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ZASTUPITELSTVO INFORMUJE

CO POVAŽUJI ZA DŮLEŽITÉ

CENÍK INZERCE

2

Uvedené ceny jsou bez DPH (20 %) a jsou platné při do-
dání hotových podkladů. Platba předem: Úřad MČ Pra-
ha-Troja, Trojská 96.

1/2 strany
185 mm šířka
130 mm výška

2500 Kč

1/4 strany
90 mm šířka
130 mm výška

1300 Kč

1/6 strany
185 mm šířka
44 mm výška

950 Kč

1/8 strany
90 mm šířka
62 mm výška

600 Kč

1/10 strany
90 mm šířka
49 mm výška

500 Kč

1/12 strany
58 mm šířka
62 mm výška

400 Kč

1/16 strany
90 mm šířka
29 mm výška

300 Kč

1/24 strany
58 mm šířka
29 mm výška

200 Kč

ČISTOTA OVZDUŠÍ V TROJI

Roční průměr 42,9 μg/m3 oxidu dusíku v ulici U Trojského zámku a 53,3 μg/m3 oxidu 
dusíku v ulici U Lisu v uplynulých 12ti měsících opět výrazně překračuje povolený 
limit znečištění pro ochranu lidského zdraví (32 μg/m3).

CO PROJEDNÁVALA KOMISE PRO VÝSTAVBU A DOPRAVU na zasedání 13. 6. ’12

■ Žádost o stanovisko k výstavbě přístřešku nad nově provedenou 
zpevněnou plochou pro parkování automobilu v Podhoří na po-
zemku parc. č. 1477/1 k. ú. Troja ■ Žádost o stanovisko ke studii 
zástavby pozemků parc. č. 1480/1, 3 a 4 v k. ú. Troja. Realizace zá-
stavby předpokládá změnu míry využití území ze současných OB-A 
na požadovaných OB-C ■ Dělení a zástavba pozemku parc. č. 65 
k. ú. Troja, ul. Pod Salabkou, P7 (Ing. Rostislav Kopecký) ■ Žá-

dost o stanovisko k architektonické části projektu – návrhu stavby 
k územnímu řízení „Penzion Troya, parc. č. 432/3 a 432/6 k. ú. 
Troja, Praha 7“ ■ Žádost o stanovisko k územnímu souhlasu a sta-
vebnímu povolení stavby „Nástavba a přístavba zimní zahrady RD 
v Praze 7, Nad Kazankou 174/45“ ■ Žádost o informaci ve věci 
dočasného umístění mobilhausu na pozemek parc. č. 347/1 k. ú. 
Troja Karel Novotný, tajemník komise
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Měření NO2 v ovzduší v μg/m3

5000 Kč

celá strana
185 mm šířka
256 mm výška

Zastupitelstvo hlavního města Prahy na 
svém zasedání 7. června schválilo ukonče-
ní pořizování Konceptu územního plánu, 
který jsme společně s občany několikrát 
připomínkovali. Podněty a připomínky 
městských částí, občanských sdružení 
i jednotlivých občanů budou využity při 
přípravě nového Metropolitního plánu, 
který bude vypracován a projednáván 
v nové struktuře a stylu. Jednodušší a pře-
hlednější tzv. Metropolitní plán hlavního 
města Prahy se zaměří na charakteristiku 
jednotlivých prostorů města a základní 
pravidla jejich rozvoje, tak aby měl dlou-
hodobou platnost a nemusel být často 
a nákladně upravován změnami. Pro vy-
braná a v MP specifikovaná území hl. m. 
Prahy budou zpracovány územní plány 
vymezené části území hl. m. Prahy, tedy 
územní plány v podrobnějším měřítku 
umožňujícím plánovat transformační 
a rozvojová území v detailu jednotlivých 
specificky určených částí města. Toto je 
přístup, který v Troji dlouhodobě poža-
dujeme a jsme přesvědčeni, že je správný!

Na Trojském dni jsme představili zá-
věry analýzy slabých a silných stránek 

(SWOT) přírodního parku v Troji, které 
budeme prezentovat na schůzi projektu 
ve francouzském Lille společně s osnovou 
Akčního plánu pro péči o park v následu-
jících letech. Akční plán budete moci při-
pomínkovat v průběhu září tohoto roku. 

Údržba nepřístupných zelených ploch 
formou pastvy je jednou z „Akcí“, které 
budeme v Troji propagovat i v příštích 
letech. Více naleznete na straně 6.

Na červnovém setkání k novému pro-
jektu – Indexu čistoty v Troji jsme určili 
šest lokalit, kde budeme znečištění sledo-
vat. Podrobnosti k tomuto tématu uvede-
me  v příštím čísle časopisu.

10 let od ničivých srpnových povod-
ní v roce 2002 připomeneme výstavou 
fotografií a dokumentů mapujících troj-
ské povodně i protipovodňová opatření 
k ochraně naší městské části. Rádi využi-
jeme vašich archivních snímků a případ-
ně dalších dokumentů nejen z roku 2002!

Začátkem června se starosta MČ Praha-
-Troja sešel s paní Mgr. Věrou Bidlovou, 

nově jmenovanou ředitelkou Botanické 
zahrady v Troji. Další pracovní schůzka 
s procházkou po lokalitách, o kterých 
jednáme, je naplánována na 9. července. 

11. července se společně se zastupite-
li zúčastníme prohlídky trojských břehů 
s říčním oddílem Městské policie.

Táborníkům na Modřínové plantá-
ži i všem ostatním trojským dětem přeji 
dobrodružné prázdniny a dospělým pěk-
nou dovolenou! 

Vás, co zůstáváte v létě v Troji, srdečně 
zvu do otevřené kanceláře starosty. Těším 
se také na viděnou při letních filmových 
projekcích u Trojského koně!

S přáním slunného léta,

Tomáš Drdácký, starosta
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Vážení spoluobčané,

Městská část Praha-Troja ve spolupráci 
s Nadací Quido Schwanka připravuje 
výstavu k připomenutí 10ti let
od srpnových povodní v roce 2002.

Rád bych vás tímto požádal o laskavé 
poskytnutí vašich fotografií, které 
jste pořídili v průběhu povodně a při 
následné likvidaci škod v Troji.

Vaše fotografie obratem oscanujeme 
a nepoškozené vrátíme. Pokud ne-
budete ochotni fotografie zapůjčit, 
domluvte si prosím s kolegyní Ing. Da-
nielou Smolovou (tel. 284 686 103, 
email: smolova@mctroja.cz) schůzku 
na úřadě a na místě, za vaší účasti, 
pořídíme kopie.

Termín pro výběr nejlepších z došlých 
fotografií na výstavu byl stanoven na 
16. července 2012. Prosím o poskytnutí 
fotografií nejpozději k tomuto datu.

Děkuji vám za vstřícnost a těším se 
na spolupráci!

Tomáš Drdácký, starosta městské části

ŽIVOT V TROJI

STAVEBNÍ PRÁCE 2012

prováděné na veřejném 
prostranství v červenci:

pokládka kabelů kVN ve stávající trase 

Investor: PREdistribuce, a.s., 
Zhotovitel:  SEG s.r.o., Skladová 4,

326 00 Plzeň 
Termín: 18. 6.–8. 7. 2012
 2. 7.–22. 7. 2012
Místo:   K Pazderkám, spojka ul. 

K Bohnicím – Na Pazderce

Karel Novotný, vedoucí stavebního odd.

DOPRAVNÍ
OMEZENÍ V TROJI
Od 1. července do poloviny listopadu 2012 
budou probíhat stavební práce pro bu-
doucí připojení nového mostu přes Vltavu 
v ulicích Povltavská a Pod Lisem. V úseku 
cca 200 m bude po polovinách prováděna 
rekonstrukce ulice Povltavské. V uvedeném 
úseku bude zavedena kyvadlová doprava, 
řízená světelnou signalizací. Současně bu-
dou probíhat práce na přeložkách inženýr-
ských sítí a rekonstrukce chodníků. 

Po dobu prací dojde k zjednosměrnění 
části ul. K Bohnicím, která bude po dobu 
opatření jednosměrná ve směru od Troje. 
Dopravní opatření nebude platit pro vo-
zidla MHD linky 236. Příjezd do městské 
části bude možný komunikacemi Trojská 
směrem od Kobyliského náměstí a Povltav-
ská směrem od Pelc-Tyrolky. 

Karel Novotný, vedoucí stavebního oddělení

PRÁZDNINOVÁ OTEVŘENÁ 
KANCELÁŘ STAROSTY
V pondělí 2. července otevírám již tradiční 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, kriti-
kou každé pondělí mezi 16. a 18 hodinou! Jménem kolegů 
zastupitelů se těšíme na viděnou!

Tomáš Drdácký, drdacky@mctroja.cz

ZÁKLADNÍ REGISTRY OD 1. ČERVENCE 2012
Počátkem roku 2007 schválila Vláda ČR základní cíle strategie „Efektivní veřejná správa a přá-
telské veřejné služby“ (Smart Administration) pro období 2007-2015. Jedním z těchto cílů je 
vytvoření centrálních registrů veřejné správy, jejichž pomocí bude možné sdílet data v rámci ve-
řejné správy. Jako krok navazující na tento záměr byl vypracován a schválen zákon č. 111/2009 
Sb., o základních registrech, který stanovuje základní registry jako jedinečné zdroje údajů vy-
užívaných při práci veřejné správy. Prostřednictvím základních registrů tak dojde k odstranění 
roztříštěností, nejednotnosti a vícenásobného výskytu dat v zásadních databázích veřejné sprá-
vy. Základní registry budou spuštěny k 1. 7. 2012. ■ Základní registry jsou páteří informačních 
systémů veřejné správy a budou obsahovat referenční údaje o obyvatelích ČR, podnikajících 
fyzických a právnických osobách (podnikatelích), prvcích územní identifikace (adresy) a agen-
dách a působnostech orgánů veřejné moci. V praxi to znamená, že všechny ostatní informační 
systémy ve veřejné správě budou čerpat tyto údaje ze základních registrů. Základní registry se 
skládají z: ■ Registru obyvatel (ROB) ■ Registru právnických osob, podnikajících fyzických 
osob a orgánů veřejné moci (ROS) ■ Registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚI-
AN) ■ Registru agend orgánů veřejné moci a některých práv a povinností (RPP)
Referenční údaj je státem garantovaný správný údaj obsažený v příslušném základním registru, 
který orgán veřejné moci využívá při své činnosti a to, aniž by ověřoval jeho správnost. Od osob, 
po kterých je jiným právním předpisem doložení takových údajů požadováno, je orgán veřejné 
moci oprávněn požadovat poskytnutí takových údajů pouze, pokud nejsou v základním registru 
obsaženy, nebo jsou označeny jako nesprávné, nebo vznikne oprávněná pochybnost o správnos-
ti referenčního údaje, nebo jsou nezbytné pro bezpečnostní řízení podle jiného právního před-
pisu. ■ Podklad od občana vyžaduje orgán veřejné moci také tehdy, pokud speciální zákon, 
např. zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel při ohlášení změny místa k trvalému pobytu 
vyžaduje doložení vlastnictví bytu nebo domu, což není referenční údaj.
Např. Referenční údaje vedené v registru obyvatel (§ 18) jsou: příjmení, jméno, popřípadě 
jména, adresa místa pobytu, případně též adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti 
podle jiného právního předpisu, datum, místo a okres narození, datum, místo a okres úmrtí, 
státní občanství, popřípadě více státních občanství, čísla elektronicky čitelných identifikačních 
dokladů, záznam o zřízení datové schránky a identifikátor datové schránky, je-li tato datová 
schránka zpřístupněna.
Co budou znamenat základní registry pro občany a podnikatele?
Realizace základních registrů přinese největší změnu ve vztahu stát na straně jedné a občan 
a podnikatel na straně druhé za poslední roky. Současný systém vrchnostenské správy, kdy stát 
ukládá občanům povinnost opakovaně nahlašovat a dokládat údaje o své osobě, se změní. Do-
jde k vyrovnání vztahu mezi občanem a státem, neboť povinnost ověřovat a získávat referenční 
údaje na sebe díky základním registrům přebírá nově stát a veřejná správa se díky tomu stává 
skutečnou službou občanům. Znamená to pochopitelně přínosy i pro úředníky, neboť se zave-
dením základních registrů se přenáší zodpovědnost za ověřování dat z úředníka na celostátní 
systém. Díky základním registrům nebude občan obíhat úřady a dokládat opakovaně referenč-
ní údaje sám o sobě. Zvýší se také bezpečnost osobních údajů, kdy doposud hojně využívané 
rodné číslo bude nahrazeno specifickým agendovým identifikátorem fyzické osoby (AIFO) pro 
každou agendu. ■ Občan poprvé v historii získá kontrolu a přehled nad tím, jaká data o něm 
stát vede – na požádání mu bude poskytnut výpis jeho referenčních údajů a záznamů o jejich 
využívání jednotlivými úřady, resp. orgány veřejné moci. Dále budou automaticky rozesílány 
změny (notifikace) vybraných referenčních údajů na soukromoprávní subjekty, které klient 
určí (bance, pojišťovně, apod.) ■ Vzhledem k rozsáhlosti tohoto projektu bude docházet v první 
fázi k určitým problémům, např. větší nárůst zjištění chybovosti evidovaných dat, neboť do zave-
dení Základních registrů do praxe neexistoval způsob, jak data obsažená v jednotlivých eviden-
cích vzájemně porovnávat. Mohou nastat také technické obtíže při komunikaci agendového 
informačního systému úřadu se základními registry. ■ Všechny důležité a významné informace 
o systému základních registrů veřejné správy ze všech možných pohledů zájmu jsou na webové 
stránce Správy základních registrů www.szrcr.cz. Ing. I. Marková, tajemnice ÚMČ

12. 8.

TROJSKÉ 
POSVÍCENÍ
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OLYMPIJSKÝ DEN 20. 6. 2012

A na stejném místě proběhla i akce přibližu-
jící mládeži myšlenky olympionismu

Laco Deczi & Celula New York
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Hlavní disciplínou byl tradiční přespolní orientační běh, na louce střelba ze 
vzduchovky, chůze po slack-line a slalomová jízda na koloběžkách. V areálu 
loděnice FTVS UK Praha a na Trojském kanálu probíhalo pro žáky základ-
ních a středních škol raftování, jízda na kajacích a nácvik rychlolezení na ho-
rolezecké stěně. Program doplnila řada doprovodných soutěží a sportovních 
aktivit – zručnosti s míčem, líný tenis, malá odbíjená. Akce byla ukončena 
po 13. hodině, počasí přálo. Mgr. Radim Jendřejas, hlavní koordinátor

V čem se soutěžilo:

Soutěžní disciplíny:
Vědomostní kvíz
Stopy kolem týpí
Rafting
Orientační běh
Běh – štafeta na val
Švihadla – Ropeskipping
Frisbee
Discgolf
Elektrická kola
Gymbaly
Hod na cíl
Lukostřelba

Volné disciplíny:
Terénní koloběžky
Slalom na lyžích
Létající talíř
Souboj
Kladina
Slackline – chůze po provaze
Kostka
Odpad – kam s ním
Puzzle
Odpal ze stativu
Testování plavidel

Pro nejmenší:
Slalom s pingpongovým míč-
kem na lžíci
Skákání v pytli
Zvukové pexeso
Pyramida z dřevěných kostek – 
shazování míčkem

Ještě jednou děkujeme všem sponzorům a spolupořadatelům

FOTOREPORTÁŽ
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ŽIVOT V TROJI

ŽIVOT V TROJI

*

* ubytování není zajištěno

FILMOVÉ LÉTO
Každý čtvrtek po setmění, a to až do 27. září,
u Trojského koně!

Program:
 12. 7.  Průvodce ženatého muže (USA)

G. Kelly 1967, B 89’ 21.00 h.
 19. 7.  Zpívej kovboji (DDR)

D. Read 1981, B 86’ 21.00 h.
 26. 7.  Fathom (USA)

L. H. Martinson 1967, B 99’ 21.00 h.

TRRROJSKÝ KKALENDÁŘŘ

Za podpory MČ Praha-Troja a Ecotoner Praha 9 organizuje Trojský kůň
a Kulturní Centrum Meandr o.s., Osadní 26, 170 00 Praha 7, tel.: 728 832 899

červenec

UNIVERZITA III. VĚKU
Od září, po přihlášení zájemců (možnost 
nejen pro trojské) jsou připraveny kurzy: 
■ Informatika pro koncového uživatele 

■ Právně ekonomické minimum ■ Ang-
lický jazyk ■ Dávná i nedávná minulost 
Prahy Zimní semestr: 18. 9. 2012 – 15. 1. 
2013 Cena jednoho kurzu: 400 Kč, jeden 
účastník může navštěvovat i více kurzů 

■ Přihlášku je možno vyzvednout a po té 
vyplněnou odevzdat – nejpozději do 30. 8. 
na úřadu MČ Praha-Troja nebo v sekretari-
átu Trojského gymnázia, (tel.: 233 541 232, 
739 406 147) www.trojskegymnazium.cz .

Slavnostní předání maturitních vysvědčení proběhlo 
v Císařském sále Trojského zámku.
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Na programu dne plného pohybu byl kromě dvaceti
pěti disciplín i Laco Deczi & Celula New York
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ŽIVOT V TROJI

NÁVRAT PASTVY
NA TROJSKÉ STRÁNĚ

Projekt vznikl na úřadu MČ Tro-
ja díky nové pracovnici Ing. Da-
niele Smolové, která zvládla nut-
nou organizační a administrativ-
ní činnost, která je pro získání 
takovéhoto příspěvku nezbytná. 
Administrátorem akce bude 
Nadace Quido Schwanka – Tro-
ja, město v zeleni, která je také 
příjemcem dotace a bude z ní 
v průběhu dvou let akci financo-
vat. Je již také dohodnuta spolu-
práce s vlastníkem stáda a vlast-
níky pozemků, na kterých bude 
pastva probíhat.

Jedinečnost trojské přírody 
je dědictvím minulosti a je dů-
sledkem nejen přírodních pod-
mínek, ale i výsledkem lidského 
hospodaření v krajině. Celé 
naše území patří k biomu stře-
doevropských listnatých lesů, 
ale již v době po ústupu ledov-
ců, v době klimatického opti-
ma, které růst lesa umožňovaly 
zde začíná působit člověk, který 
růst lesa blokuje. Byla to právě 
všudypřítomná pastva, která 
měla velký vliv na strukturu 
krajiny. Její působení je patrné 
ještě na fotografiích z poloviny 

dvacátého století, kde můžeme 
nad trojskou nivou vidět holé, 
nezarostlé stráně, které jsou 
v naší době již pokryté lesem. 
Bohatství druhového složení je 
důsledkem toho, že krajina byla 
v minulosti mnohem pestřejší 
biotopovou mozaikou díky ma-
loplošnému zemědělství. I vzác-
nější zalesněné plochy byly více 
hospodářsky využívány a pro-
světlovány, bylo zde získáváno 
stelivo, větve na krmení a pro-
bíhala zde pastva a shrabování 
listí. Vždyť právě v úvalu u ulice 
U Lisu, nedaleko místa, kde 
bude dotovaná pastva probíhat, 
se ještě donedávna uchovaly 
zbytky lanovky, sloužící ke svá-
žení shrabaného listí pro troj-
ská zahradnictví.

A to je hlavní smysl projek-
tu – zastavit probíhající sukcesi 
lesa a navrátit do trojského pro-
středí prvky, které ho vlastně vy-
tvořily, prvky tradičního hospo-
daření v krajině. Ochrana pří-
rodního prostředí neznamená, 
že je ponecháme jeho osudu, 
ale že uchováme nebo i umě-
le obnovíme vlivy, které k jeho 
vzniku a stavu přispěly.

Jako každý takový grant bude 
i tento sloužit k osvětě a infor-
mování obyvatel, na místo pastvy 
u ulice U Lisu se budou moci 
konat vycházky a exkurze jak 
školních dětí tak i ostatních zá-
jemců. Také tuto činnost bude 
organizovat úřad městské části 
spolu s Nadací Quido Schwanka.

Ing. arch. Václav Valtr,

předseda správní rady NQS

Jeden z grantů Magistrátu hl. m. Prahy na podporu zlepšení životní-
ho prostředí byl přidělen do Troje. Je přidělován na zajištění návratu 
tradičního prvku hospodaření v krajině – pastvy ovcí a koz v území 
přírodního parku Drahaň –Troja.

Spásané stráně nad Kazankou, 
50. léta XX. století

OVCE A KOZY MÍSTO SEKAČEK
Letos je to již potřinácté, kdy v Botanické zahradě Praha Troja místo 
sekaček vyběhly na svahy ovce a kozy. Potkávali jsme se a budeme se 
s nimi potkávat na chráněném území Havránka (část Pustá vinice) 
a Salabka a v přírodní rezervaci Podhoří. Vegetaci pobyt stáda pro-
spěje. Zvířata okoušou vřesy a rostliny mezi nimi a svými kopýtky 
rozruší travní drn. Pastvou se každoročně likvidují náletové keře 
a stará tráva. Pastva umožňuje i rozvoj nízkých, dříve zastíněných 
druhů rostlin a podporuje zejména u trav růst do šířky, a výrazně 
tak snižuje množství míst bez vegetace. V době pastvy nevstupujte 
za elektrické ohradníky, a mějte své psy uvázané na vodítku a ne-
krmte zvířata (pokud jim chcete donést tvrdé pečivo, odevzdejte ho 
pastevci). Marcela Uhlíková, tisková mluvčí BZ (kráceno)

Tato plocha se stala od 1. 4. 
součástí expozice Stráň

BANKA VŮNÍ V BZ
Pod záštitou nedávno jmenované paní ředitelky Botanické zahrady 
Praha Mgr. Věry Bidlové proběhl ve čtvrtek 21. června v 18 hodin 
na Vinici sv. Kláry slavnostní křest díla Lukáše Raise „Banka vůní“.

Lukáš Rais je autorem celé řady 
uměleckých děl v zahradě – 
např. pasoucí se bojleři nad 
Strání neboli Dva, mohutná 
Noha, nekonečné potrubí ne-
boli Archimedon, pítko u lesa. 
Železná konstrukce, která zná-
zorňuje pokroucený keř vinné 
révy a v jejích úponcích a styli-
zovaných květech se nacházejí 
kapsle s vůněmi, stojí na jed-
né z teras. Přivonět lze zatím 
ke třinácti vzorkům základních 

vůní, které můžeme ve víně ob-
jevit (např. ovoce, koření, kouř 
apod.). Úlohy kmotra při slav-
nostním křtu Banky vůní vín se 
ujal profesor Jiří Beránek z Vy-
soké školy umělecko-průmyslové 
v Praze, přítomní měli možnost 
rovněž ochutnat výborné víno 
z produkce vinařství botanické 
zahrady a skvělé sýry vyrobené 
z mléka získaného od stáda ovcí 
a koz, které spásá svahy botanic-
ké zahrady. Text a foto bok

PŘÍRODNÍ ZAJÍMAVOSTI
TROJE A PODHOŘÍ
Trojská čtvrť Podhoří ještě nedávno bývala místem, kde lišky 
dávaly dobrou noc. Liščata běhala a skotačila na konečné sta-
nici autobusu č. 112. Mám však zážitek, že nejen rezavé lišky 
byly doménou této čtvrti, ale stalo se mi, že jednou ve večer-
ních hodinách přes silnicí přeběhly ne rezavé lišky, ale skupinka 
stříbrných lišek, po kterých se nikdo nesháněl. Léta jsem měl 
na zahradě vzácnou užovku helvetskou a tmavou užovku hladkou.

Po povodni v roce 2002 se nastěhovali do těchto končin sko-
kani skřehotaví, kteří se ozývají z vybudovaných jezírek a tůněk 
ze zahrad. Výstavbou nových objektů celá řada těchto živočichů 
mizí, jako např. sýček a ještěrka zelená, nazývaná ještěrkou smarag-
dovou. Běžným broukem býval i roháč a nosorožík. Bohužel v po-
sledních letech jsem ho už vůbec nespatřil. Je ale zajímavostí, 
že v Troji roste naše největší evropská houba pýchavka obrovská, 
kterou Vám příležitostně ukážeme na snímku. Karel Mach
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ZAJÍMAVOST

Areál staveniště oc Krakov se 
proměnil v místo postižené ze-
mětřesením nebo výbuchem. 
Záchranná brigáda kynologů 
zde uspořádala ukázky výcviku 
záchranářských psů. Bývalé ná-
kupní středisko ze 70. let minu-
lého století prochází v současné 
době kompletní demolicí a prá-
vě tento stav se ukázal jako ide-
ální pro výcvik. 

Centrum Krakov a.s.

UKÁZKA VÝCVIKU

Bohnice 11. 6. 2012
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výstavy trojského umělce.
Pozor!
Výstava bude otevřena bez vernisáže. 
Setkání s autorem bude 30. srpna  2012.

VIETNAM OČIMA 
JANA LIPSKÉHO

Seriál úspěšných besed s trojským cestova-
telem Janem Lipským pokračoval ve středu 
7. června v aule trojské školy. Na pořadu byl 
Vietnam. Jan Lipský procestoval Vietnam 
od severu k jihu a publikum (sešlo se v hoj-
ném počtu) zaujal zasvěceným výkladem 
a výbornými fotografiemi. Už teď je možno 
se těšit na pokračování cestovatelských podveče-
rů Jana Lipského na podzim. Text a foto bok

Ani projekt, ani jméno autora kiosku 
na rohu Opletalovy a Bolzanovy ulice 
(ve Vrchlického sadech před Wilsonovým 
nádražím se sice nedochovaly, stylem ov-
šem odpovídá dřevěným domkům archi-
tekta Josefa Gočára (nyní v trojské zoo). 
Zároveň je doloženo, že se podobnými 
stavbami ve 20. letech XX. století zabýval 
architekt Pavel Janák. Více se dozvíte na in-
formačním panelu vedle objektu. Mimo-
chodem, rok 2012 byl vyhlášen rokem Jo-
sipa Plečnika (140 let od narození) a Pavla 
Janáka (130 let) a má být završen rozsáhlou 
výstavou z díla obou vynikajících architek-
tů. www.foibos.cz
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Tak se jmenuje výstava zahájená 12. 6. 2012 
v románsko-gotických prostorech Staro-
městské radnice v Praze. Pořadateli výsta-
vy jsou FOIBOS BOOKS s.r.o., FOIBOS 
BOHEMIA, o.p.s. a Hlavní město Praha. 
Záštita nad projektem Slavné stavby měst 

ČR převzal Kamil Jankovský, ministr pro 
místní rozvoj ČR a Ministerstvo kultury 
ČR. Partnery se staly mj. i některé pražské 
městské části, mezi nimi i MČ Praha-Troja. 
Na vernisáži promluvil i starosta MČ Pra-
ha-Troja ing. arch. Tomáš Drdácký. V roce 
1922 vznikl zákon o vytvoření Velké Prahy 
a agentura FOIBOS se rozhodla, že devade-
sáté výročí připomene touto výstavou. Vý-
stavní expozice je budována na výsledcích 
badatelsko-autorské práce desítek odborní-
ků z oblasti dějin umění a architektury, pa-
mátkářů, historiků, archivářů, pamětníků, 
pracovníků územního rozvoje městských 
částí a dalších. Výstava je přístupná do 
8. července 2012 na Staroměstské radnici 
v nádherných románsko-gotických prosto-
rech, běžně návštěvníkům nepřístupných, 
v pondělí od 11 do 18 hodin a úterý – ne-
děle od 9 do 18 hodin. Text a foto bok

NA PRAHU
VELKÉ PRAHY

A DÁL… 

lení pražské zoologické zahrady, kteří se 
zajímají rovněž o vzpomínky pamětníků 
nejstarší historie zoo. Patří k nim i pan M. 
Svoboda, který byl ve svých čtyřech letech 
přítomen zahájení provozu zoo v roce 1931. 
Další červencová schůzka KTH se uskuteč-
ní ve čtvrtek 12. července od 17 hodin opět 
v Domě spokojeného stáří. Text a foto bok

TROJŠTÍ HISTORICI 
V ČERVNU

Vpozdním odpoledni 14. června se sešel 
v hojném počtu Klub trojské historie. Pro-
bíraly se záležitosti související se založením 
a rozvojem zoologické zahrady v Troji včet-
ně historie blízkého trojského pivovaru, 
o kterém se toho mnoho neví. Na klub se 
dostavili i zástupci dokumentačního oddě-

XV. VŠESOKOLSKÝ SLET 2012
1. července

10 hod. Sletový průvod Prahou 
12.30-15.00 Podiová vystoupení sokol-
ských jednot a hostů Staroměstské nám. 
15.00-16.30 Mše v chrámu sv. Víta
na Pražském hradě, s prohlídkou chrámu 
16.00 divadelní představení
Poprask na laguně divadlo ROKOKO 
19.00 Slavnostní zahájení sletu:
Prodaná nevěsta divadlo ABC 
19.00 divadelní  představení
Tetička z Radějova divadlo Rokoko 
3. července
8.00-13.00 Zkoušky hromadných skladeb 
16.00 Pódiové pohybové skladby, vystou-
pení folklorních souborů – areál Tyršova 
domu, Staroměstské nám., Eden u Slavie 

4. července
8.00 Projížděčka I. programu hromadných 
skladeb, zkoušky II. programu 
21.00 Generálka I. programu hromadných 
skladeb 
5.– 6. července
se vše průběžně opakuje a po programu 
slavnostní zakončení sletu 
18.00 Společné setkání účastníků
na závěr XV. všesokolského sletu
s kulturním programem v Tyršově domě. 

Výstava „Sokolská symbolika – Sokol dnes 
a zítra“ Tyršův dům 10 – 18 h.

PROGRAM HLAVNÍCH DNŮ

V neděli 3. 6. pokračoval seriál turnajů ve stolním tenise třetím turnajem ve dvouh-
rách. Sešlo se 21 hráčů a úroveň byla docela dobrá. Hráli jsme ve třech rozřazovacích 

skupinách po sedmi, z nichž nejlepší postoupili do finálové a ostatní do skupin o umístění.
Přes jednu porážku zvítězil Luboš Veselý, druhý Jan Olah prohrál také jen jednou a třetí 
místo získal Tomáš Turek. Ani hráči Sokola Troja se neztratili zásluhou Petra Hracha, který 
skončil na osmém místě. ■ Hned o 14 dní později vstoupili do své druhé poloviny i čtyřhry. 
Hrálo se ve velké tělocvičně (i vedru) a 12 párů hrálo v jedné skupině. Zvítězil pár Tomáš 
Turek s Lukášem Forejtem a v seriálu čtyřher se dotáhli na dosud vedoucí otce se synem 
Poczovi, kteří skončili na druhém místě. Třetí skončili veteráni František Květoň hrající 
s Václavem Buriánkem. Nejlepší ze Sokola Troja Dušan Martykiewiecz s Petrem Klváč kem 
obsadili pěkné čtvrté místo. Rudolf Hampel ved. stolního tenisu

áj á 12 6 2012
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 do 29. 7. Palmové léto
 12.–22. 7.  Řezané trvalky Výstavní sál 

9–19 hod. denně
 14. 7.–2. 9.  FOTOFATA 2012 Výstava velko-

formátových fotografií po celé 
zahradě

Nejúspěšnější snímky účastníků šesti kurzů

BZ PŘIPRAVILA
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TRROJOJSKSKÝ Ý KAKALELENDNDÁŘÁŘ

po celý měsíc Pomáháme jim přežít – Hadí 
klenot z Trojské kotliny. Výstava o in-
-situ projektu na ochranu užovky pod-
plamaté před Vzdělávacím centrem.

 1. 7. Ať žijí prázdniny – Užijte si hravě první 
dny prázdnin! Mládě velblouda dvou-
hrbého pokřtí hudebník Petr Skoumal. 

2. 7. Večerní procházky za šelmami –
3. 7. prohlídka s průvodcem. Nutno se 

objednat předem na tel. 296 112 230!
 8. 7. Drsné narozeniny – Oslavíme naro-

zeniny 3 zubrů (+60 let od prvního 
vypuštění zubrů ze zoo do přírody).

14. 7. Den s antilopou Derbyho Proměňte se 
v antilopu a zapojte se do její záchrany!

16.–22. 7. Zvířecí expres – Zajímavosti 
o zvířatech z horní části zoo se dozvíte 
při jízdě vláčkem.

22. 7. Zvířata se učí ráda Budou si hrát zvířata 
s hračkami, které pro ně připravíme?

26. 7. Zahájení zvířecí olympiády – Otestujte 
si znalosti o olympijských i neolympij-
ských disciplínách. (Akce trvá do 12. 8.)

 Happy Mondays
Každé červencové pondělí mají vstup za ko-

runu všichni adoptivní rodiče plazů. 
 Hudební procházky (každou neděli)
1. 7., 8. 7., 15. 7., 22. 7., 29. 7. Minikoncert 

vážné hudby u Gočárových domů 
od 13 hodin.

 Pohádkové soboty
7. 7., 14. 7., 21. 7., 28. 7. Představení pro 

děti v Divadélku Archa

ZOO PŘIPRAVILA
www.zoopraha.cz;
www.facebook.com/zoopraha

Otevřeno denně, v červenci 9.00–18.00 h.

www.botanicka.cz

Děti do 3 let zdarma. Děti do 10 let 50% sleva. Při koupi zpáteční jízdenky 
25% sleva na jízdu zpět. Kočárky a kola po 30 Kč (kapacita omezena). Pokud 
nebude objednáno minimálně 6 zájemců z přístavu Nelahozeves, tak se plavba neu-
skuteční. Objednávka tel.: 602 688 738, 606 613 173,602 326 261, sledujte naše 
internetové stránky (možnost změn). 

Nelah. Kralupy Libčice Řež Úholič. Roztoky Troja
Nelahozeves X  50 100 120 140 150 200
Kralupy  50 X  80 120 120 150 180
Libčice 100  80 X  80  60 100 140
Řež 120 120  60 X  20  60 120
Úholičky 140 120  60  20 X  80 100
Roztoky 150 150 100  60 80 X  60
Troja-kiosek 200 180 140 120 100  60 X

OSOBNÍ
LODNÍ DOPRAVA 2012

vždy ve středu: 4. 7. I 11. 7. I 18. 7.
25. 7. I 1. 8. I 8. 8. I 15. 8. I 22. 8. I 29. 8.
5. 9. I 12. 9. I 19. 9. I 26. 9.

NELAHOZEVES – TROJA A ZPĚT

Nelahozeves 9:30 16:30
Kralupy n/Vlt. 10:00 16:10
komora Dolánky-proplavení
Libčice n/Vlt. 11:20 15:15
Řež u Prahy 11:45 14:50
Úholičky 11:55 14:40
komora Roztoky-proplavení
Roztoky – dalby 12:15 14:00
Troja – kiosek 12:45 13:30

Plavbě zdar!

Provozovatel si vyhrazuje právo na pře-
rušení plaveb z důvodů oprav zdymadel 
či z důvodů způsobených vyšší mocí. 
Dále organizujeme hodinové vyhlídkové jíz-
dy a speciální jízdy podle přání zákazníka.
Provozuje Marina Vltava – Nelahozeves – přístav
Petr Kožený s.r.o., tel. 602 326 261
e-mail:info@marinavltava.cz
www.marinavltava.cz

ČERVENCOVÉ AKCE
 1. 7. Hudební procházky Trio Iuventa – W. A. Mozart, V. Trojan, J. Ibert Iuventa, o.s. 

 7. 7. Sportuj s námi Jezdecký areál Císařský ostrov JSCO

 8. 7. Skokové závody Jezdecký areál Císařský ostrov zahájení v 8.30 hod. JSCO, JK Všemily

 8. 7. Hudební procházky Kvartet lesních rohů – J. V. Stich, L. van Beethoven, W. A. Mozart Iuventa,o.s.

15. 7. Hudební procházky Pražské dechové kvinteto – W. A. Mozart, J. Haydn, L. Sluka Iuventa, o.s. 

21.–22. 7. Mistrovství ČR ve vodním rodeu Praha-Troja CNAWR 
22. 7. Hudební procházky Parnas kvartet – A. Dvořák, A. Vivaldi, W. A. Mozart Iuventa, o.s.

29. 7. Hudební procházky Ventova dechová harmonie – J. Rejcha, J. Vent, V. Sedlák Iuventa,o.s.

Hudební procházky se konají vždy ve 13.00 hod. Gočárovy domy,
v 15.00 hod. Trojský zámek, v 17.00 hod. Botanická zahrada

Trojský kalendář 2012 je kromě Úřadu městské části k dostání také na 
těchto místech: ■ Půjčovna sportovních potřeb a občerstvení Koloniál 
■ Pokladna skleníku Fata Morgana ■ Pokladna Trojského zámku ■ 
Potraviny Žabka ■ Dům spokojeného stáří ■ Galerie Trojský kůň ■ HG 
Sport Loděnice FTVS UK ■ Restaurace Sokol Troja ■ Kalendář je také 

vyvěšen na informačních tabulích MČ Praha-Troja (před úřadem mč, v Podhoří u otočky 
autobusu a u tramvajové zastávky Trojská).

Časopis TROJA seženete kromě Úřadu městské části v Domě spokojeného stáří a v Re-
stauraci Sokol Troja. V elektronické podobě je zveřejňován na stránkách www.mctroja.cz.

TIP NAA VVÝLÝLETET ZZA A VYVYSVSVVĚDĚDDČEČEČEČENÍNÍNÍNÍ

VEMTE DĚTI DO RÁJE
Vemte děti do ráje jen kousek za Prahu 
do obce Kunice – Vidovice (u Stránčic), 
kde se nachází víceúčelový areál HOTEL 
zámek BERCHTOLD. Původně poplužní 
dvůr, v r. 1904 přestavěný, dnes opravený. 
Nabízí mimo jiné ubytování, golf, tenis, 
fotbal, prostory historického objektu. V zá-
meckém parku se nachází „Dětský ráj“ s po-
hádkovou zemí, peklo s čerty, perníková 
chaloupka s Ježibabou, medvědí rodinka 
v životní velikosti, mini ZOO, stálá výstava 

skřítků, strašidýlek a víl od Vítězslavy Klim-
tové, čtyřiadvacet miniatur známých čes-
kých hradů, expozice historie „Udatného 
českého národa“ v kreslené podobě a další.

V sobotu 21. 7. od 10 hod. se zde ko-
nají RYTÍŘSKÉ SLAVNOSTI (šermířská 
vystoupení, soutěže v rytířském duchu a balón-
ková bitva!). Z hlavního nádraží jede vlak 
směr Benešov v sobotu 9:20 (11:20), vy-
stoupíte ve Stránčicích a přesednete u ná-
draží na autobus 461, který odjíždí 10:06 
(12:06). Je to třetí zastávka Kunice – Vido-
vice. Zpět se dostanete stejnou cestou (bus 
15:15 – vlak 15:32, bus 17:15 – vlak 17:32, 
bus 19:15 – vlak 19:32). Vstupné 240 Kč ro-
dinné (ráj i zámek, jinak dospělí 150 děti 
a důchodci 120 Kč), jen ráj: 210 rodinné 
(dospělí 90, děti a důchodci 70 Kč).
info: www.zamekberchtold.cz, upravila Renata Zajícová

Ceník:

Planetárium Praha v Královské oboře
vedle Výstaviště je od 1. 7. do 29. 8. otevřeno denně kromě pátku 10.45 – 18.00 h. 
(nová stálá expozice, příležitostné výstavy, pořad Krásy letní oblohy, atp.)

www.planetarium.cz

PŘPŘEČEČETETLILI JJSMSMEE PRPRO O VÁVÁS


