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Rozšířené vydání

Půlstoletí oddílu kopané – více na straně 9

ZŠ Trojská v jižních čechách – škola v přírodě

Jubilejní desátý
Trojský den
na louce u řeky 
proběhl v atmo–
sféře fair-play. 
Sportu zdar.
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Projekt Praha elektromobilní
Magistrát hlavního města Prahy na základě usnesení Rady HMP startuje v roce 2011 
pilotní projekt PRaHa elektRoMobilní, jehož cílem je v rámci městských slu-
žeb a partnerských organizací otestovat přínosy elektromobilů pro hlavní město.

Obyvatelé jedenácti pražských městských částí budou moci přes léto vídat své 
volené zástupce a úředníky na divokých červeno-žlutých elektroskútrech! V rámci 
pilotního projektu budou testovat ekologickou dopravu v nejpříjemnějším ročním 
období. Slavnostní předání elektroskútrů představiteli Odboru ochrany životního 
prostředí MHMP se událo 20. 6. v rámci oficiálního otevření první rychlodobíjecí 
stanice v projektu. Projekt PRaHa-elektRoMobilní tak nastupuje do další fáze 
svého rozvoje. Více informací http://www.praha-elektromobilni.cz Předání testovacích elektroskútrů zastupitelům m. č.

ZastUPitELstVo inFormUjE

Ze ZáPisu Ze 7. Zasedání ZastuPitelstva m. č. Praha-troja 
kOnanéHO dne 31. 5. 2011
Bod č. 2 – Závěrečný účet MČ Praha-Troja za rok 2010
Zastupitelstvo po projednání bere na vědomí důvodovou zprávu 
k výsledku hospodaření (závěrečnému účtu) MČ Praha-Troja za 
rok 2010 a zprávu Magistrátu hl.m. Prahy, odboru finanční kont-
roly a přezkoumávání hospodaření, o výsledku přezkoumání hos-
podaření MČ Praha-Troja za období od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010 
s tím, že na základě výsledků přezkoumání hospodaření MČ Pra-
ha-Troja za rok 2010 je konstatováno, že nebyly zjištěny chyby a 
nedostatky. ZMČ schvaluje výsledek hospodaření (závěrečný účet) 
MČ Praha-Troja za rok 2010 dle přílohy č. 1 a 2 tohoto usnesení, 
s objemem příjmů po konsolidaci 16 482,82 tis. Kč a s objemem 
výdajů po konsolidaci 14 350,33 tis. Kč,  rozdíl mezi příjmy a výdaji 
činí 2 132,49 tis. Kč, finanční vypořádání s rozpočtem HMP, ze kte-
rého vyplývá odvod ve výši 72 050,75 Kč podle přílohy č. 3 tohoto 
usnesení, výsledek hospodářské činnosti MČ Praha-Troja uvede-
ný ve zprávě o hospodářské činnosti za rok 2010 dle přílohy č. 4 
tohoto usnesení, výsledek hospodaření a převody do fondů pří-
spěvkové organizace Mateřská škola Nad Kazankou (z hospodář-
ského výsledku – přebytku ve výši 260 184,24 Kč bude do fondu 
odměn převedeno 150 000,00 Kč, do fondu rezerv 110 184,24 Kč) 
a  výsledek  hospodaření  příspěvkové  organizace  Základní  škola 
Trojská 110 s hospodářským výsledkem 0,00 Kč. ZMČ souhlasí 
s celoročním hospodařením MČ Praha-Troja v roce 2010, a to bez 
výhrad. usnesení č. 31 schváleno 8 hlasy

Bod č. 3 – Stanovisko k pronájmu pozemku parcelní číslo 
1221/4 k. ú. Troja ve vlastnictví hl. m. Prahy
Zastupitelstvo po projednání bere na vědomí důvodovou zprávu 
k pronájmu  pozemku parcelní  číslo 1221/4 k. ú. Troja o výmě-
ře  655 m2,  za  účelem  užívání  jako  zahrady  k  objektu  ve  vlast-
nictví žadatele. Pan starosta  informuje zastupitele o podobných 
žádostech podaných v roce 2009 k parc. č. 1221/2 a 1221/3, kdy 

zastupitelstvo přijalo negativní stanovisko a navrhuje přijmout 
usnesení v podobném duchu. Celá přírodní památka by měla být 
vyjmuta z generelu BZ. Zastupitelé upozorňují, že tato parcela je 
jako jediná v okolí zkultivována. Zastupitelé diskutují o majetko-
právních  vztazích  týkajících  se  okolních pozemků.  Pan  starosta 
opakuje stanovisko MČ – Havránka je přírodní památka a měla 
by zůstat volně přístupná. ZMČ neschvaluje pronájem pozem-
ku parcelní číslo 1221/4 k. ú. Troja o výměře 655 m2, za účelem 
užívání  jako  zahrady  k  objektu  ve  vlastnictví  žadatele  s  tím,  že 
pozemek je předmětem několika dalších záměrů (krajinářská stu-
die Troja – obnova přírodní památky údolí Haltýřského potoka, 
Generel Botanické  zahrady),  a  proto  doporučujeme neuzavírat 
novou nájemní  smlouvu do doby  vyřešení  širšího okolí Haltýř-
ského potoka. usnesení č. 32 schváleno 8 hlasy

Bod č. 4 – návrh na zřízení peněžního fondu MČ „Rozvojový 
Fond tRoJa“
Pan starosta seznamuje zastupitele s důvodem zřizování fondu – 
projekty budou moci být financovány jak městskou částí, tak sou-
kromými subjekty a investory. Za předem daných podmínek mo-
hou do fondu vkládat peníze i další osoby za předpokladu finan-
cování  aktivit uvedených ve Statutu Rozvojového fondu. Pan sta-
rosta dále zastupitele informuje o příjmech fondu, které jsou také 
uvedeny ve Statutu. S dárci se budou uzavírat darovací smlouvy, 
dary mohou být také účelové. Informace o darovacích smlouvách 
bude  také zanesena do Statutu. Zastupitelé doplňují a upravují 
některé body Statutu, zejména body 4 a 6.
Zastupitelstvo po projednání schvaluje zřízení Rozvojového fon-
du TROJA k 1. 7. 2011 s počátečním vkladem 50 000 Kč a Statut 
Rozvojového fondu TROJA dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.

usnesení č. 33 schváleno 8 hlasy
úplné znění na: www.mctroja.cz

co PoVažUji Za důLEžité

léto v troji 
nejprve bych rád poděkoval účastníkům brigády u přívozu, 
aktivním členům poradních komisí starosty a všem, kteří se 
podíleli na dalším úspěšném Trojském dni u řeky!

Zastupitelstvo hlavního města schválilo zadání změny 
územního plánu na pozemky proti Rybárně,tato změna 
umožní vystavět v Troji administrativně-provozní budovu 
Zdravotnické záchranné služby Prahy. Máme výhrady vůči  
postupu města v přípravě této stavby.  V souladu se schvá-
lenými Zásadami územního rozvoje Prahy požadujeme nej-
prve zpracovat řešení celého (územním plánem vymeze-
ného) Velkého rozvojového území Troja a teprve poté řešit 
umístění konkrétních staveb.

abeceda problémů Prahy, kterou najdete na www.prazska-
abeceda.cz otevírá velice potřebnou veřejnou diskuzi o budou-
cím směřování hlavního města i konkrétních námětech na oka-
mžité zlepšení kvality života v Praze. Seznamte se s navrženými 

tématy a zapojte se i Vy do nově otevřeného připomínkování 
budoucnosti našeho domovského města!

Přihlásili jsme se k projektu Praha elektromobilní, jelikož 
věříme, že Troja je ideálním územím pro testování a následný 
provoz elektromobilů v osobní, ale zejména veřejné dopravě. 
Jsem velice rád, že díky naší aktivitě jsme byli vybráni mezi  
11 z 57 městských částí, které se účastní pilotního projektu. 

Veřejná debata se starostou byla, stejně jako loni, úvodem 
k Prázdninové otevřené kanceláři starosty. Po premiéře na 
Trojském dni  bude na zahradě úřadu k dispozici nový stan 
městské části, kde budeme s kolegy pracovat a přijímat vaše 
návštěvy, projednávat konkrétní připomínky, kritiku a pod-
něty. Přijďte v červenci a srpnu každé pondělí a středu mezi  
16. a 19. hodinou! Těšíme se s kolegy zastupiteli na viděnou a na 
pokračování společné práce na lepším létě v Troji!

Tomáš drdácký, drdacky@mctroja.cz
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druhá ZPráva o brigádě
Dne  16.  června  od  17.00  hodin  proběhla  druhá  jarní  brigáda,  tentokrát  v  Podhoří  
u přívozu. Byl vyklizen břeh 400 m proti proudu a 400 m po proudu. Zúčastnilo se cca 
20  lidí. Na prostranství před Koloniálem byly  instalovány dvě  lavičky  s  výhledem na  
Vltavu. Po brigádě bylo příjemné posezení  v Koloniálu. Všem zúčastněným děkuji  za 
účast. Zvláštní poděkování patří Radku Foitlovi (lavičky) a Martinu Rubáčkovi (pohoště-
ní). Rád přivítám vaše podněty na tel. č. 602 610 811.

S pozdravem a přáním hezkého léta Mirek knittel

veřejná debata se starostou
22. června se od 18.00 hodin konala tradiční veřej-
ná  debata  se  starostou,  tentokrát  však  netradičně 
v nově otevřené restauraci Sokol Troja. 

Úvodem starosta informoval o projed-
návaných záměrech vedení obce v tom-
to  roce  (hřiště  v Nové Trojské,  žádosti 
o  grant  nadace  Proměny,  nová  cesta 
k řece, brigády). Následně se i přes re-
lativně nízkou účast občanů diskutova-
lo  o  důležitých  aktuálních  tématech  a 
projektech  v  Troji  (Konkrétní  výhrady 
a  náměty  k  řešení  se  týkaly  zejména 
stavu  veřejných  ploch,  nedostatečného 

www.prazska-abeceda.cz
Praha potřebuje veřejnou dis-
kuzi o problémech, které ji tíží. 
Proto jsme sestavili tuto „Abe-
cedu“ témat – otázek, na které 
můžete odpovědět i Vy. Stačí si 
vybrat některé z témat a vyjá-
dřit svůj názor nebo komen-
tovat  kritické  teze,  které  jsme 

předběžně ke každému tématu 
připojili  sami.  Vaše  podněty 
využijeme  při  zpracování  ko-
nečné  verze  „Abecedy  problé-
mů  Prahy“,  kterou  předáme 
představitelům města.

Jakub Fišer, Dan Merta, 
Josef Vomáčka, 

mluvčí iniciativy Za novou Prahu

uPoZornění na „novou iniciativu 
Pro lePší život v PraZe“

ZastUPitELstVo inFormUjE

PráZdninová otevřená 
kancelář starosty
Tak jako před rokem otevírám 11. července Zahradní kance-
lář starosty, opět bude možno bez předchozí domluvy přijít do 
stanu před Úřadem městské části a projednat věci, které vás 
zajímají. Přijďte s vašimi názory, připomínkami, kritikou každé 
pondělí a středu mezi 16. a 19. hodinou! Jménem i kolegů zastu-
pitelů se těšíme na viděnou!            Tomáš drdácký, drdacky@mctroja.cz
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„diPlomati“ 
na Prodej

Dne 20. 5. 2011 bylo vyhlášeno ředitelem Di-
plomatickho servisu výběrové řízení o nejvý-
hodnější nabídku pro uzavření kupní smlouvy 
o úplatném převodu nemovitostí  jako celku, 
nazvané diplomatická čtvrť Troja v Pra- 
ze  7,  Sádky  642,  včetně  mnoha  pozemků. 
Minimální cena vyhlašovaná touto soutěží  je 
395.000.000 Kč. Uzávěrka pro přijetí nabídek je  
13. 7. 2011.  Informace na http://www.ds.cz/
VR_dC_Troja.pdf.                            redakce

kontakt na Policii
Tísňová linka: 158 nebo 112
Městská policie HMP: 156
MěSTSká POliCie PRaHa 7, 
Argentinská 17, tel.: 283 871 592, 
e-mail.: operacni.p7@mppraha.cz
strážníci – okrskáři pro okrsek Troja:
antonín kopecký 737 564 875 
Miroslav Hamza 721 894 509  
POliCie ČR (pro MČ Praha-Troja)
MOP Výstaviště, Praha 7, areál 
Výstaviště – budova J
tel.: 974 857 720, fax: 974 857 728, 
e-mail: p1mopvst@mvcr.cz

komise Pro výstavbu
a doPravu 15. 6. ’11 projednávala:
n  Městský okruh Blanka, stavba 0079 – změna 

stavby
n	stavba zahradního domku a garáže na 
pozemku 1447/24

n  přístavba RD čp. 53, Trojská 182, Praha 7
n  umístění jurty nad skleníkem Fata Morgana

zápis z komise je k dispozici ve stavebním oddělení 
ÚMČ Praha-Troja

počtu laviček, kolizního provozu na tra-
se u řeky, v budově a na dětském hřišti 
ve  škole,  umístění Biografu,  obsahu  ča-
sopisu Troja. Dále jsme jednali o údržbě 
zeleně, stavu stezky Q. Schwanka, výmo-
lů  pod  Salabkou,  rušení  nočního  klidu 
okolními  atrakcemi  apod.  Závěrem  se 
zájemci mohli svézt na novém testovacím 
elektroskútru....

tD



141 červenec 2011

4

pokračování 
z předchozího 
čísla

Babiččiny dvojctihodné 
koláče – 1. místo kategorie 
buchta klasik – 
paní Vlasta Gaydiczová
750  g  hladké mouky,  300  g 
polohrubé  mouky,  500  ml 
mléka,  150  g  cukru,  6  lžic 
oleje,  3  lžíce  rozpuštěného 
másla  a  1x  vanilinový  cukr,  
3 žloutky, 50 g droždí, 1 lžič-
ka soli, citronová kůra, hlad-
ká mouka na vál a poprášení 
těsta  při  kynutí,  1  vejce  na 
potření, tuk na plech.
Náplň:  tvarohová:  250  gra-
mů  tvarohu,  1  žloutek,  4  lží-
ce  moučkového  cukru,  pár 
kapek vanilkového extraktu,  
1  lžíce  pudinkového  prášku, 
2 lžíce macerovaných rozinek 
v  rumu,  �  lžičky  limetkové 
kůry. Vše promícháte.
Maková: 1 balení makové ná-
plně. Náplň připravte podle 
návodu na obalu.
Povidlová: 100 g povidel, 2 lží- 
ce  nastrouhaného  perníku,  
1  lžíce  slivovice.  Všechny  su-
roviny utřete dohladka. 
Mléko zahřejte na teplotu těla  
(35-36  °C),  ve  200 ml  rozmí-
chejte  2  lžíce  cukru  a  1  lžíci 
polohrubé mouky a přidejte 
na kousky rozdrobené droždí. 
Směs promíchejte a na teplém 
místě nechte vzejít kvásek. Do 
mísy přidejte polohrubou a 
hladkou mouku, utvořte dů-
lek a vklepněte do něj žloutky, 
rozmíchejte a přidávejte vyky-
nutý kvásek, zbytek vlažného 
mléka, cukr, máslo, olej, citro-
novou  kůru,  vanilinový  cukr 
a  sůl.  Vypracujte  těsto.  Vláč-
né  těsto  poprašte  moukou  a 
nechte  asi  1  hodinu  kynout. 
Vykynuté těsto vyklopte na 
moukou poprášený vál, rozvá-
lejte na 1,5 cm silnou placku a 
vykrájejte z ní kolečka o prů-
měru 6  cm. Kolečka naplňte 
nádivkami a dobře uzavřete. 
Buclatý koláček položte švem 
na  vymaštěný  plech,  dnem 
skleničky  vytvořte  na  vrch 
důlek  a  lžící  nandejte  nádiv-
ku.  Nádivky  střídejte.  Kraje 
potřete vejcem a nechte ještě  
10 minut kynout.

žiVot V troji

Zlenice 2011
K pobytu skupiny Svazu posti-
žených  civilizačními  choroba-
mi jsme dne 26. 4. 2011 vyje-
li autobusem do rekreačního 
střediska Zlenice, kde nás při-
vítalo krásné počasí. Ubytovaní 
jsme byli v hotelu Hláska, kde 
byl pro nás připraven i oběd. 
Odpoledne nás  čekalo  vážení, 
měření tlaku a zařazení do tří 
skupin  se  souhlasem  MUDr. 
Sembdnerové  podle  zdatnosti 
každého  z  nás.  Před  půl  os-
mou, každé ráno na rozcvičku 
běžíme a s radostí cvičíme. Po 
cvičení  jdeme na  snídani,  kde 
se  každá  skupina  dozví  pro-
gram na  celý den. Naše  cviči-
telky Jana Tůmová, Ela Filipo-
vá  a Vlasta Gaydiczová  se  sta-
rají o naše tělesné schránky po 
celý náš rekreační pobyt.
Dopoledne  chodíme  na  vy-
cházky  krásnou  krajinou  po-
dél  řeky  Sázavy  a  vracíme  se 

na oběd a krátký odpočinek. 
Odpoledne  jedeme  vláčkem 
nebo  podnikáme  pěší  túry  na 
zříceniny. Na druhý břeh Sáza-
vy nás lodičkou převezl převoz-
ník  a  všichni  jsme  pak  úspěš-
ně zdolali výstup na zříceninu 
Hláska.  Výstup  na  hrad  Stará 
Dubá  jsme po krkolomné ces-
tě všichni  zdolali  jako kamzíci 
a  za  tento  výkon  nás  vedoucí 
skupiny  Jaroslav  Tůma  po-
chválil.  Ve  středu nás  ve měs-
tě  Sázava  zastihlo  nepříznivé 
počasí, ale  i  tak  jsme navštívi-
li  klášter  sv.  Prokopa,  kde  se 
měl údajně setkat poustevník 
Prokop s knížetem Oldřichem 
a založit tento klášter. V dešti-
vém počasí jsme se uchýlili do 
cukrárny ohřát se a vypít kávič-
ku a pak jsme všichni spěchali 
na vláček, který nás dovezl do 
našeho  vyhřátého  hotelového 
pokojíčku. Předposlední den 
našeho  pobytu  na  rozlouče-
nou s tímto krásným krajem 

a s krásnými zážitky jsme ještě 
navštívili  pěší  túrou  památník 
Josefa  Lady  v Hrusicích.  Pro-
vázelo nás krajinou krásné po-
časí  a  s  krásnými  zážitky  jsme 
se  vláčkem  vrátili  do  Zlenic. 
V pátek večer jsme si sklenkou 
dobrého vína připili na zdraví. 
Těšíme  se na příští  rok,  že  se 
opět sejdeme.                         

Věra Petrtýlová a Helena klíčová

»KafemlejneK«
v předposledním květnovém týdnu odjely 
školou povinné ratolesti z Trojské školy na 
pobyt do jižních Čech, maminkám se tedy 
uvolnil  trochu  program  a mohly  jsme  se 
společně setkat na prvním tvůrčím odpo-
ledni Kafemlejnku v Café U Lávky. Na pro-
gramu  byla  tvorba  háčkovaných  náušnic. 
Sešlo  se  nás  celkem 15,  z  čehož  5  slečen 
mezi  8–13  roky,  které  do  té  doby  háčko-
vání zatím nezkusily. Přesto, že my o něco 
starší  jsme  již háček v ruce držely, ukáza-
lo se, že to již nějaký ten pátek bude, tak-
že začátek byl chvílemi rozpačitý. Naštěstí 
byla po ruce šikovná lektorka, která všem 
pomáhala zvládnout nástrahy tzv. řetízků, 
krátkých sloupců a po pár hodinách jsme 
měly první vzorky náušnic hotové. Výsled-
ky byly překvapivé a většina z nás odchá-
zela  při  západu  slunce  alespoň  s  jednou 
velmi originální náušnicí a s předsevzetím, 
že tu druhou doděláme doma. Pokud tedy 
potkáte naše trojské sousedky jen s jednou 
háčkovanou náušnicí, zřejmě stále pracují 
na  svém  „domácím  úkolu“.  Setkání  bylo 
velmi příjemné a podařilo se propojit mezi 
sebou několik trojských dam a slečen, kte-
ré se doposud jen míjely na ulici nebo se-
tkávaly u školy apod. Podle zpětné vazby, 
kterou  nám  účastnice  poskytly  prostřed-
nictvím  dotazníčku,  je  zájem  o  podobná 
setkávání také do budoucna.

n setkání trojských dam a slečen, aneb

Naplánovaly jsme tedy hned na začátek září další Kafemlejnek, tentokrát s výtvarným zamě-
řením. Doufáme, že si udělají čas na společné setkání také další trojské dámy. Budeme se na 
vás těšit ve středu 7. září od 16.30 hodin v Café U lávky.        karla Procházková a Markéta Mead
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Sázavský klášter,
přízemí

podpořeno ✸ grantem mč praha-troja

podpořeno ✸ grantem mč praha-troja
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ÚsPěch maturantů 
trojského gymnáZia
Jistě  všichni  vědí,  že  se  letos  poprvé  ko-
naly maturity pod „dohledem“ státu. Or-
ganizačně to pro naše gymnázium nebylo 
vůbec  jednoduché,  neboť  se  maturovalo 
podstatně  déle  a  ve  větším  rozsahu,  než 
kdykoliv  v minulosti.  Nejdřív  absolvovali 
studenti závěrečného ročníku ústní zkouš-
ky – dvě společné (tedy státní) a tři profi-
lové  (tedy  školní). To  se odehrálo od 23. 
do 26. května. Následně je čekala písemná 
část – v podobě didaktických testů z české-
ho jazyka a zvoleného cizího jazyka, a poté 
písemné práce – eseje  z  českého a  cizích 

jazyků a klasické testy z matematiky (mezi 
cizím  jazykem  a  matematikou  si  mohli 
studenti vybrat). Řada z nich přidala ještě 
nepovinné předměty – v případě Trojské-
ho gymnázia se jednalo o biologii, chemii, 
dějepis a  základy  společenských věd. Vše 
bylo ukončeno až v úterý 7. června.
Následoval  více  než  týden  dlouhého 

čekání  na  výsledky  – písemnou  část  totiž 
zpracoval CERMAT (Centrum pro novou 
maturitu), který ve středu 15. června sdě-
lil  školám  nejdřív  neoficiální  výsledky,  ty 
následující  den  konkretizoval  v  podobě 
dosažených  procentních  bodů  za  jednot-
livé  zkoušky.  Konečně  si  mohli  studenti 
Trojského  gymnázia  vydechnout.  Určitě 
byli  spokojeni  –  všichni  absolvovali  ma-
turity  velice  úspěšně!  Pak  už  nic  nebrá-
nilo  tomu, abychom jim mohli slavnostně 
předat vysvědčení a protokol o vykonané 
zkoušce – tradičně, díky vstřícnosti Galerie 
hlavního města Prahy, v Trojském zámku. 
Spokojeni odcházeli nejen absolventi, ale 
i jejich rodiče a hlavně učitelé. Těm patří 
velké poděkování  za  to,  že dokázali  zod-
povědně a kvalitně připravit své svěřence 
k  historicky  prvním  státním  maturitám. 
Blahopřejeme!
Mgr. Radim Jendřejas, manažer Trojského gymnázia

Bližší in
formace 

v zářijovém čísle

trojský kaLEndář

10.–11. 9. 2011 
dny eVROPSkéHO dědiCTVí 
v troji 
(12 trojských objektů)

11. 9. 2011 vás zveme na 
TRadiČní TROJSké 
VinOBRaní 
na nádvoří 
Trojského zámku

17. a 18. 9. 2011 SlaVnOSTi leVéHO 
a PRaVéHO BřeHU VlTaVy 
U PříVOZU ROZTOky/kleCany – 
1. ročník festivalu povltavských obcí 
s bohatým kulturním programem 
a s prezentací Únětického piva.

žiVot V troji

Chovatelskou  stanici  aYoRt 
BaCk  pro  plemeno  whippet 
(=vipet) vlastní manželé Sabina 
a Petr Němcovi. Chovu krátko-
srstých  anglických  chrtů  se  vě-
nují přes 20 let. Se svými psími 
šampiony, kteří získali nespočet 
pohárů za vítězství na výstavách 
i  dostizích,  reprezentují  naši 
městskou  část  téměř  po  celé 
Evropě. Název „ayort back“ to-
tiž  znamená  „troja pozpátku“. 
Němcovi  odchovali  již  jednu  a 
půl  stovky  štěňat,  která pokra-
čují v úspěšné dráze svých psích 
rodičů – šampionů. Za největší 
chovatelský  úspěch  považují 
vyrovnanost  svých  vrhů  (min. 
polovina každého  vrhu  získává 
pravidelně výstavní nebo dosti-
hové tituly), ale hlavně výborné 
a  přátelské  povahy  svých  od-
chovů a standardu odpovídající 
elegantní exteriér. 
Spousty  fotografií  a povídá-

ní  o plemeni najdete na  jejich 
stránkách www.ayortback.net.
Chovatelskou  stanici  al–

QUadaR  založila  slečna  Ve-
ronika Šiklová. První saluku 

(=perského chrta) měla v roce 
1988. Jak tvrdí, orientální chrti 
jsou velcí individualisté a tak je 
třeba k nim přistupovat. Zkrát-
ka rozhodně to není pes pro 
každého.  I  ona  tráví  většinu 
víkendů na  kynologických  ak-
cích, ze kterých vozí cenné tro-
feje. Samozřejmě, že zde svou 
roli  hraje  zdravá  soutěživost, 
ale  je  to  i  o  společných  přá-
telských setkáních, cestování a 
poznávání nového. A pak jsou 
tu i akce čistě reprezentativní, 
kde  stačí  projít  se  ctí  řešetem 
silné  evropské  konkurence. 
S  tímto  předsevzetím  Vero-
nika  se  svým  psem  Kamalem 

ÚsPěšní chovatelé chrtů
Víte, co to je ayORT BaCk nebo al–QUa-
daR a co mají společného? Jsou to názvy 
chovatelských stanic štíhlých, rychlonohých 
a ušlechtilých chrtů. Oba jejich chovatelé 
bydlí u nás v Troji. 

korinthos, kalikrates, ayort back, 
kaliope, Chalkiope, kirke

trojský kaLEndář

Ch. leDa ayort Back kV, BOB, 
BiS a Sabina němcová

kes a Hell v běhu

lorrequer kaMal Will al-Quadar  
v cíli závodu při „killu“

v roce 2011
Ve čtvrtek 9. června se opět sešli trojští pamětníci na schůzce 
Klubu trojské historie, tentokrát v klubovně Domu spokoje-
ného stáří. Na pořadu byla připravovaná publikace Morytá-
ty z Troje a Podhoří. Do konce letošního roku budou schůzky 
v Kavárně u lávky probíhat v klubovně domu spokojeného 
stáří od 17 hodin následovně: n 14. července n 11. srp-
na n 8. září n 13. října n 10. listopadu a n 8. prosince. 

bok K
lu

b 
se

 tě
ší

 i 
na

 v
aš

i ú
ča

st
!

bahaador al-Quadar, lorrequer 
kamal Will al-Quadar 
a Veronika Šiklová

vyráží 7. července na Světovou 
výstavu  psů  do  Paříže  a  hned 
další víkend do Holandska na 
Mistrovství Evropy v terénním 
závodu chrtů – coursingu. Drž-

me jim palce! 
(více na www.al-quadar.com)

Sabina němcová, Veronika Šiklová 
a Renata Zajícová
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trojské PLány

nejstarší zmínky o přemosťování Vlta-
vy v Troji se vážou k trojskému mlýnu, 
mlynář stavěl spolu s jezy také dře-
věné lávky ke královské oboře. Jeden 
z takových můstků – loďkový – byl 
postaven při příležitosti návštěvy cí-
sařovny Marie Terezie v roce 1754. 
n První skutečným mostem byl most  
z  r. 1928, který od roku 1945 nesl jméno 
most Barikádníků. Byl postaven podle 

projektu ing. Františka Mencla, akademika 
ing. Dr. Václava Daška a architekta Josefa  
Chochola z r. 1925. Měl délku 220,75 m, 
šířku 16 m. Náklady tehdy činily 12 mi-
lionů korun. V letech 1978–1979 byl po-
stupně zbořen a v roce 1984 byl otevřen 
nový  most,  široký  33,50  m,  který  vede 
v trase původního mostu ale s vyšší nive-
letou a s odlišně řešenými předmostími. 
Autory nového mostu byli ing. arch. Jiří 

Trnka a ing. Petr Dobrovský (projekt 
1972–1980). n Lávka pro pěší mezi Stro-
movkou a trojským břehem nahradila sta-
rý trojský přívoz. Autorem technicky oje-
dinělého řešení je ing. Jiří Stráský. Lávka 
byla  postavena  v  letech  1982–1984  jako 
zavěšená předepnutá konstrukce o třech 
polích. Rozpony polí jsou 85,5 m, 96,0 m 
a 67,5 m, šířka pěší komunikace je 3 m, 
celková délka je 261,2 m.

Nový  most  přes  Vltavu  v    Troji  převádí 
prodlouženou ulici Partyzánskou z Hole-
šovic  směrem  ke  křižovatce  s  městským 
okruhem na trojském břehu a dále ke stá-
vající ulici Povltavské. n Plochý ocelový sí-
ťový oblouk s předpjatou deskou mostov-
ky o  rozpětí 200,4 m  je doplněn  jedním 
inundačním prostým polem z předpjatého 
monolitického  dvojtrámu  o  rozpětí  40,4 
m. Síťový oblouk a inundační pole půso-
bí samostatně a jsou odděleny dilatačním 
závěrem. Celková šířka mostu 34,38 m je 
rozdělena konstrukcí oblouku na  jednot-
livé jízdní pásy pro různé druhy dopra-

vy.  Uprostřed  je  na  samostatném  tělese 
vedena  dvoukolejná  tramvajová  trať,  po 
stranách mostu  je  symetricky vždy dvou-
pruhová vozovka a komunikace pro pěší 
a cyklisty. n Lehká oblouková konstrukce 
překlenuje  celou  šířku  toku  a  svým  cha-
rakterem  rozděluje  velkou  šířku  mostu 
tak, aby při přejezdu nebo přechodu přes 
most  působil  vnímaný  profil  užším  do-
jmem.  Použití  stejné  koncepce  příčného 
řezu (prefabrikované příčníky a mono-
litická  deska)  a  totožné  detaily  zábradlí 
i  dalšího  vybavení mostu  vedou  k  tomu, 
že  celý most  působí  vizuálně  jako  jeden 

celek. n Plochý svařovaný ocelový oblouk 
má neprůlezný komorový příčný průřez 
proměnné výšky od 800 mm do 4500 mm 
a šířky od 1100 mm do 6200 mm ve vrcho-
lu. V podélném směru je střední tramvajo-
vý pás lemován konstrukcí ocelo-betono-
vých  táhel  (s  vnitřním předpětím), která 
oddělují prostor komunikace a tramvajo-
vé těleso. n Táhla jsou spřažena s deskou 
mostovky  a  s  výztuží  desky  –  podílejí  se 
tak společně na přenosu vodorovné ob-
loukové  síly  a  vnášejí  potřebné předpětí 
do mostovky, 
čímž  elimi-
nují podélná 
tahová napě-
tí v desce. 

Předpětí 
se vnáší 
na obou 

koncích do 
ocelové kon-
strukce vypl-
něné samoz-
hutnitelným 

betonem. 
n Spojité  sí-

mosty a lávky v troji

nový trojský most ve výstavbě
Hodnota (architektury) dnes u nás není ve velikosti, ale v kráse a eleganci. U mostu 
je krása dána zejména ideálními poměry – vzájemnými poměry všeho: statiky, tu-
hosti konstrukce,  geometrie, detailů, materiálů, barev... teprve potom vzniká archi-
tektura. a architektura musí vždy hledat cestu dopředu, musí být na špičce myšlení 
společnosti, jinak bude pouhým mechanickým stavitelstvím. Trojský most má šanci 
být  architekturou.

Autoři statického řešení: ing. ladislav Šašek, CSc, ing. Jiří Petrák, 
Firma: Mott MacDonald Praha, spol. s r. o., Národní 15, Praha 1, 110 00
Autoři architektonického řešení: doc. ing. arch. Roman koucký, ing. akad. arch. libor kábrt
Firma: Roman koucký architektonická kancelář s. r. o , Bruselská 13, Praha 2, 120 03
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ťové  uspořádání  závěsů  „pavučinová  síť“ 
obloukového mostu umožňuje  rovnoměr-
nější roznesení zatížení, a tedy i snížení lo-
kálních namáhání oblouku i desky mostov-
ky.  Oblouk  i  mostovka  jsou  v  podélném 
směru minimálně namáhány ohybem. Zá-
věsy působí jako tenká, ale tuhá stěna půso-
bící v tahu. Konstrukce mostu tedy působí 
současně jako oblouk s táhlem a plnostěn-
ný nosník. Ocelový oblouk tvoří jeho horní 
přírubu a betonová předpjatá mostovka 
přírubu dolní. Výhody tohoto uspořádá-

Geometrie  závěsů

Výslednice sil v závěsech

ní  umožnily  ekonomicky  navrhnout  velmi 
subtilní  konstrukci  s  velmi  nízkým  vzepě-
tím rovným 1/10 rozpětí. Způsob uspořádá-
ní a tvarování mostu, při rozpětí 200,4 m, 
vytváří světově unikátní konstrukci. n Mo-
nolitická deska mostovky tloušťky 280 mm 
je předepnuta v příčném i podélném smě-
ru.  V  příčném  směru  je  deska  vyztužena 
prefabrikovanými předpjatými příčnými 
žebry  v  osové  vzdálenosti  4  m.  Prefabri-
kované předpjaté příčníky mají konstant-
ní  tloušťku  500 mm  a  proměnnou  výšku 

maximálně 
1500 mm.
Montážní 
připojení 
příčníků 
k ocelovým 
táhlům 
mostovky 
je navrženo 
pomocí 
zabeto-
novaných 
ocelových 
závěsů. 

architektura, materiály a barvy

Geometrie mostu

Tvarování průřezů obloku i desky 
mostovky  jsou  předurčeny  jejich  sta-
tickou  funkcí.  Základním  tématem 
přemostění  jako  celku  je  poměr  vze-
pětí a rozpětí oblouku – 1/10.
Celková  geometrie  mostu  je  založe-
na  na  kombinaci  kružnice  (r  261,3 
m) a rovnostranného trojúhelníku 
(122,2 m) Tyto hodnoty se na zákla-
dě  mnoha  statických  analýz  ukázaly 
jako optimální. Také geometrie  síťo-
vých závěsů je dána jejich optimálním 
statickým  působením.  Úhel  odklonu 
závěsů závisí na mnoha parametrech: 
počet závěsů, rozpětí, vzepětí, poměr 
stálého a nahodilého zatížení a další. 

Náchylnost  krajních  závěsů  k  jejich 
relaxaci  je  eliminován  jejich  geome-
trií tak, že všechny směřují do středu 
mostu. Směrem k okrajům mostu pře-
vládá v konstrukci nosníkové působe-
ní a závěsy nutno směrovat stejně jako 
tažené  diagonály  směrem  do  středu 
mostu.   
Výslednice sil v závěsech, procházející 
v místech křížení závěsů, směřují radi-
álně do středu mostu

Dle materiálů poskytnutých p. Ing. Ladislavem 
Šaškem, CSc z firmy Mott Mac Donald 

sestavil Václav Valtr

n Materiály,  povrchová  úprava  a  celková 
barevnost mostu  vychází  ze  základní myš-
lenky architektonicko-konstrukčního řešení 
mostu a  jsou  nedílnou  součástí  celkového 
estetického  působení  mostu.  Základem  je 
studeně  bílá  ocelová  konstrukce  oblouku. 
Stejnou  barvu  mají  i  ocelové  konstrukce 
konzol, nesoucích chodníky. Spodní stavba 
mostu, (opěry a pilíř) jsou železobetonové. 
„Betonové“  jsou  i  prefabrikované  příční-

ky,  nesoucí  monolitickou  desku  mostov-
ky,  stejně  jako  schodiště  a  další  pomocné 
konstrukce. Veškerý beton bude ponechán 
v pohledovém provedení. Šedou barvu be-
tonu bude mít  i plovoucí deska  tramvajo-
vého pásu. n Navržený  oblouk  elegantně 
přemosťuje řeku Vltavu smělým obloukem, 
který minimálně zasahuje do panorama-
tu města.  Z  hlediska  statického  působení, 
konstrukčního uspořádání a použitých ma-
teriálů se jedná o konstrukci v celosvětovém 
měřítku ojedinělou.
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OddíL KOPAné TJ SOKOL TrOJA 
HLedá Hráče ve věKu 6–10 LeT
Po tříleté odmlce budeme obnovovat činnost přípravek. 

tréninky probíhají každou středu a pátek od 16.00 hodin na hřišti v troji. 
další informace sekretář jaroslav Fliegl 602 150 374, 

tj-sokol-troja@volny.cz  

žiVot V troji

dvojicích a trojicích startovali postupně žáci ZŠ z Divišova (vzác-
ní mimopražští účastníci Olympijského dne), ZŠ Strossmayerovo 
náměstí, ZŠ Tusarova, ZŠ TG Masaryka, žáci třetí, čtvrté a páté 
třídy ze ZŠ Trojská a středoškoláci z Euroškoly Praha, SOU Jab-
lonského, Gymnázia Nad Štolou, Gymnázia Jana Palacha a Troj-
ského gymnázia. Po doběhnutí do cíle obdrželi účastníci diplom 
podepsaný předsedou Mezinárodního olympijského výboru pa-
nem Jacques Roggem i předsedou Českého olympijského výbo-
ru panem Milanem Jiráskem. Nejcennějším suvenýrem je však 
tričko s emblémem Olympijského dne 2011, které získali ti, kdo 
absolvovali  alespoň  některé  ze  sportovních  soutěží  dne.  Akce 
byla ukončena po 13. hodině, počasí přálo a tak mohlo téměř 
300 žáků předškolního věku, základních a středních škol odchá-
zet od trojského vodního kanálu s dobrým pocitem a skvělými 
sportovními zážitky. 

Mgr. Radim Jendřejas, hlavní koordinátor

olymPijský den 2011 v PraZe
děti a mládež
Trojské gymnázium Svatopluka Čecha, občanské sdružení Troj-
skoúhelník, MČ Praha-Troja, MČ Praha 7, FTVS UK Praha a TJ 
Sokol  Troja  organizovali  ve  spolupráci  s  Českým  olympijským 
výborem, Českou olympijskou a.s. a společností McDonald´s ve 
středu 22. 6. 2011 sportovní soutěže v rámci Olympijského dne. 
Hlavní disciplínou byl tradiční přespolní orientační běh na ně-
kolika trasách: od 400 do 800 m pro nejmladší děti předškolního 
věku a děti do 9  let  (skupinový běh), a okruh 1250 m pro děti 
a mládež starší 11 let (běh 2-3 členných hlídek). 
Start a cíl běhu byl umístěn na začátku Trojské louky (u Troj-

ského koně), účastníci běželi podél Vltavy směrem k Trojskému 
zámku a zpět po protipovodňovém valu podél Diplomatického 
komplexu a následně přes hřiště TJ Sokol k cíli.  
V prostoru areálu loděnice FTVS UK Praha a na Trojském ka-

nálu  probíhalo  pro  žáky  základních  a  středních  škol  raftování, 
jízda na kajacích a nácvik rychlolezení na horolezecké stěně. Dal-
šími doprovodnými disciplínami byla  střelba  ze  vzduchovky na 
terč a dovednostní soutěže s míčem.
Celou  akci  zahájili  společně  v  9:00  hodin  pánové  Radim 

Jendřejas,  hlavní  koordinátor  akce  a  Tomáš  Drdácký,  starosta 
Městské části Praha-Troja. Nechyběl ani Ronald McDonald – tra-
diční maskot sportovního dopoledne. Ten následně odstartoval 
skupinové běhy pro děti  z naší  trojské mateřské  školy. Záhy  je 
vystřídali  nejmladší  žáci  z  první  a  druhé  třídy  zdejší  základní 
školy Trojská. Od 9:30 už šlo všechno jako na běžícím pásu – po 

Živá hudba,
program na stanovištích – soutěže
sportovních týmů, rodinných týmů,
jednotlivců, doprovodný program,
zábava jak pro seniory, tak pro nejmenší, 
občerstvení

vltava

Soutěžní
disciplíny

hřiště
TJ Sokol

Biograf
Troja
u vody

mořský
kajak

rafty

Trojský
 stan

nová
přístupová

cesta

Program
pro seniory

Trojský
kůň

sobota 11/6/11

Fotoreportáž © B. Kudera

podpořeno ✸ grantem mč praha-troja
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žiVot V troji

tj sokoL troja inFormUjE

50 let oddílu 
koPané tj sokol
V  sobotu  25.  června  oslavil  oddíl  kopané 
TJ  Sokol  Troja  50  let  své  činnosti.  Oslavy 
proběhly ve fotbalovém areálu v Povltavské 
ulici. Slavnostní den otevřela svými prvními 
zápasy družstva znovu otvíraných přípravek. 
Mladší  přípravka  porazila  maminky  9:2  a 

starší přípravka hrála nerozhodně 5:5 proti 
tatínkům. Krátce připomínáme, že družstva 
přípravek zahajují svoji činnost první středu 
v září od 16:00 hodin na hřišti v Troji. Noví 
zájemci ve věku 5–10 let jsou vítáni. 
Po  fotbalových  nadějích  předvedli  své 

nezapomenutelné fotbalové umění býva-
lí  hráči  proti  dorostenkám  Slavie  Praha. 
Oba týmy se rozešly nerozhodně 3: 3. Za 
trojskou starou gardu nastoupil jako nej-
starší hráč Karel Černý.
Od 16:00 hodin proběhl slavnostní ce-

remoniál. Před nastoupenými mužstvy A a 
B mužů a dychtivými diváky zhodnotil pro-
běhlých 50  let  sekretář oddílu Jarda Flie-
gl, o současnosti hovořil předseda oddílu 
Václav Pokorný a své zdravice přednesli zá-
stupce výboru TJ Sokol Troja místostarosta 
Urban Tahotný a dlouholetý bývalý předse-

da oddílu Luboš Moravčík. Závěrečnou ofi-
ciální  tečku za oslavami udělalo přátelské 
utkání A a B mužů, v jejichž řadách se obje-
vilo několik mladých nadějných tváří z řad 
našich odchovanců. Utkání skončilo 1:1.
Skutečnou a zdařilou tečkou oslav byla 

beseda o sportu, která proběhla v klu-
bovně oddílu. Zde padlo mnoho veselých 
historek ze zájezdů a soustředění a vzpo-
mínek na vyhrané, ale i prohrané zápasy. 
V mnohých debatách se připomněly stáva-
jící problémy oddílu kopané, a to odděle-
ní kabin od hřiště valem a zabrání škváro-
vého hřiště, sloužícího v zimní přípravě.
Sami  fotbalisté  si  tak  vzpomněli  na 

proběhlých  50  let  své  činnosti  a  popřáli 
si  hodně  sportovních  úspěchů  v  dalších 
letech.

Za trojské fotbalisty Jaroslav Fliegl

školní rok 2010/11
Jaký byl? Z pohledu pedagogických pracov-
níků a většiny rodičů jednoznačně úspěšný. 
Celkový  prospěch  žáků  školy  je  nadprů-
měrný, chování, až na drobné výjimky, bez-
problémové. Toto konstatování potvrzuje 
úspěšnost  žáků  pátého  ročníku  při  přijí-
macích  zkouškách  na  osmiletá  gymnázia. 
Každoročně  o  toto  studium  projeví  zájem 
většina  rodičů  posledního  ročníku  a  škola, 
po dohodě s nimi, se v češtině a matemati-
ce zaměřuje na přípravu k těmto zkouškám. 
Výuka  těchto  předmětů  probíhá  nestan-
dardním způsobem, se kterým jsou rodiče 
seznámeni již na konci čtvrté třídy, kdy mají 
možnost  rozhodnout  se  pro  klasickou  vý-
uku  nebo  výuku  zaměřenou  ke  zkouškám. 
Pro příští školní rok, stejně tak jako v letech 
minulých,  se rodiče rozhodli pro přípravu. 
V  celostátních  srovnávacích  testech  společ-
nosti  SCIO,  kterých  se  zúčastnilo  více  než 
12000 dětí třetích a pátých tříd z celé České 
republiky, patří naše škola k těm nejlepším. 
V hodnocení škol jsme mezi 10% nejúspěš-
nějších a v  jednotlivcích   naši  žáci obsadili 
první místa  v  češtině, matematice  i  studij-
ních předpokladech. Ve  třetím ročníku byl 
oceněn žák za třetí nejlepší výsledek v testu 
pro tuto věkovou kategorii. Že se škola nevě-
nuje jen dětem s výborným prospěchem do-
kládá otevření Centra pro děti s výukovými 
problémy, které spolupracuje s PPP Prahy 7 
a individuálně se věnuje dětem, které mají 
specifické poruchy učení. Na vybavení se po-
dílelo SRPŠ společně s MČ Praha-Troja, kte-
rá navíc přidělila škole grant na pomůcky ve 
výši 10000.- Kč. Otevření tohoto centra bylo 
kladně hodnoceno  i Českou školní  inspek-
cí, která byla na škole v únoru tohoto roku. 
Nedílnou součástí školního roku je i poměr-
ně široká nabídka zájmových kroužků, kte-
rých  škola  dětem nabídla  13  a  již  tradiční 
výjezdy  na  školy  v  přírodě  a  zimní  pobyty 
s  lyžemi.  Květnového  výjezdu  do  Chlumu 
u  Třeboně,  kam  si  všechny  děti  přivezly 
kola a najezdily víc než 100 km, se zúčastnil 
rekordní počet dětí. Z různých důvodů jich 
doma zůstalo  jen 14. Na další  školu v pří-
rodě  odjíždíme  3.  září,  tentokrát  do  Pece 
pod  Sněžkou.  Na  rozdíl  od mnoha  jiných 
škol nemáme problém s naplněním první-
ho ročníku. Zájem o naši školu převyšuje její 
možnosti a i přes navýšenou kapacitu jsme 
nuceni zájemce odmítat. Tento zájem svědčí 
nejen o velmi dobré pověsti školy, ale také 
o kvalitní práci celého kolektivu pedagogic-
kých pracovníků.                      Mgr. alois Pacík

Sportovní odpoledne k Mezinárodnímu dnu dětí  se konalo 2. 6. 2011 na hřišti u  soko-
lovny.  Program  zajistili  cvičitelé  sokolské  všestrannosti  pod  vedením  náčelnice  Kate-
řiny  Šrámkové.  Děti  závodily  ve  sportovních  a  zábavných  soutěžích.  Počasí  nám  přá-
lo,  nebylo  velké  horko,  takže  celé  odpoledne  proběhlo  v  příjemné  pohodě. Účast  byla  
50 dětí. n Veřejnou cvičební hodinu, na které děvčata předvedla,  co  se všechno naučila, 
uspořádalo družstvo aerobiku  žákyň pro  rodiče  a ostatní 8. 6. 2011. Byly  to  skladby na 
různé známé písničky, dívky cvičily také s náčiním – gymbaly a na stepových bedýnkách. 
Část  cvičení  bylo  cvičení  sportovní  gymnastiky  s  akrobatickými  cviky  na  žíněnkách. Na 
ukončení  hodiny  byly  zařazeny  strečinkové  cviky. Cvičenky  byly  velmi  ukázněné  a  obdi-
vuhodně  šikovné.  Program  připravila  jejich  cvičitelka  aerobiku  Jana  Šrámková.  Účast  
12  žákyň. n Na  jubilejním  10.  Trojském  dnu  se  cvičitelé  sokolské  všestrannosti  podíleli 
na přípravě a vedením 8 disciplin, z nichž 6 bylo soutěžních. Počasí se vydařilo. n Oslavy  
50. výročí založení oddílu kopané v Troji proběhly 25. června 2011. Bohatý program od do-
poledne až do večera na hřišti, a na závěr od 18 hod. – Fotbalová pumelenice s grilováním.  

Poslední týden v srpnu se budeme snažit uskutečnit pro mládež letní pobyt v chatě 
v Peci pod Sněžkou – podle počtu přihlášek. Pobyt zajistí J. Tesař a M. Hořejší. Vino-
braní v září – účast a pomoc našich cvičitelů. Výlet parníkem na Zbraslav se uskuteční 
v sobotu 18. 9. 2011, zajištuje ing. Fliegl. autobusový zájezd na hrad Rábí, do města 
Sušice a do Sudoměře (mohyla J. Žižky) se bude konat 8. 10. 2011. Drakiáda se bude 
konat v neděli  buď 9. 10. nebo 15. 10. 2011 na louce u Velké skály. Plavecké štafety 
v Tyršově domě se zúčastní naše náčelnice Kateřina Šrámková s kolektivem. Závody au-
todráh – se budou konat 21. nebo 22. 11. 2011 ve všech prostorách ZŠ v Troji. Vánoční 
autobusový zájezd se bude konat 3. 12. 2011 do drážďan, kde bude možnost kromě 
vánočních trhů navštívit muzea, kostely, nový aquapark apod. Mikulášská besídka se 
bude konat 8. 12. 2011 ve velké tělocvičně ZŠ v Troji. Seriál turnajů ve stolním tenise 
probíhá pravidelně celý rok. Vedoucí Rudolf Hampel. V dubnu jsme přidali zdravotní 
cvičení na židlích nejen pro seniory a seniorky v pátek 18-19 hod. Zatím je účast malá 
pro nevhodný termín. Od září připravujeme změnu na čtvrtek od 17-18 hod. Cvičení 
je velmi pohodové a vydatné k procvičení celého těla. Přijďte a vyzkoušejte! Z přehledu 
akcí je vidět, jak je naše činnost bohatá. Proto zveme další mezi nás. 
n Na podzim začnou přípravy na slavnostní XV. všesokolský slet ke 150. výročí založení So-
kola v r. 1862. Rádi bychom, aby se cvičenci z naší TJ také zúčastnili této významné události. 
V úvahu přicházejí skladby, které bychom mohli u nás nacvičovat: Muzikantova písnička – 
rodiče s dětmi, Jonatán – mladší žákyně, Nebe nad hlavou – pro dorostenky a mlad. ženy, 
Jen pro ten dnešní den – senioři a seniorky „Věrná garda“ Máme video s ukázkami skladeb, 
které můžeme zapůjčit, neb někdy v kolektivu promítnout. Kdo by měl zájem přihlaste 
se ve cvičebních hodinách nebo u náčelnice Kateřiny Šrámkové mobil: 723 607 070, 
e-mail: katerinasramkova@seznam.cz.                 alžběta Filipová

Seriál turnajů ve stolním tenise se přehoupl do své druhé poloviny třetími tur-
naji. n V neděli 22. 5. 2011 pokračoval dvouhrami  za účasti 15 hráčů. O co byla 
menší účast, o to byla větší kvalita. Hráli jsme ve velké tělocvičně ZŠ Svatopluka 

Čecha a  jedné veliké skupině systémem každý s každým. Hra probíhala celkem plynule 
a jen s jedinou porážkou zvítězil nově příchozí Vladimír Hrubec. Druhý rovněž s jednou 
prohrou Jiří Morávek a třetí byl veterán Štefan Pocz. n O čtrnáct dní později, v neděli 
5. 6. 2011 proběhly čtyřhry. Hráli jsme také  všichni v jedné skupině a účast byla lepší, 
přišlo 12 párů a hra byla velice vyrovnaná.
Na celkové vítězství stačily i dvě porážky, které utrpěly první tři páry a až na pomocné 
hodnocení nakonec zvítězil pár Martin Novotný a Zdeněk Kypr, druzí byli otec se synem 
Poczovi, třetí pak mladí Tomáš Turek s Lukášem Forejtem.     Rudolf Hampel vedoucí stol. tenisu
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tiP na VýLEt

naučné steZky
Vážení čtenáři a turisté, nabízím vám výlet do atraktivních míst v oko-
lí  Roztok  a  Únětic,  kde  vede  naučná  stezka ROZTOCký HáJ –  
TiCHé údOlí. Začíná na žluté značce u zastávky autobusu  
č. 107 „kamýcká“ na stejnojmenné ulici. NS prochází dvěma chrá-
něnými územími za severním okrajem a je vedena střídavě po žluté 
a modré turistické značce. Některé úseky bývají velmi rozbahněné. 
Seznam  zastávek: Vltavské údolí, Vyhlídka na hradiště Zámka, 
Roztocký háj, Obec Roztoky (tady se spojuje žlutá i modrá), Max-
miliánka, Spálený mlýn, Tůmův mlýn, Trojanův mlýn, Soutěska 
pod Holým vrchem, Holý vrch – alšova vyhlídka, kaple sv. Vác-
lava a Starý Suchdol, kde můžete po žluté dojít na autobus č. 147 
a dojet na Dejvickou (jezdí každou celou půlhodinu) anebo dojít 
k přívozu Sedlec – Zámky a vrátit se po červené směr ZOO. 
Nebo vám, milí turisté, nabízím pohodovou variantu po modré 

z Roztok, kam se můžete vydat vlakem ze zastávky Praha-Holešo-
vice (pozor, ne nádraží Holešovice!), odj. v sobotu v 10:45, 11:45, 
v Roztokách si třeba „odskočit“ na zámek a dále jít po modré znač-

ce Tichým údolím asi 4 km až do Únětic. Na začátku cesty potká-
te např. zajímavý Braunerův mlýn z 18. století, kde žila malířka 
Zdeňka  Braunerová  či  vyhořelou  restauraci Maxmiliánku  (ta své 
jméno dostala podle Maxmiliána I. Mexického, císaře popraveného po-
vstalci v roce 1867 a bratra rakouského císaře Františka Josefa I. Zajíma-
vý byl restaurační pavilon postavený v letech 1897-1898 ve švýcarském 
stylu. Restaurace se stala místem, kde se scházeli významní lidé. Rodina 
Karla Šindeláře restauraci vlastnila až do roku 1923. V roce 1924 byl po-
staven podle návrhu Antonína Landy dvoupatrový hotel s terasou, restau-
rací a velkým sálem. Restaurace byla v provozu do konce 90. let 20. století, 
kdy byla zavřena. V následujících letech zkázu dokonali bezdomovci, kteří 
zde několikrát způsobili požár). Po 2 km narazíte na Trojanův mlýn, 
kde se točil známý seriál Byli jednou dva písaři. Na závěr cesty se 
ve znovuzrozeném únětickém pivovaru můžete nejen občerstvit, 
ale jít i na prohlídku (víkendy 14 a 16 hod., sraz u výčepu). Tipy na 
zajímavé akce pivovaru najdete na www.unetickypivovar.cz. Zpát-
ky se z Únětic dostanete autobusem č. 355 až na Dejvickou (odj. so, 
ne 14:43, 16:43, 18:43 hod.). Obě trasy lze projet i na kole. 
www.stezky.info, wikipedia.cz

upravila R. Zajícová
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Galerie u lávky, MČ Praha-Troja, Nadace 
Qudo Schwanka Troja, město v zeleni 
Vás zvou na výstavu Jindřicha Ulricha

miniaturní svět
Galerie u lávky, Povltavská 42/25, bus 112,
zastávka Kovárna, z křižovatky ulic 
Trojská a Pod Havránkou k řece, výstava 
trvá do 28. 8. 2011, otevřeno v pátek 
13–17 hod., v sobotu a neděli 10–18 hod.

trojský kaLEndář

Jindřich Ulrich (* 21. 3. 1950) je zcela osobitý 
tvůrce miniaturních olejomaleb. inspirován 
historií, vytváří nadčasové básnické vize 
laskavého světa. Ten – ukrytý v rozměrech 
od 5x4 do 30x24 cm zaplňují panovnice a 
panovníci, alchymisté, hudebníci a mnoho 
dalších, ať už reálných nebo imaginárních, 
postav a postaviček. Výsledek doplňuje řada 
historických detailů, přibližujících s dávkou 
humoru a fantazie danou epochu.

žiVot V troji

tiP Pro Vás

nové Plastiky na horní terase
trojského Zámku

Prodejní 
výstava
šéfa trojské
Galerie u lávky
s názvem

hledání
jednoty 
světa
v graFice
jana kavana
je otevřena
v hotelu villa

ohradní 1, Praha 10
denně 8:00–20:00 h
do 29. 8. 2011 

Dopravní spojení:
metro a,
Želivského

1  Compact Disc
Stefan MILKOV, laminát 2010
2  Slepice
František Antonín SKÁLA, kov 2005

3  Chobotnice
Viktor PALUŠ, laminát 2010–11
4  Pomník Sigmunda Freuda
Michal GABRIEL, bronz 2007–11

2 3 41

▲ Poledník
    1315 

železná 
ruda
l

dobrá 
Voda l

l	kašperské hory

l	čeňkova pila
Prášily

l
l	srní

l	horská kvilda
l	VimPErk

l
modrava l	kvilda

l	Borová
   Lada

l	Lenora
l	Volarystrážný

l

l	stožec
l	české žleby

▲
Gr. Falkenstein

1315

▲
Gr. rachel

1453

černá ▲ hora
1315

▲ Lusen 
    1375

Plechý ▲ 1378

schwarzenberský 
plavební kanál

l
FrEyUnG
Zámek 
Wolfstein
muzeum 
lovu a rybářství

5 km

hans Eisenmann
haus „obora“ – výběhy
a voliéry (30 druhů
včetně medvěda a vlka)

     st. oswald
muzeum 
lesní historie

spigelau

Frauenau l
muzeum
skla

muzeum lesa

ZWiEsEL
l

▲ Boubín 1362
naučná stezka

idina Pila

i

i

i

i i

i

i

i
i

i

CZ

D A

Prášily                   křemelná
čeňkova pila

srní
Vchynicko-

-tetovský kanál

Poledník
1315 m

žLUtá tZt

čErVEná
tZt

ZELEná tZt

V
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„FOReSTS FOR PeOPle“ – tak zní 
motto Mezinárodního roku lesů vyhlá-
šeného  Organizací  spojených  národů 
(OSN) pro letošní rok. Cílem je přiblížit 
význam lesů a udržitelného lesního hos-
podářství.
Les je nejdůležitějším rostlinným spo-

lečenstvem.  Chrání  zdroje  pitné  vody, 
schopností zadržovat vodu zabraňuje po-
vodním, sesuvům a odplavování půdy. 
Les  vyrábí  kyslík  (není  jen  továrnou  na 
dřevo…), ovlivňuje podnebí, vývoj počasí 
a koloběh vody v přírodě. Dobře obhos-
podařovaný les je pestrým společenstvím 
živočichů,  stromů  (různých druhů a  růz-
ného  stáří),  keřů,  bylin,  trávy, mechů,  li-
šejníků, kapradin, hub a  spousty nejrůz-
nějších mikroorganismů. Zkuste se s nimi 
seznámit přímo na místě.
Střed území nazývaného „Zelená stře-

cha Evropy“ tvoří národní parky bayeris-
cher Wald a Šumava. Jedná se o největší 
zalesněnou plochu ve střední Evropě.
Chceme-li se do lesa rádi vracet, zkus-

me se v něm podle toho i chovat. 
www.npsumava.cz, nouzové volání –
24 hodinový servis: Horská služba 
+420 376 397 273                    

Hezké léto M. l.
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tiP na VýLEt

do klášterní skalice
Východiskem výletu může být  starobylé město Kouřim. Tam  se 
můžeme dostat vlakem i prostřednictvím pražské integrované do-
pravy. Pokud pojedeme autem, tak se dá dobře zaparkovat přímo 
na kouřimském náměstí u pomníku Prokopa Holého.
Město má zachované hradby, gotický chrám sv. Štěpána se zvo-

nicí a jedinečnou osmibokou kryptou, který lze navštívit s míst-
ní  průvodkyní.  Již  pouze Kouřim  a  nedaleký  skanzen  – muze-
um vesnice – by mohla být  sama dostatečným cílem výletu, ale 
místem  našeho  zájmu  jsou  velkolepé  pozůstatky  zaniklého  cis-
terciáckého kláštera v nedaleké Klášterní Skalici. Cesta, značená 
modrou značkou, vede z náměstí na východ do údolí Kouřimky. 
Z trasy můžeme na chvíli odbočit na místa nejstaršího původního 
kouřimského  hradiště  se  zachovanou  bájnou  Lechovou  skálou, 
odkud je krásný výhled na celé město. Modrá značka vede dále 
po opuštěných silničkách zemědělskou krajinou, plnou ovocných 
stromů, až do našeho cíle.
Klášter, poměrně pozdě založený r. 1357 za účasti Karla IV. z ini-

ciativy jeho kancléře Theodorika, měl vrcholnou architektonickou 
úroveň. Mohl totiž využít při své výstavbě služeb vynikající gotické 
hutě Matyáše z Arrasu, uvolněné z výstavby svatovítské katedrály 
příchodem Petra Parléře. Přesvědčí nás o tom zachované desetime-
trové torzo pilíře z křížení chrámového transeptu, jehož profilace 
a zachované detaily svědčí o vysoké náročnosti stavby. Můžeme na-
lézt i další původní architektonické prvky, zachované v sousedních 
budovách.  Výstavba  probíhala  přes  půl  století  za  podpory  krále 
Václava IV, a byla násilně ukončena při husitských bouřích v roce 
1421. Celý areál byl tehdy zničen a zabraný majetek kláštera byl 
vrácen až roku 1481. Z pohromy se klášter již nikdy nevzpamatoval 
a byl v roce 1783 za Josefa II. zrušen.
Kontrast  monumentálních  gotických  pozůstatků  se  stavem 

statku, pro který jsou zbytky konventních budov využívány a dob-
ře patrná ideální poloha areálu v krajině na břehu Kouřimky, jsou 
přesvědčivým důvodem k doporučované návštěvě.  Jsou  svědec-
tvím o nikdy nekončícím usilování  o duchovní povznesení,  tak 
často srážené a destruované, ale  i ve svých troskách vznešené a 
inspirující. 
Pokračovat můžeme ještě delším okruhem přes Třebovli k li-

panské mohyle s výhledem do polabské krajiny, odkud vede čer-
vená značka zpátky do Kouřimi. Kdo chce volit kratší cestu, může 
se vrátit z Klášterní Skalice rovnou do Kouřimi po málo frekven-
tované silnici.                           Václav Valtr

bZ PřiPravila
16.–17. 7. indiánský víkend 

Venkovní expozice 
po oba dny 9–19 h 

1. 8.–10. 8. Výstava řezaných trvalek 
denně 9–19 h

5.–31. 8. Podpětovité rostliny – Gesneriaceae, 
„honzíci“ a jejich příbuzní
Skleník Fata Morgana, úterý–neděle 9–19 h
8.–31. 8.  Pelargonie denně 9–19 h
14.–21. 8.  dřevěné včelí úly 
a medonosné rostliny 
Venkovní expozice – 
výstavní sál 9–19 h

14. 8. Posvícení Vinice sv. Kláry 11–20 h

Zoo Pro vás PřiPravila
www.zoopraha.cz;  www.facebook.com/zoopraha
Otevřeno denně, v červenci od 9.00 do 19.00 h
15. a 16. 7. Večerní procházky za vlčím vytím. Vydejte se 

za úplňku za naší vlčí smečkou! nezapomeňte 
se objednat předem na tel. 296 112 230!

16. 7. Chráníme ohrožené druhy Znáte naše in-situ
projekty? Pražská zoo představuje projekty na 
pomoc ohrožených druhů v jejich domovině.

17. 7. Bavíme zvířata Využijte příležitost a vyberte
sami, jakou hračkou zabavíme naše zvířata! 
Hlasujte na www.facebook.com/zoopraha. 

17. 7. do zoo nejen za zvířaty Tematické prohlídky
pro labužníky i běžné návštěvníky.
Co roste v zoo – Jarmila Skružná (botanička) 
V zoo nežijí jen zvířata, roste tu i mnoho 
zajímavých a leckdy unikátních rostlin. Sraz 
v 16 hodin u hlavního vchodu.

  18.–24. 7. Historický expres Historicky zaměřené 
komentované jízdy vláčkem v horní části zoo

30. 7. lví narozeniny Lev Parys slaví 11. narozeniny,
oslavte je spolu s patrony chovu lvů, hokejisty 
HC Slavia Praha.

31. 7. Bavíme zvířata Využijte příležitost a vyberte
sami, jakou hračkou zabavíme naše zvířata! 
Hlasujte na www.facebook.com/zoopraha. 

každou sobotu Pohádkové soboty ve 13 hodin pohádkové
divadelní představení v Divadélku Archa.

každou neděli Hudební procházky Minikoncert vážné
hudby v kavárně Černohouska od 13 hodin.

každé úterý Zookino promítání ve Vzdělávacím centru. 
Program najdete na www.zoopraha.cz.
Večerní procházky po zoo Každý srpnový pátek 
a sobotu komentované prohlídky od 20:30, 21:00 a 
21:30 hodin. Nezapomeňte se objednat předem na 
tel. 296 112 230!

ZajímaVost

kouřimští lvi
Románskou plastiku (kolem 
1230) z kostela sv. Štěpána
(viz tip na výlet výše) naleznete 
v Lapidáriu NM va Výstavišti.
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do 24. 7.   Výstava kaktusů 
pro velký zájem prodloužena!


