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KANÁL OŽÍVÁ
FREE STYLE KAYAKING
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2

ZE ZÁPISU Z 25. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA-TROJA
Bod č. 2 – Schválení účetních závěrek příspěvkových organizací zřízených MČ Pra-
ha-Troja za rok 2012
Zastupitelstvo po projednání bere na vědomí důvodovou zprávu k systému schva-
lování účetních závěrek příspěvkových organizací zřizovaných městskými částmi. 
ZMČ schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Praha 7, 
Trojská 110 a příspěvkové organizace Mateřská škola Nad Kazankou 30, sestavené 
k 31. 12. 2012.  usnesení č. 83 schváleno 9 hlasy
Bod č. 3 – Návrh MČ Praha-Troja na novelizaci Obecně závazné vyhlášky č. 5/2011 
Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Zastupitelé navrhují odložit rozhodnutí o případné úpravě výše poplatku do doby 
projednání věci Komisí pro obecní majetek. 
Bod č. 4 – Návrh změny Statutu fondu zaměstnavatele a Zásad pro používání pro-
středků fondu zaměstnavatele
Zastupitelstvo po projednání bere na vědomí důvodovou zprávu ke změně Statutu 
fondu zaměstnavatele jako účelového fondu městské části a ke změně Zásad pro 
používání prostředků fondu zaměstnavatele. ZMČ schvaluje Statut fondu zaměst-
navatele ve smyslu přílohy č. 1 a Zásady pro použití prostředků fondu zaměstnava-
tele, uvedené v příloze č. 2. usnesení č. 84 schváleno 9 hlasy
Bod č. 5 – Informace starosty
■ Regenerace obecní zahrady – projekt OPPK
– Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo poskytnutí dotace na rekonstrukci areálu 
MČ a MŠ ve výši 12 mil. Spoluúčast MČ je 950 tisíc. – Proběhne výběrové řízení 
na firmu, která zvládne stavební i vegetační úpravy za dva roky. – Kontrolní pod-
mínky jsou přísné, ale projekt je velkou příležitostí – úřad bude otevřený, s přívě-
tivou zahradou… – Spodní hřiště bude pro MŠ, horní veřejné; detaily projektu se 
budou řešit do poloviny října.
■ Metropolitní územní plán
– pan starosta seznámil členy zastupitelstva s rozdělením území hl. m. Prahy na lo-
kality, které se má připomínkovat do září (úprava hranic lokalit, představa MČ 
o rozvoji území atd.) – stejnou mapu v detailu máme také pro Troju – uskutečnil 
se první seminář, v srpnu se pan starosta zúčastní workshopu pro centrální městské 
části – V Troji v srpnu budou uspořádány veřejné pracovní schůzky a začátkem září 
se připomínky projednají na zastupitelstvu MČ
■ Aktuální stav v odstraňování povodňových škod
– P. starosta se dotazuje na reakce z Podhoří – Ing. Kořenský upozorňuje na ně-
které skládky, např. na pozemku 1447/1 (MČ o ní ví, kontejnery by měl přistavit 
Státní pozemkový úřad), val po povodni 2002 (nahlášeno mezi nepovolenými te-
rénními úpravami, bude se řešit), vyskytly se stížnosti na špatný stav pozemků MČ. 
Ing. Kořenský dále informuje, že celá podhořská cesta byla plná hlíny po navážení 
k novostavbě (majitelé ji uklidit nechtěli) a že v Podhoří chybí lavičky a koše.
– přední Troja – nevyhovující pozemek vedle kanálu, plevel, starý rozpadlý plot, 
špinavé lavičky, již zajištěn úklid. Povodňové škody se dále odstraňují, MČ to ještě 
bude stát peníze, s tím souvisí také budoucí využití pozemku. Obecně – nájemní 
smlouvy uzavřené do povodní nebudou vypovězeny, zůstanou minimálně do konce 
roku. Umístění psů přímo u kanálu není vhodné a dlouhodobě to není představa 
MČ. Zastupitelé souhlasí ubírat se tímto směrem, přímo u vody by měly být aktivity, 
které s vodou souvisí – příští týden by měl být instalován nový sanitární kontejner 
u Trojského koně
■ Probíhající stavby, projekty, granty
– probíhá reklamační oprava fasády budovy ÚMČ a MŠ – ploty u Trojského koně 
jsou již hotové – pan starosta žádá Ing. Bryknara, aby TJ Sokol určil někoho, kdo 
bude mít na starosti popovodňové likvidace škod – bude se opravovat střecha a sute-
rén tělocvičny – využití prostor v DSS – diskuze proběhla ve středu 24. 7., pan staros-
ta ukazuje zastupitelům svůj návrh stavebních úprav, které by se mohly financovat 
z účelové dotace města. Pro pana starostu je výsledek z jednání ten, že masérna by 

fungovala i po změně, obyvatelky by nové využití také přijaly a MČ udělá vše pro 
odhlučnění přízemních prostor. Nejprve se musí domluvit prostorové požadavky 
na masérnu a na rodinné centrum, detaily projektu se nyní řešit nebudou. Pan 
starosta kritizuje pořadník do DSS, lidé jsou v něm napsaní jen pro případ, že byt 
někdy budou potřebovat, zatímco trojští mladí lidé nemají kde bydlet. Ing. Stavov-
číková vysvětluje, že se jedná o lidi, kteří ve stáří nemají kde bydlet. Pan starosta 
požaduje důkladně prověřovat žádosti o bydlení – naposledy bylo bydlení poskyt-
nuto manželům, kteří se zde ukázali pouze při podpisu smlouvy a nyní blokují byt. 
Navrhuje rozšířit pořadník o rodiny v nouzi. Ing. Stavovčíková: Byt jim byl prona-
jat, protože nebyl v pořadníku nikdo jiný, smlouva se jim může vypovědět. Byt by 
se mohl nabídnout mladým, je ale potřeba ošetřit dobu nájmu. Pan starosta chce 
vytvořit pořadník Trojských seniorů s trvalým bydlištěm a následně pořadník bez 
omezení pro ostatní občany, trojští budou mít přednost. V případě potřeby seniorů 
by se byt uvolnil. – P. starosta se dotazuje, zda zastupitelé dostávají zápisy ze všech 
komisí – jsou detailní a již se to v nich projednávalo. Pan starosta žádá, aby všechny 
zápisy byly rozesílány všem zastupitelům. – P. starosta potvrzuje, že řešení bude pří-
nosné pro všechny, tedy i pro obyvatele domu, občanská sdružení, pro klub trojské 
historie atd. Věří v přínos mezigenerační interakce, a že bude v centru plno. Dále si 
od toho slibuje přivedení více lidí do galerie a do vedlejší kavárny. 
■ Trojské vinobraní
– P. Kavan informuje o plánu rozšířit program do jižních zahrad o deset stánků 
a další podium, které bude věnované jazzu atd. Folklor zůstane na severu. Důvo-
dem je velký počet návštěvníků, kteří se obvykle tísní na severním nádvoří. Uvnitř 
zámku VIP zóna v salonku, sál přístupný pro veřejnost. Ve sklepě opět degusta-
ce. – Vstupné zvýšeno na 100 Kč, nebudou platit žádné permanentky. Letos bude 
účast na vinobraní chápána jako popovodňová podpora Troji a areálu zámku. 
Bod č. 6 – Závěr, diskuze
■ P. Knittel – Zahrádka u kavárničky je špatně umístěná, když jdou kolem mamin-
ky s kočárkem, musí vjet do silnice. ■ JUDr. Čadská se dotazuje na jednání s paní 
ředitelkou Mgr. Bidlovou. Pan starosta se paní ředitelkou sešel. Úvozová cesta vede 
přes sousední pozemek, nechtějí dělat rekonstrukci spodní části. U severního vstu-
pu se staví zázemí pro zahradníky. Zlomy v cestě Havránka budou opraveny v rámci 
Rekonstrukce Pod Havránkou, na sklípek, šatny a wc na vinici sv. Kláry bylo vydané 
ÚR.
■ P. Bejček informuje, že po žádosti o sekání v ulici Pod Havránkou je vše vyseká-
no. V ulici Nad Trojou je značka zákaz vjezdu do jednosměrné ulice, ale dole znač-
ka chybí. Je nutné prověřit dopravní značení jednosměrnosti ulice Nad Trojou. 
Úplné znění na www.mctroja.cz Ing. arch. T. Drdácký, starosta

Vážení trojští občané i návštěvníci,
mám radost, že koncem července je v provozu slalomo-
vá dráha, všechny trojské loděnice, Trojský kůň; máme 
za sebou úspěšné mistrovství ve freestyle kayakingu, 
první koncerty a filmové projekce u Trojského koně! 
Pracujeme na dokončení obnovy trojských břehů a ob-
líbené „promenády“.

I v létě pokračuje mimo jiné příprava Metropolitního plánu a naše městská 
část je i nadále aktivním partnerem města v určování toho, jaká Praha-Tro-
ja má být! Rád bych pozval vás, kdo v Troji žijete, znáte ji a máte rádi, k de-
batám o trojských lokalitách – jejich hranicích, jaký mají mít do budoucna 
zachovaný charakter, co vám chybí, s čím nesouhlasíte.

První teze metropolitního plánu architekta Romana Kouckého a jeho spolu-
pracovníků i termíny trojských pracovních setkání naleznete na straně 4–5.

Stále žádáme laskavé donátory o finanční dary na podporu obnovy 
po povodních. Číslo účtu Rozvojového fondu Troja je na protější straně, 
dále je dar možno složit také v pokladně úřadu či vložit drobný příspě-
vek do kasičky v hale úřadu. Zakoupením vstupenky na letošním Trojském 
vinobraní také podpoříte Troju i Galerii hl. m. Prahy. Více informací 
a jak případně můžete pomoci najdete na našich webových stránkách 
www.mctroja.cz. Cyklostezka A2, uzavřená pod trojským zámkem,  bude 
v průběhu několika dní ve zúženém profilu zprůjezdněna. 

Těším se s vámi na viděnou v Troji u řeky nebo v naší Obecní zahradě!
 Tomáš Drdácký, starosta, drdacky@mctroja.cz

Z DENÍKU STAROSTY

Z JEDNÁNÍ KOMISE PRO KULTURU, 
SPORT A VOLNÝ ČAS DNE 3. A 15. 7.:
■ aktuálním tématem je příprava Trojského vinobraní 2013
■ účast již potvrdila většina „loňských“ vinařů, hlásí se i noví
■ program má letos na starosti Jan Šikl – podia budou dvě – již 
zaslal návrh, postupně se upřesní časy a také předložil nabídky 
ozvučení pro obě scény
■ v jižní části budou rovněž rozmístěny stánky s vinaři a catering
■ bylo schváleno zvýšení základního společného vstupného do BZ 
a na zámek na 100 Kč, děti, psi a důchodci 50, nad 70 let 1 Kč
■ o čem se ještě jednalo: navýšení počtu mobilních WC, jedna po-
kladna navíc u hlavního vchodu, catering v konírně pro veřejnost 
a mnoho dalšího tajemnice komise Renata Zajícová
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každé
pondělí a středa 
16.–18 hodin!

Jménem kolegů zastupitelů se 
těšíme na viděnou!

Tomáš Drdácký, drdacky@mctroja.cz

OTEVŘEN
Á

KANCELÁ
Ř

STAROST
Y

Tradiční ZAHRADNÍ KANCELÁŘ STAROSTY 
otevřena. Opět máte možnost bez předchozí do-
mluvy přijít do stanu před Úřadem městské části 
a projednat věci, které vás zajímají. Přijďte s va-
šimi názory, připomínkami, kritikou

CELÝ SRPEN

11–20 H
Těšit se můžete na bohatý 
program na severním nádvoří, 
kde vystoupí stálice Trojského 
vinobraní – Taneční a šermířská 
skupina IRIS a Slovácký krúžek.
V jižní zahradě, kde bude jako 
novinka umístěno další podium, 
uslyšíte mnoho kapel – už teď 
prozradíme, že navečer vystou-
pí Tomáš KOČKO & ORCHESTR, 
v zahradě např. oblíbení Sokol-
níci Merlin.

V NEDĚLI 15. ZÁŘÍ 2013
V AREÁLU
TROJSKÉHO
ZÁMKU

U PŘÍVOZU V KLECANECH
V SOBOTU 14. 9. 2013

SVATOVÁCLAVSKÉ SLAVNOSTI

21. 9.
V SOBOTU
2013

Sousedská slavnost

podrobnosti p
říště

NABÍDKA
VOLNÉ PRACOVNÍ MÍSTO
NA ÚMČ PRAHA-TROJA 

Městská část Praha-Troja přijme do svého pracovního kolektivu za-
městnance na pozici správce objektů a provozního zaměstnance. 
Na pozici správce objektů se bude starat o objekt MŠ a Úřadu MČ 
Praha-Troja a ostatní objekty ve správě městské části, tzn. vykoná-
vat drobnou údržbu, u některých objektů práci topiče, pečovat 
o zahradu a okolí, podílet se na drobné údržbě a sekání zelených 
ploch ve správě městské části. Jako provozní zaměstnanec bude 
pracovat jako řidič a pomocník při organizování akcí městské části. 

Požadavky na uchazeče – střední vzdělání s výučním listem, manu-
ální zručnost, spolehlivost, pracovitost, čistý trestní rejstřík, řidič-
ský průkaz skupiny B, schopnost komunikace s lidmi, flexibilita. 
S vybraným uchazečem bude uzavřena pracovní smlouva na plný 
pracovní úvazek. Nástup od 1. 9. 2013. Životopisy zasílejte do 
26. 8. 2013 k rukám tajemnice ÚMČ Ing. Markové nebo na e-mail 
markova@mctroja.cz. Ing. Marková, tajemnice 

Salvia o.s. – sdružení pro ochranu přírody
ve spolupráci s MČ Praha-Troja a Českou
zemědělskou univerzitou připravuje
v měsíci září přírodovědnou exkurzi

ZA NOČNÍMI MOTÝLY
do přírodní památky Salabka.
Součástí exkurze bude ukázka odchytu na světlo
a demonstrace význačných zástupců motýlí fauny.
Exkurzi povede Tomáš Dobrovský, předseda Lepidopterologické sekce České 
společnosti entomologické. Bližší informace včetně upřesnění termínu nalez-
nete v zářijovém měsíčníku Troja a na stránkách sdružení http://salvia-os.cz. 

Podrobný program najdete v příštím čísle!

© Max Švabinský

Vážení spoluobčané, fi nanční dary 

můžete zasílat na Rozvojový fond Troja 

č. ú. 21223-2000725369/0800, variabilní 

symbol 5212.

www.zazitmestojinak.cz
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představujeme vám první teze metropolitního plánu.
Jeho autoři shrnuli svou koncepci do čísla deset –

1/ „IMPLOZE“ ARCHITEKTURY 2/ HISTORICKÉ MĚSTO 
3/ MODERNÍ MĚSTO 4/ MĚSTSKÉ PARKY 5/ VLTAVA 
6/ ZELENÉ ROZHRANÍ A KRAJINA 7/ VÝŠKOVÁ REGULACE 
A POTENCIÁL 8/ NOVÉ MOSTY A VNITŘNÍ PROPOJENÍ 
9/ HLAVNÍ TŘÍDY 1+xx 10/ POTENCIÁL TRANSFORMACE 
VS. ROZVOJ

z nich vám zde ve stručnosti uvádíme ty, které se naší městské 
části přímo dotýkají.

ÚZEMNÍ PLÁN
  HLAVNÍHO MĚSTA
PRAHY
METROPOLITNÍ PLÁN
Vážení čtenáři,

1/„IMPLOZE“ ARCHITEKTURY
Praha nemá dostatečnou hustotu zastavě-
ní, osídlení ani dějů a činností. Je potřeba 
zastavit její rozpínání do krajiny a aktivo-
vat její vnitřní potenciál. Rozvoj musí být 
chápán jako zlepšování stavu, nikoli jako 
expanze. Hledáme smysluplnou intenzivní 
náplň plochy města, kterou definovalo roz-
mařilé dvacáté století.

Nejmenší jednotkou plánu bude loka-
lita popsaná na základě charakteru zástav-
by. Pro jednotlivé lokality bude stanovena 
struktura veřejných prostranství a kvalita 
sousedství. Identita. To jsou základní kame-
ny budoucího uspořádání.

Rozvojové zásahy musí probíhat na růz-
ných místech a mají být koordinovány tak, 
aby vytvářely mimořádnou synergii. Pevně 
uchopené „jádro“ města umožňuje skrze 
své sebeuvědomění být partnerem těm 
okolo a může tak mentálně vykročit ze 
svých hranic.

4/ MĚSTSKÉ PARKY
Dramatická morfologie území podpořená 
množstvím městských parků je pro Prahu 
nenahraditelná. Celkovou kompozici je po-
třeba přečíst a doplnit. I parky jsou ve své 

různorodosti architekturou a je potřeba za-
kládat nové, nebo stávající plochy do formy 
parku upravovat. Zároveň je nutné parko-
vé plochy mezi sebou propojovat a násobit 
tím jejich kompozice. 

Rekreační aktivity v parcích vyniknou ze-
jména při jejich hustém obestavění. Do stá-
vajících struktur města i krajiny je nutné 
vkládat nové a nové kulturní vrstvy. Klíčem 
k obrazu města Prahy je provázanost a zá-
roveň ostré kontrasty parků a jednotlivých 
hustých městských lokalit. 

Parky jsou vnitřním rekreačním poten-
ciálem, který dává šanci zlepšit celkovou 
kvalitu života města.

5/ VLTAVA
Budoucí charakter města definuje přede-
vším topografie místa. Modelace terénu 
je pro utváření města vždy určující. Řeka 
vytvořila prostor budoucího města a je tak 
dnes i do budoucna pro Prahu hlavní osou 
a klíčovým veřejným prostranstvím. 

Řeka a její významné přítoky určují také 
kompozici parků a celkový obraz města. Po-
cit z města je pocitem z řeky, z obou jejích 
břehů, svahu nad nimi i z horních hran, 
které vytvářejí základní pražský pohledový 
horizont. 

Potoky, sbíhající se k páteři Vltavy, mají 
obdobný prostorový význam. Proto je vět-
šině potoků nutné vrátit jejich důstojnost. 
V podmínkách Prahy jsou vodní toky a je-
jich nábřeží základním potenciálem nových 
nebo obnovených veřejných prostranství.

6/ ZELENÉ ROZHRANÍ 
A KRAJINA
Zelený pás je v evropském kontextu srozu-
mitelný termín. I v našem plánování má 
již svoji tradici, i když krátkou a ne příliš 
přesvědčivou. Oddělení města od aglome-
race je důležitým kompozičním krokem. 
Musí být zřejmé, kde je uvnitř a kde je vně. 
Krajinný pás, chápaný jako rozhraní města 
a krajiny, by tomu měl napomoci. 

Komponovaný pás krajiny na náhorní 
plošině doplní horizont periferií a definu-
je rozhraní okolo města. Jeho síla je přede-
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vším v jeho provázanosti a nezastavitelnosti. Jeho význam je v přesněj-
ším definování samostatnosti okolních obcí. 

Ve své délce a různorodosti struktury má potenciál stát se vnějším 
rekreačním zázemím města a bude zajímavým cílem i pro širší metro-
politní region.
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srdečně zve trojské občany

NA  DISKUZE
a sběr podnětů občanů k prvním
tezím Metropolitního plánu

ve středu 7. 8. 17.00–19.00

v úterý 13. 8. 17.00–19.00

ve středu 21. 8. 17.00–19.00

Ve stanu starosty
na zahradě úřadu MČ

Starosta MČ Praha-Troja

Rádi bychom s vámi projednali navržené trojské 
lokality a jejich charakter

8/ NOVÉ MOSTY A VNITŘNÍ PROPOJENÍ
Je-li Vltava středem Prahy, pak nesmí být bariérou ale spojovacím prv-
kem města, jejím ústředním prostorem. Proto je nezbytné vnímat oba 
břehy řeky i její ostrovy jako jednolitý celek. Jako celek, který souvisí 
nejen s centrem, nejen s okrajem, ale také s celým přilehlým regionem. 

Praha potřebuje nové mosty. Mosty, které nejen spojí břehy, ale sta-
nou se také prodloužením důležitých ulic, propojí i vzdálenější místa 
a umožní tak rozprostření dopravní zátěže uvnitř města.

Veškeré zásahy do komunikačního rastru v centru města musí být 
určeny kompozicí celku a provázaností systému, nikoli lokálními zájmy. 
Pražské mosty mají své zákonitosti a tradice pražských mostů je zavazující.

Duch plánu, deset základních tezí k obrazu města Prahy © Kancelář metropolitního plánu 
Útvar rozvoje hl. m. Prahy
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ÚŘAD MČ INFORMUJE

POZDRAV ODDÍLU STOPA, Č. T. U.

6

CO JE TO SVĚTELNÉ ZNEČIŠTĚNÍ? 
S pojmem světelné znečištění či světelný smog se pravděpodob-
ně většina z vás již setkala. Narozdíl od jiných druhů znečištění 
jsou jeho následky skrytější a často hůře měřitelné. Pomineme-
-li problémy s kvalitou spánku, nejzásadnější je pro lidské zdraví 
vliv na produkci melatoninu (hormonu působícího na střídání 
denního a nočního rytmu). Z pokusů vyplývá závislost mezi mí-
rou rakovinného bujení a jeho produkcí. U myší vystavených vyšší 
míře umělého světla byla prokázána i vyšší míra rakovinného bu-
jení. Pro divoká zvířata je nevhodné osvětlení také rizikem. Bo-
dové zdroje světla mířící vzhůru matou ptáky, unavují je a kvůli 
vyčerpání a následnému střetu s překážkami jsou příčinou jejich 
úhynu. Na našem území již mnoho desítek let neexistuje jediné 
místo s přirozenou temnou oblohou, která by nebyla ovlivněna 
světelným znečištěním. Nejde tolik ani o množství světel jako o je-
jich namíření. Opravdu si musíme svítit na noční oblohu? S ja-
kýmikoliv dotazy kontaktujte ekoporadnu Ekocentra Koniklec 
poradna@ekocentrumkoniklec.cz.

Článek vzniknul v rámci projektu Ekoporadny Praha
www.ekoporadnypraha.cz za podpory Hlavního města Prahy. 

ZA RNDr. PAVLOU 
POPOVSKOU, CSc.
Ve středu 3. července 2013 se 
na pražských Olšanech konalo 
poslední rozloučení s trojskou 
rodačkou paní RNDr. Pavlou 
Popovskou, CSc.

Svůj dlouhý aktivní život proži-
la v Podhoří, vedle své úspěšné 
odborné a vědecké kariéry se 
zajímala i o veřejně prospěš-
nou činnost. Paní Popovská 
se podílela na našem obecním 
životě a ještě v roce 2010 kan-
didovala do zastupitelstva MČ 
Praha-Troja. Od založení Na-
dace Quido Schwanka Troja – 
město v zeleni s touto institucí 
úzce spolupracovala a přispěla 
i do dvou publikací, které na-
dace vydala. Velkou zásluhou 
paní Popovské se stala její sna-
ha po obnově kaple sv. Václava 
v Podhoří, jejíž devastace vyvr-
cholila v devadesátých letech 
minulého století. V dubnu roku 
1994 byla založena a zaregistro-
vána „Společnost pro obnovu 
kaple sv. Václava a zvelebení 
kaple sv. Kláry v Praze-Troji, je-
jíž předsedkyní byla až do své-
ho skonu paní Pavla Popovská. 
Čest její památce!

Tomáš Drdácký,
starosta MČ Praha-Troja

OLYMPIJSKÝ DEN 2013 PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Trojské gymnázium, občanské sdružení Trojskoúhelník, MČ Praha 7 a MČ Praha-Troja zorganizovali 
ve středu 26. 6. 2013, ve spolupráci s Českým olympijským výborem, Českou olympijskou a.s. a společností 
McDonald’s, sportovní soutěže v rámci Olympijského dne a projektů: 10x sedmička a Upevnění sportovních 
aktivit dětí a mládeže.

Vzhledem k poškození areálu vodních sportů 
v Praze-Troji v důsledku červnových povod-
ní nebylo možné realizovat žádnou ze stan-
dardních a oblíbených disciplín u loděnice 
a na Trojském kanálu (rafting, jízda na kajacích, 
horolezectví na cvičné stěně, střelba ze vzduchovky). 
Hlavní organizátor umístilt většinu disciplín 
do sportovní haly Čechovy školy. Tradiční přes-
polní orientační běh byl zkrácen a situován 
do ulice Nad Kazankou, trasa pro děti do 9 let 
byla 300 m, pro starší děti a mládež pak cca 
800 m. Dalšími disciplínami, které proběhly 
venku, byla střelba na koš na hřišti u Trojského 
gymnázia a chůze na skákacích botách (tzv. po-
weriserech) na bezpečném místě v blízkosti ško-
ly. V prostorách uvnitř Čechovy školy (chodby 
a dvě tělocvičny) se realizovala chůze po slack-

-line, slalomová jízda na koloběžkách, výstupy 
na cvičné horolezecké stěně (speciálně instalo-
vané pro Olympijský den), dovednostní soutěže 
s florbalovou hokejkou, fotbalovými míči a lé-
tajícími talíři frisbee. 

Celou akci zahájili společně v 9:00 hodin 
na hřišti u školy pánové Radim JENDŘEJAS, 
hlavní koordinátor akce, František KOPECKY	, 
radní MČ Praha 7 a Ing. Tomáš DRDÁCKY	, 
starosta Městské části Praha-Troja. Nechyběl 
ani Ronald McDONALD – tradiční maskot 
sportovního dopoledne. Akce byla ukončena 
po 13. hodině, celkově se jí zúčastnilo 320 žáků 
předškolního věku, základních a středních 
škol. I přes nepřízeň počasí si většina účastníků 
odnesla pěkné sportovní zážitky. 

Mgr. Radim Jendřejas, hlavní koordinátor (upraveno)

JAK „LOVEC DIVOČÁKŮ“ ZACHRAŇOVAL RYBY
Při letošních červnových povodních při obhlídce valu 11. 6. jsme zjistili, že mezi valem a are-
álem bývalého Diplomatického servisu se na zatopené louce nachází větší množství ryb, které 
zřejmě do Troje dopluly z nám neznámého protrženého rybníku. Protože už byl podvečer 
a rybářské spolky nebyly telefonicky dostupné, požádala jsem o pomoc trojského lovce di-
vočáků a rybáře pana Pavla Soukupa. Z vysoké trávy v laguně, kam se dostal díky broďákům 
(vysoké rybářské holiny), postupně podběrákem vysvobodil 15 kaprů, 6 línů, 9 cejnů, 8 plotic 
a koi kapříka. Neskončili na talíři, jak by mohlo čtenáře napadnout, ale zpátky ve Vltavě.

Renata Zajícová

Perseidy aneb slzy sv. Vav-
řince. Mezi 10. a 13. srpnem 
při oběhu kolem Slunce kříží 
Země každý rok dráhu kome-
ty Swift-Tuttle, jejíž drobné 
částice při průchodu atmosfé-
rou shoří – „padají hvězdy“.
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Najdete 10 rozdílů?
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TJ SOKOL INFORMUJE
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SOKOLSKÁ VŠESTRANNOST
Cvičební hodiny v tělocvičnách podle rozvrhu v I. pololetí zahá-
jí pro dospělé cvičence v prvním týdnu v září od 2. 9. 2013, děti 
a žactvo začnou cvičit až ve třetím týdnu,  tj. od 16. 9. 2013. 

Akce uvedené v minulém čísle budou včas vyvěšeny na pla-
kátech v tělocvičně, na nástěnkách u Sokolovny, na úřadě MČ 
a v Podhoří (Drakiáda, autobusový zájezd v sobotu 5. října do zám-
ku Zbiroh a do Plzně, následovat budou autodráhy a předvánoční 
zájezd v sobotu 23. listopadu 2013 do Drážďan).
Těšíme se na Vaši účast!

Za TJ Sokol -sokolská všestrannost- Filipová A.

 V ČERVENCI
V plné sestavě se na své pravidelné schůzce v klubov-
ně Domu spokojeného stáří sešli ve čtvrtek 11. čer-
vence zájemci o trojskou historii. Vzpomněli památky 
trojské sousedky a spoluautorky publikace Legendy 
a morytáty v Troji a Podhoří paní RNDr. Pavly Popov-
ské. Věnovali se dále i historii velmi zajímavého pro-
jektu výchovné osady Růžičkov, která málem vznikla 
na území dnešní zoologické zahrady v Troji na po-
čátku první československé republiky. Nakonec však 
přednost dostala zoologická zahrada. Příští schůzka 
Klubu trojské historie se uskuteční ve čtvrtek 15. srp-
na 2013 od 17 hodin v Domě spokojeného stáří.
Všichni příchozí jsou srdečně zváni! Text a foto bok

S. Růžička, 
zakladatel 
eubiotiky 
neboli zdravé-
ho a přírodní-
ho životního 
stylu.

NEBE MALBA, GRAFIKA 
Tak se jmenuje výstava obrazů 
a grafických prací autora Dali-
bora Smutného v trojské Galerii 

u lávky. Vernisáž výstavy proběhla 
ve čtvrtek 27. června a byla prová-
zena slušným zájmem veřejnosti. 
■ Své dílo představil samotný au-
tor a zajímavě popsal především 
NÁROČNOU GRAFICKOU TECHNIKU 
mezzotinty, které se v současnosti 
věnuje již jen málo umělců. ■ Vý-
stavu, která rozhodně stojí za vaši 
pozornost, můžete navštívit kaž-
dý pátek od 13 do 17 hod., v so-
botu a v neděli od 10 do 18 hod. 
až do 1. září 2013. bok
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 1. 8. 20.30 Ginger a Fred
 (It.) F. Fellini 1986, B 125’
 8. 8. 20.30 Cikáni jdou do nebe
 (SSSR) E. Loteanu 1975, B 95’
15. 8. 20.30 Rio Bravo
 (USA) H. Hawks 1959, B 149’
22. 8. 20.30 Limonádový joe 
 O. Lipský 1964, B 87’ 
29. 8.  host 20.30 Panelstory aneb

jak se rodí sídliště
 V. Chytilová 1979, B 82’

V Galerii U Trojského koně se můžete
i občerstvit. Vaše přítomnost a podpora
  přispěje k rychlé obnově areálu

Trojského koně po povodních.
Program: www.utrojskehokone.cz

čtvrtek

čtvrtek

čtvrtek

čtvrtek

čtvrtek

Galerie u Trojského koně po setmění

ZDARM
A

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

PRVOTŘÍDNÍ
Nová cyklostezka Praha–Klecany 
slavnostně předána veřejnosti.
Úsek v délce 1,75 km vede podél 
řeky od bývalé dynamitky k od-
bočce na Brnky.
Projekt byl spolufinancován EU 
z Evropského fondu pro regio-
nální rozvoj

POSVÍCENSKÁ
NEDĚLE V BZ
s hudebním vystoupením a boha-
tým doprovodným programem
12.30–19.00 h Příjemné poseze-
ní v Ornamentální zahradě do-
plní vystoupení Junior dechov-
ky a skupiny Třehusk. 
■ dílny pro malé návštěvníky
■ tradiční občerstvení
■ drobné dárky ■ prodej 
výrobků z pediku a proutí
■ víno z Vinice sv. Kláry
■ tradiční Čajovna U Cesty

18. 8.
POSVÍCENÍ

©
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Labská stezka

Nový úsekk

KANOISTÉ
OPĚT V AKCI

Přípravy na blížící se mistrovství světa (11.–15. září 2013) pokračují. V are-
álu se dokončuje oprava zázemí pro časomíru, začala oprava zámkové dlaž-
by a zatravnění, revize kabelového kolektoru a pokládka elektrického kabelu 
pro čistírnu odpadních vod.
V pondělí 8. července 2013 byl v omezené míře obnoven trénink 
na slalomové dráze v Troji. Po rozsáhlé povodni v areálu šlo o první 
možnost pro sportovce opět trénovat v domácích podmínkách. „Pro-
zatím nejsou osazeny branky v spodní části slalomové dráhy, kde vyso-
ký vodní stav neumožňoval demontáž zohýbaných sloupů a zpětnou 
montáž sloupů nových včetně osazení lan a brankového systému,“ do-
plňuje Jiří Rohan, ředitel OV. „Horní hladina nad jezem je  10 cm což 
znamená, že je o něco málo menší průtok vody ve slalomové dráze, 
než je obvyklé. Prozatím je nutné počítat s probíhajícími pracemi po-
dél slalomové dráhy, které trénink částečně omezují.“ ■ O víkendu 
26.–28. 7. se konal Freestyle fest Troja 2013. Byl to 2. závod Evropské-
ho poháru ve freestyle kayakingu. Účast byla téměř sto závodníků, mezi 
nimi například dvojnásobný vícemistr světa a vítěz světového poháru 
Peter CSONKA a úřadující mistr světa James BEBBINGTON. Z čes-
kých závodníků se představiili např. několikanásobný mistr ČR Honza 
ŠPINDLER, nebo dvojnásobný mistr Evropy Lukáš ČERVINKA. Kro-
mě závodů byly dva večírky, páteční s DJs a sobotní s kapelou Los Cu-
los, DJs a fireshow skupiny Inspyro fire theatre. Z doprovodných akcí 
byly k vidění Slackline show, kayak big air contest nebo kayakcross. 
Rozhodně to byl víkend nabitý k prasknutí. ■ Generálkou na mistrov-
ství světa bude Mistrovství ČR ve vodním slalomu, které se uskuteční 
na trojské slalomové dráze 10–11. srpna 2013.
Ve středu 10. 7. se přesně ve 12 hodin spustil i elektronický prodej vstupenek 
na zářijové mistrovství světa. Počty vstupenek, které budou vpuštěny do před-
prodeje, jsou: 1500 vstupenek/den + 1500 permanentek. Ceny v předprodeji: 
jsou o 50 Kč levnější než v místě. Jednodenní vstupné: čtvrtek 100 Kč, pátek 
150 Kč, sobota 200 Kč, neděle 200 Kč. Permanentka na všechny 4 dny: 550 Kč 
(pouze v předprodeji). Ceny v místě: Jednodenní vstupné: čtvrtek 150 Kč, pá-
tek 200 Kč, sobota 250 Kč, neděle 250 Kč. Rodinná vstupenka (2+2) čt 300 Kč, 
pá 400 Kč, so 500 Kč, ne 500 Kč. Studenti a senioři nad 65 let – sleva 50 Kč 
z ceny vstupenky. Děti do 150 cm a handicapovaní zdarma. bok



ku Svatojánský okruh a společně s červe-
nou dojdeme až na vyhlídku, kde se určitě 
zdržíme a budeme se kochat. Pak sejdeme 
do krásné obce, ve které je mnoho památek 
a zajímavostí. Podle pověsti se zde v 9. sto-
letí usadil první český poustevník Ivan, syn 
polabského knížete Gostimysla (zkoumání 
kosterních pozůstatků potvrdilo, že kostra 
je tisíc let stará, že to byl muž, který žil dlou-
ho ve vlhku a živil se vegetariánsky). K jeho 

obydlí – jeskyni, se 
dostanete přes kos-
tel sv. Jana Křtitele 
od C. Luraga. Z pra-
vé strany kostela vy-
věrá pramen léčivé 
vody. Místu se říká 
Studánka sv. Ivana 

či Ivanův pramen. Dří-
ve to byla Ivanka a prodávala se dokonce 
v lahvích. Vedle stojí bývalý benediktinský 
klášter, přestavěný 1726–1731 K. Dientzen-
hoferem. 1948–1955 sloužil k věznění po-
liticky nežádoucích osob. Věznice prý byla 
nejkrutějším zařízením svého druhu u nás. 
Až po nátlaku Mezinárodního Červeného 
kříže byla v r. 1955 zrušena. Od roku 1985 
sloužil klášter jako archiv ministerstva vni-
tra. V současnosti je zde Svatojanská kolej, 
škola pedagogická a ekologické centrum. 
V obci stojí také hřbitov s novogotickou kap-
lí, v jejíž kryptě se nachází rodinná hrobka 
Bergerů (M. Berger, předseda spolku pro 
postavení Národního divadla v Praze) nebo 
krásné barokní sousoší. Zpátky do Prahy 
nám jede autobus č. 384 v 15:46, 17:48. 

www.solvayovylomy.cz, foto archiv,
upravila Renata Zajícová
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TIP NA VÝLET

TROJSKÝ KALENDÁŘ

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

BOTANICKÁ ZAHRADA PRO VÁS PŘIPRAVILA
 do 1. 9.   Zimbabwské sochy Venkovní expozice – Stráň,

výstavní sál denně 9–19 h prodejní výstava, fotografie a informace.
Africký bazárek výstavní sál, út–ne 10–19 h 

 10.–11. 8., 31. 8.–1. 9. workshopy o víkendech www.botanicka.cz
 do 1. 9.  Fotofata 2013 – výstava amatérských fotografů

Venkovní expozice – Stráň, Lesní biotopy, denně 9–19 h
 do 11. 8.  Pelargónie Venkovní expozice – Ornamentální zahrada, denně 9–19 h

v neděli 19. 8. výprodej vystavených rostlin
 18. 8. Kurz kreslení a malování Venkovní expozice – Ornamentální zahrada, 14–17 h
   Umělecký kurz inspirovaný rostlinami v expozici bz. Lektorkou kurzů je Lucie 

Crocro a je určen dospělým a dětem od 9 let. Na kurz je nutné se předem 
objednat na emailu: crocrolucie@seznam.cz.
Cena kurzu pro dospělého je 360 Kč a pro děti 50 Kč.

 do 22. 9.  Hudební procházky každou neděli od 17 h Venkovní expozice –
  Ornamentální zahrada, Cyklus hodinových koncertů pod širým nebem 

Milí čtenáři, milí turisté, vydáme 
se do skanzenu Solvayovy lomy – 
muzeum těžby a dopravy vápence, 

který od r. 1993 provozuje Společnost pro 
zachování důlních a průmyslových pamá-
tek BARBORA v opuštěném vápencovém 
lomu Paraple nedaleko obce Svatý Jan pod 
Skalou. Historie lomu začíná v r. 1904, kdy 
sem přišla belgická firma Solvay zabývající 
se zpracováním vápence. Těžilo se v letech 
1918–1956. Časem byla zlikvidovaná kole-
jová doprava a materiál 
se vozil automobi-
ly Tatra 111 až do 
roku 1964. Dnes je 
zde díky Společnos-
ti Barbora muzeum, 
které její členové bu-
dují ve svém volném 
čase. Prohlídky jsou 
v červenci a srpnu úterý až pátek 11, 
12:30, 15:30, 17, v sobotu od 11 hod. kaž-
dou hodinu do 17 hod., v neděli jen do 16 
hod. Vstupné 90, děti 40, důchodci a stu-
denti 60 Kč. Nejen děti potěší jízda důlním 
vláčkem či návštěva štoly, kde jsou k vidění 
další modely vlaků nebo staré nástroje hor-
níků. Prohlídka trvá asi hodinu. 

Vyrazit se dá např. autobusem č. 311 
nejlépe od metra B Zličín (sobota 8:00, 
10:50) a po 40 minutách jste v Bubovicích. 
Za vesnicí (směrem na Loděnice) odboču-
je vlevo žlutě značená stezka se symbolem 
kladívek ze silnice po polní cestě a vede až 
do lomu. Zpáteční cestu můžeme zvolit zase 
z Bubovic na Zličín (15:15, 17:45) nebo si 
výlet prodloužit o 4 km do obce Svatý Jan 
pod Skalou. Napojíme se na naučnou stez-
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ZA POUSTEVNÍKEM 

IVANEM… …PŘES 

SOLVAYOVY LOMY

 do 25. 8.  Výstava starých školních obrazů 
s tematikou slonů a jejich pří-
buzných Gočárovy domy

 do 30. 8.  Výtvarná soutěž – Nakresli 
slona! ve spolupráci s Koh-i-
-noor více na tel.: 296 112 116, 
www.zoopraha.cz

 4. 8.  Den hmyzožravců Přijďte se 
podívat, čím se živí hrabáči nebo 
agamy a ochutnejte speciality 
z hmyzí kuchyně

 11. 8.  Oslavy u převaláků Querida slaví 
1. narozeniny

 18. 8.  Bavíme zvířata „Kdo si hraje, 
nezlobí“ platí i ve zvířecí říši

 24. 8.  Nejnovější přírůstek v expozici 
lachtanů dostane jméno

 25. 8.  Den nočních tvorů Evropský den 
pro netopýry.

 31. 8.  Kolem světa za jeden den aneb 
-prázdninová jízda- v pražské zoo

Noční prohlídky v doprovodu odbor-
ných průvodců. Nutno předem objednat 
na pr@zoopraha.cz 2., 3., 9., 10., 16., 17., 
23., 24., 30., 31. 8. Začátek ve 20.30, 21.00 
a 21.30 hodin. První čas je určen především 
dětem, kterým průvodce přizpůsobí i výklad. 
Ostatní termíny jsou určeny dospělým návštěv-
níkům. Večerní prohlídky trvají 1,5 hodiny. 
Vstupné (160 Kč děti a 250 Kč dospělí) 
zahrnuje parkovné a průvodcovské služby.


