpad 
obsahující rtuť ■ detergenty a odmašťovací přípravky ■ nepoužitelná 
cytostatika a léky ■ olej a tuk (vyjma jedlého) ■ barvy a tiskařské bar-
vy ■ lepidla, pryskyřice ■ kyseliny, zásady ■ fotochemikálie ■ pesticidy

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

podprůměrně. Z hlediska skladby odpadů z monitorovaných míst 
zůstává a nejvíce zhoršují Index čistoty graffity, které tvoří 30% 
ze všech sledovaných odpadů. Dále městskou část nejvíce zatěžují 
plasty, nedopalky od cigaret, papír a nápojové kartony, což může-
me vidět na výsečovém grafu.

Střepy 2%
Exkrementy 2%

Graffity 30%

Bioodpad 4%

Nedopalky 13%

Žvýkačky 2%
Výlep plakátů 1%

Papír 12%

Potraviny 2%
Textilie 3%

Plasty 14%

Sklo 1%

Kovy 4%

Skládky 3%

Zaplněnost
odpadkových košů 7%

Jsme velmi rádi, že v porovnání s výsledky měření za 09 – 12/2012 
došlo v období od 01/2013 do 04/2013 ke zlepšení Indexu čis-
toty na všech měřených lokalitách. Z tohoto důvodu se MČ Pra-
ha-Troja rozhodla v měření pokračovat do 08/2013, aby získala 
ucelený celoroční přehled o vývoji čistoty na vybraných veřejných 
místech. 

Poděkování patří všem, kteří se na projektu podíleli, hlavně 
paní Jarmile Novotné, která se zhostila funkce kontrolora čistoty 
a všechny stanovené úseky každý týden navštěvovala a zaznamená-
vala naměřené hodnoty, dále společnosti MCN, o.p.s., která celý 
projekt realizovala.

Šá rka Krosová, předsedkyně správní rady MCN, o.p.s.

Již tradiční Zahradní kancelář starosty otevřena. 
Opět máte možnost bez předchozí domluvy při-
jít do stanu před Úřadem městské části a projed-
nat věci, které vás zajímají. Přijďte s vašimi názo-
ry, připomínkami, kritikou
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3. 6. max. průtok 3090 m3s-1 – vyhlášen 
3. stupeň povodňové aktivity – stav ohrožení, 
starosta svolává PK, která se změnila na Kri-
zový štáb MČ Praha-Troja, informuje o zase-
dání krizového štábu HMP, staví se protipo-
vodňová ochrana, Podhoří je odpojeno od el. 
energie, každý den probíhá setkání krizového 
štábu s občany v ZŠ a naváží se materiál pro 
vytopené do zřízeného skladu (výdej p. Zava-
dil, p. Zajícová) Monitoring výšky hladiny 
u lávky (M. Tesař, J. Kavan)

31. 5.–1. 6. – max. průtok 850 m3s-1 aktivo-
vány hlídky, je 1. stupeň povodňové aktivity 

4. 6. kulminace v 05:00 max. průtok 3300 
m3s-1 – zasedá krizový štáb za účasti vedoucí 
odboru dopravy MČ Praha 7 p. Vitáskové 
– jsou navržena dopravní opatření, aby se 
zabránilo „povodňové turistice“ každý den 
se bude v poledne scházet krizový štáb v ZŠ, 
bude informovat občany o situaci a sepisovat 
jejich požadavky, byl vytvořen seznam lidí na-
bízejících pomoc

6. 6. max. průtok 1780 m3s-1 hlídky MČ 
s povolenkami asistují policii na vjezdech 
do Troje

7. 6. max. průtok 1670 m3s-1 – začínají se 
navážet kontejnery na úklid, hlásí se dobro-
volníci, začínají se uklízet domy v Podhoří

8. 6. max. průtok 1240 m3s-1 – na úřadě služ-
ba 8:00–18:00 i o víkendu (Ing. Marková, 
R. Konrádová, R. Zajícová)

12. 6. max. průtok 708 m3s-1 – v Podhoří 
zeslaben dohled Policie ČR

13. 6. od 17:00 do 22:00 hodin bylo demon-
továno protipovodňové hrazení v ulici Pod 
Havránkou

Vážení spoluobčané, fi nanční dary můžete zasílat 
na Rozvojový fond Troja č. ú. 21223-2000725369/0800, 
variabilní symbol 5212. 

Dar můžete poslat přímo na 
vámi určený účel, který uvedete 
v poznámce pro příjemce nebo 
nám ho předem sdělíte e-mai-
lem. Účel daru musíme dodržet.

1

5
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1514
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11

19
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2. 6. max. průtok 2000 m3s-1 – vyhlášen 
2. stupeň povodňové aktivity (bdělost) – je 
sice neděle, ale na úřadě MČ je rušno – sta-
rosta svolává trojskou Povodňovou komisi, 
jsou informováni ohrožení obyvatelé, pod ve-
dením Ing. Bryknara jsou evakuány Trojský 
kůň a loděnice, začala stavba protipovodňové 
ochrany v ul. Pod Havránkou, voda stoupá

5. 6. max. průtok 2290 m3s-1 – Troja je uza-
vřena, vydávají se povolenky k vjezdu, p. Ka-
van a p. Zobal vypracovávají rozpis hlídek, 
v Podhoří v ČZU zřízen výdej materiální 
pomoci, kde se střídají Ing. Mach, Ing. Sta-
vovčíková a JUDr. Čadská, večer přijíždějí 
na pomoc hasiči

9. 6. max. průtok 1020 m3s-1 – úklid probí-
há v plném proudu (v terénu Ing. Smolová, 
K. Novotný, R. Foitl)

10. 6. max. průtok 1000 m3s-1 – na pomoc 
přicházejí další dobrovolníci a armáda ČR

11. 6. max. průtok 786 m3s-1 – v Podhoří 
pomáhá 20 vojáků ze 4. brigády rychlého na-
sazení z Chrudimi 

Z materiálu Krizového štábu upravila R. Zajícová

14. 6. – vjezd do MČ Praha-Troja je již bez 
povolení vyjma cyklotrasy a ul. Povltavská 
pod zámkem

15. 6. – po čtrnácti dnech je přístupná ulice 
Vodácká, začíná úklid prostorů pod valem

Zatopeno 12 objektů v Podhoří, nebytové prostory, sklepy, chaty a zahrady, 
všechny vodácké základny, sportoviště, galerie Trojský kůň, spodní část ZOO, 
Starý mlýn a jižní část zámecké zahrady

ÚŘAD MMČ INFORMUJE

Autoři fotografií:

1, 6, © Grafos

2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 14, 17, 19 

© B. Kudera

13, 15 © D. Smolová

5, 16, 18
© J. Kavan, jun.

20 © L. Medřický

21 © Ing. J. Papež, 
www.koordinace.cz
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Termíny: 

I. 19.- 23. 8. 2013

II. 26. - 30. 8. 2013

Cena: 2.900,- Kč/dítě/za týden
Sleva: 200,- Kč pro každého sourozence 

Závazné přihlášky do 15.6.2013

Kontakt: englishline@volny.cz
tel.:  +420 602 539 483  

+420 775 040 872

  Kurz angličtiny a sportovní vyžití formou 
příměstského tábora

  Program denně od 8:30 
do 17:00 hodin 

Celotýdenní táborová hra o poklad

Zázemí  sportovního areálu SABAT Troja 
u Vltavy (tram Trojská)

Celodenní stravování zajištěno

Výuka angličtiny vedená zkušenými lektory - 
jazyková škola English line

Program přizpůsoben znalostem dětí

Interaktivní čtení anglických knih, tematická 
slovní zásoba, písničky a hry

Intenzivní sportovní program

Každý den se naučíte nový netradiční sport 
(baseball, frisbee ultimate, lezení na umělé 
stěně...)

týd l ý ličti ttýd l ý ličti tNabízímNabízím kk á é l k litěá é l k litě
TT
nn

www.englishline.cz
Ubytování není zajištěno

Inzerce

SERVIS JÍZDNÍCH KOL & IN-LINE BRUSLÍ

KOLONIÁL PODHOŘÍ
TEST CENTRUM
tel.: 603 599 483

TROJSKÝ
ORIENŤÁK 2013 
Třetí závod Žaket Pražského poháru žactva a závod ze série 
Dny s mapou v pražských lesoparcích (pořádající orgán Praž-
ský svaz orientačních sportů) za podpory Úřadu MČ Praha-
-Troja, Botanické zahrady hl. m. Prahy a nakladatelství Žaket 
proběhl ve středu 29. května za účasti 291 závodníků. 

A PŘÍPRAVĚ A ORGANIZACI 
závodu se podíleli členové od-
dílu orientačního běhu TJ SO-
KOL Troja. ■ Když v poledne 
před závodem začal liják, nikdo 
netušil, že to je počátek nad-
cházejících povodní… ■ Ještě 
na začátku závodu byl prudký 
liják, který se změnil na slu-
nečné počasí. Účastníci závod 
hodnotili velmi kladně, zejmé-
na ocenili možnost uschovat 
věci ve stanech zapůčených 
ÚMČ Praha-Troja. ■ Přesto, 
že po lijá ku se některé trojské 
kopce a strže změnily v klouzač-

ku, nedošlo při závodě k žádné-
mu zranění. Výsledky závodu 
jsou uveřejněny na internetu: 
http://www.zaket.cz/UserFi-
les/File/PPZ2013/130529_vy-
sledky_pro_net.txt (fotografie 
ze závodu budou také uveřej-
něny na internetu). ■ Další dva 
následující závody Žaket Praž-
ského poháru žactva v Divoké 
Šárce a ve Stromovce byly z dů-
vodu povodní zrušeny. Zvažuje 
se prodloužení série do září 
a jedná se o náhradních termí-
nech. 

Za oddíl OB Milan Paukert 

3 
poháháháháru žactva a závod ze série

V pondělí 17. 6. se uskutečnilo pravidelné setkání se starostou. 
V diskuzi o budoucnosti Troje, ale i o aktuálních věcech, které 
občany zajímají je možné pokračovat během prázdnin v otevřené 
kanceláři starosty (viz strana 3).

SETKÁNÍ SE STAROSTOU

INDIÁNSKÉ LÉTO
V LESNÍM KLUBU
pondělí–čtvrtek, 8.30–15.00 cena: 1600 Kč (včetně stravy)

Termíny a lektoři:   8. – 11. 7. Blanka + Michal
  5. –  8. 8. Blanka + Katka
 19. – 22. 8. Katka + Michal
Denní program:
 8:30 příchod dětí do zázemí 
 9:00 zahájení programu 
 9:15–11:45 edukační program (dopolední svačina)
 11:45–12:00 příprava na oběd, hygiena
 12:00–12:30 oběd v zázemí
 12:30–14:30  odpolední odpočinek v podkroví

(spánek nebo klidová činnost s lektorem)
 14:30–15:00 odpolední svačina, sdílení zážitků dne
 15:00 odchod dětí 

Přihlášku zasílejte mailem na: blanka@3udoli.cz.
Platba v hotovosti první den turnusu.

26.–29. 8. – děti s rodiči se mohou přijít dopoledne aklimatizovat před no-
vým školním rokem (lektoři se budou věnovat především přípravě zázemí).

OTEVŘENO DLE POČASÍ 
14–19 H DENNĚ

V sobotu 22. června proběhl 
v areálu TJ Sokol Troja oblíbe-
ný den plný sportu a zábavy – 
tentokrát na souši…
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Více foto na: www.effigy.webnode.cz
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11.7. 21.00 Festival
 (USA) M. Lerner, 1963–66, 95’
18.7. 21.00 Fanafán Tulipán
 (France) Ch. Jaque 1952, B 96’
25.7. 21.00 Frajer Luke
 (USA) S. Rosenberg 1967, B 126’

ZDARMA
Za podpory: MČ Praha-Troja, Cyklo Hobby 
organizuje Kulturní Centrum Meandr o.s.,

Program: www.utrojskehokone.cz

11 7 21 00 F i l

FILMOVÉ LÉTO V TROJI 2013
Vždy ve čtvrtek v kempu TJ Sokol Troja

POZOR změna místa (do odvolání)
(více na www.mctroja.cz)

SCHŮZKA
V ČERVNU

Ani blízkost opadávající velké 
vody poblíž Domu spokojené-
ho stáří (byl sem v tomto dni 
rovněž přenesen krizový štáb) 
nenarušila ve čtvrtek 13. červ-
na pravidelné setkání Klubu 
trojské historie. K dispozici byly 
další historické fotografie a zce-
la pochopitelně se vzpomínalo 

na velké vody a povodně v mi-
nulosti. Další schůzka se koná 
ve čtvrtek 11. července opět 
v klubovně Domu spokojeného 
stáří od 17 hodin. bok

NEBE, MALBA, 
GRAFIKA
DALIBOR SMUTNY�

■  Narozen 22. 5. 1964 – Hořice v Podkr-
konoší

■  Studia:
1978–82 Střední průmyslová škola bižu-
terní Jablonec nad Nisou,
1982–88 Akademie výtvarných umění 
v Praze.

■ Člen Umělecké besedy a SČUG Hollar.
■ Žije a pracuje v Praze a v Rasochách
Zabývám se malbou a grafikou, zejména techni-
kou mezzotinty. Základním námětem obrazů je 
prostor krajiny dimenzovaný detaily rostlin a kvě-
tů, prostřednictvím nichž se snažím zaznamená-
vat čas strávený při rozjímání nad konstrukcí 
mého světa, kde se světlo a stín stávají synony-
mem zrodu a zániku, které jsou obsahem mých 
obrazových příběhů. www.daliborsmutny.cz

Povltavská 42/21
autobus 112
zastávka Kovárna
a z křižovatky 
ulic Trojská
Pod Havránkou
k řece.

Škoda, že všechny akce, které jsme v poslední době pořádali, značně pokazilo počasí. ■ Při zá-
jezdu do jižních Čech celý den pršelo a krajina byla zahalena mlhou. ■ Trojský orienťák dopadl 
o něco lépe – při startu pršelo, ale když běžci dobíhali do cíle, vysvitlo trochu sluníčko. Účast 
byla veliká: 320 závodníků. ■ Také slavnostní cvičení „Sokolové pod  Řípem“ bylo pokaženo 
celodenním deštěm a chladným počasím, přesto vystoupilo 6000 cvičenců. ■ Tradiční jarní 
cyklovýlet celý propršel, ale nebyl zrušen, protože byla objednána prohlídka pivovaru v Úně-
ticích. Účastníků bylo osm, vrátili se promoklí a zabláceni. Prostě bylo vidět na všech těchto 
akcích, že Sokolové sportují a cvičí i za větru a deště. 

Hned potom zasáhly Českou  republiku povodně. V Troji zachránil protipovodńový val 
úsek, který byl při minulé povodni zatopený, ale nezachránil zahradu Trojského zámku, Zoolo-
gickou zahradu a Podhoří. Při záchraně zatopených objektů pracovali muži i ženy z řad našich 
členů a zorganizovali brigády místo cvičení. Povodeň také narušila konání tradičního Trojské-
ho dne. ■ Konání se posunulo o týden tj. 22. 6. na hřiště u Sokolovny. Na hřišti bylo zorgani-
zováno deset sportovních disciplín. 

Poslední týden v červnu jsme ještě cvičili v tělocvičnách a teď jsou prázdniny. Využívat se 
bude jenom venkovní hřiště na míčové hry. ■ Cvičení a sportování začne opět v září, začátkem 
školního roku. Rozvrh cvičebních hodin bude stejný jako v prvním pololetí. ■ Akce drobných 
her pro děti bude při Trojském vinobraní. ■ V sobotu 6. října se uskuteční autobusový zájezd 
do zámku Zbiroh a návštěva města Plzně, možná i pivovaru. ■ Dále bude následovat Drakiáda. 
■ V listopadu budou Autodráhy a na vánoční zájezd pojedeme poslední týden v listopadu opět 
do Drážďan. Přejeme vám příjemnou dovolenou a těšíme se na vaši účast na našich akcích! 

Za TJ Sokol Troja Filipová Alžběta 

Výstava potrvá do 1. 9. 2013
otevřeno: pá 13–17 h, so+ne 10–18 h 

Starosta MČ 
Praha-Troja žádá 
všechny občany, kteří 
v průběhu povodně 
pořizovali fotografie 
a videa o jejich poskytnutí 
do archivu městské části.

VÝZVA OLYMPIJSKÝ DEN 

2013
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BOTANICKÁ ZAHRADA PŘIPRAVILA

TIP NA VÝLET

TROJSKÝ KALENDÁŘ

do 21. 7. Kaktusy a jiné suku-
lenty Venkovní expozice – fóliovník 
v severní části zahrady, denně 9–19 h
letos: společenstva sukulentní flóry 
pouští jihoamerické Atacamy, atlan-
tické Mikronésie, severoamerické 
Sonorské a Chihuahušské pouště 
a aridní oblast Madagaskaru a Jiho-
africké republiky. Kaktusy a sukulen-
ty v prodeji, workshopy o pěstování 
sukulentů vždy v sobotu odpoledne.
4. 7.–1. 9. Africké léto
unikátní výstava zimbabwských soch 
a doprovodný program během čty-
řech afrických víkendů. výstavní sál, 
út–ne 10–19 h
Zimbabwské sochy prodejní vý-
stava + fotografie a informace o af-
rickém sochařství Venkovní expozi-
ce – Stráň, výstavní sál, denně 9–19 h 
Africké víkendy plné afrických 
rytmů a tance doplněné prodejními 
stánky s africkým zbožím, přednáš-
kami o Africe a dílnami pro malé 
i velké návštěvníky zahrady. Venkov-
ní expozice – Stráň
13.–14. 7. Pohybové a bubenické 
workshopy
27.–28. 7. Hudební a taneční vy-
stoupení a workshopy – taneční sku-

pina Aneboafro a zimbabwský zpě-
vák Mannex Motsi 
19. 7.–1. 9. Fotofata 2013
výstava fotografií Venkovní expozice  
Stráň, Lesní biotopy, denně 9–19 h
Půlroční fotografický projekt před-
staví nejlepší snímky amatérských 
fotografů. 
19. 7.–11. 8. Pelargónie
Venkovní expozice – Ornamentální 
zahrada, denně 9–19 h
Výstavu doplní prodej a poradenství 
a v neděli 11. 8. výprodej vystave-
ných rostlin. 
do 22. 9. Hudební procházky
Venkovní expozice – Ornamentální 
zahrada, každou neděli od 17 h
Cyklus hodinových koncertů pod ši-
rým nebem
21. 7. (a 18. 8.) Kurzy kreslení 
a malování Venkovní expozice – 
Ornamentální zahrada, 14–17 h
Umělecký kurz inspirovaný rostli-
nami v expozici botanické zahrady. 
Lektorkou kurzů je Lucie Crocro 
a je určen dospělým a dětem od 9 
let. Na kurz je nutné se předem 
objednat na emailu: crocrolucie@se-
znam.cz. Cena kurzu pro dospělého 
je 360 Kč a pro děti 50 Kč. 

ZOO PŘIPRAVILA
www.zoopraha.cz;
Otevřeno denně, v červenci 9.00–19.00 h.

do 25. 8. Výstava starých školních obrazů 
s tematikou slonů a jejich příbuzných Gočárovy domy
do 30. 8. Výtvarná soutěž – Nakresli slona!
Pro děti vyhlašuje Zoo Praha ve spolupráci s Koh-i-noor.
7. 7. Indiánské léto Ze života amerických zvířat aneb 
proč se bizoni stali ohroženým druhem.
14. 7. Bavíme zvířata „kdo si hraje, nezlobí“ 
platí u zvířat v zoo dvojnásob.
15.–21. 7. Zvířecí expres Originální jízda 
s průvodcem. Dozvíte se mnoho zajímavostí o zvířatech.
20. 7. Zooškola pro dospělé Bojíte se pavouků či 
hadů a chcete se této fobie konečně zbavit?
Pak je dnešní den určený právě vám. Nutno se předem 
objednat na zooskola@zoopraha.cz
21. 7. 80 let slonů v pražské zoo Oslavte s námi 
příchod prvního slona do Zoo Praha.
28. 7. Den s antilopou Derbyho Zapojte se 
do její záchrany i vy a zjistěte, jak tento ohrožený druh 
pomáhají chránit čeští vědci.
Happy Mondays Každé červencové pondělí mají 
vstup do zoo za korunu adoptivní rodiče plazů.
Hudební procházky Minikoncerty vážné hudby 
u Gočárových domů od 13 hodin – 7., 14., 21. a 28. 7.
Zooškola pro malé zoology – jedno i vícedenní kurzy 
se zajímavostmi o zvířatech a zákulisí zoo, soutěže
11.–12. 7., 18.–19. 7., 25.–26. 7.

VE ZNAMENÍ 
TRILOBITŮ

Vážení čtenáři a turisté, tento-
krát se projdeme bohatými na-
lezišti trilobitů. Autobus směr 
Rakovník jede v sobotu z Hrad-
čanské v 7:30 a v Rakovníku 
nám za 5 minut navazuje spoj 
do obce Skryje. Po modré tu-
ristické značce z návsi dojdeme 
po 3 km k romantickým Skryj-
ským jezírkům. Najdete tu 
i menší vodopád, pod kterým 
leží horní jezírko. To je obklo-
peno skalami, zatímco dolní leží 
mezi stromy. Cesta je ke konci 
obtížnější a není vhodná pro 
cyklisty. Přírodní rezervace 
Skryjská jezírka jsou tvořena 
zářezem Zbirožského potoka 
do skalního masivu tvořeného 
vulkanickými horninami křivo-
klátsko-rokycanského pásma, 
na východě pak tvoří masiv tufy 
a v jihozápadní a severní části 
pak vystupují prachovité a jílo-
vité břidlice jineckého souvrství 
středního kambria, obsahují-
cí četné zkameněliny. Jezírka 
vznikla přirozeným přehraze-
ním toku při rozsáhlé povodni 
vydatných dešťů roku 1872. 
Modrá značka pokračuje vpravo 
vzhůru zpět do Skryjí. 

Za návštěvu v obci stojí muzeum 
a Památník Joachima Barran-
da (1799-1883), francouzského 
inženýra a paleontologa. Toho 
požádal hrabě Kašpar Šternberk 
o posouzení možnosti stavby ko-
něspřežné železniční trati údo-
lím Berounky. Plán se sice nepo-
dařilo realizovat, ale práce odha-
lily bohatá naleziště zkamenělin 
(zejména trilobitů) především 
u Skryjí a Týřovic. Barrande se 
v Čechách naučil česky a pozdě-
ji německy. Milou zajímavostí 
je i jeho dlouholetá hospodyně 
– matka Jana Nerudy. Tomu se 
snažil vysvětlit, že psaním svému 
národu nepomůže („Víte, básně 
psát, to není nic pro váš národ. Tře-
ba vám budou kamarádi připíjet, 
ale chcete-li svému národu opravdu 
prospět, zanechte veršů a věnujte se 

vědě.“). Když Barrande přinesl 
domů prvního trilobita, vyhodi-
la ho paní Nerudová do smetí. 
Naštěstí pak fosilii našla. Ve své 
závěti odkázal J. B. Národnímu 
muzeu statisíce zkamenělin, svo-
ji knihovnu a 10 000 zlatých pro 
pokračovatele svého díla...

Ze Skryjí nám jede do Prahy 
(přes Rakovník) jediný bus 
v 16:30 hod. Pokud nám zby-
de čas na cca 5 km, sejdeme 
k mostu přes Berounku. Byl 
vyroben během 2. světové války 

v Ostravě-Vítkovicích. Původně 
se skládal ze tří částí a měl slou-
žit jako železniční most kdesi 
na Ukrajině. K této realizaci ale 
nedošlo a do Skryjí byla převe-
zena jeho střední část. Most byl 
uveden do provozu v r. 1948. 
Zde také začíná naučná stezka 
Skryjský luh, kde např. potká-
me model historického milíře. 
Za mostem ve svahu je jedno 
z největších nalezišť zkamenělin 
a další je u silnice Skryje – Týřo-
vice proti zábradlí u silničního 
můstku. Po žluté značce dojde-
me smíšeným lesem s osmimet-
rovými exempláři tisu červené-
ho až na zříceninu gotického 
hradu Týřov, který poskytuje 
krásné vyhlídky na Berounku.

www. wikipedia.cz,
foto archiv, upravila Renata Zajícová


