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DOPRAVNÍ OMEZENÍ
Povltavská a Pod lisem
Od července do poloviny listopadu 2012 probíhají stavební práce 
pro budoucí připojení nového mostu přes Vltavu v ulicích Povltavská 
a Pod Lisem. V úseku cca 200 m bude po polovinách prováděna re-
konstrukce ulice Povltavské. V uvedeném úseku bude zavedena kyva-
dlová doprava, řízená světelnou signalizací. Současně budou probí-
hat práce na přeložkách inženýrských sítí a rekonstrukce chodníků.
K Bohnicím
Od 19. července do 15. listopadu je zjednosměrněná část ul. 
K Bohnicím (ve směru od Troje). Dopravní opatření neplatí pro vozi-
dla MHD linky 236. Příjezd do městské části je možný komunikace-
mi Trojská směrem od Kobyliského náměstí a Povltavská směrem 
od Pelc-Tyrolky. Karel Novotný, vedoucí stavebního oddělení 

POVODNĚ V PRAZE-TROJI
historické dokumenty
a fotografi e
ZE SOUKROMÝCH ARCHIVŮ TROJSKÝCH RODIN

slavnostní zahájení
ve čtvrtek 6. září 2012 v 17.00 hodin
v Galerii u lávky, Povltavská 42/21

Výstava je přístupná v pátek 13-17 h,
v sobotu a neděli 10-18 hodin
a potrvá do 30. září.

STAROSTA MČ PRAHA-TROJA

Ing. arch. Tomáš Drdácký

ve spolupráci

s Nadací Quido Schwanka 

VÁS SRDEČNĚ ZVE

NA VÝSTAVU 

PERMANETKA PRO TROJSKÉ
Stejně jako na podzim loňského roku nabízí Botanická zahrada hl. 
m. Prahy svým sousedům – obyvatelům Městské části Troja soused-
ské permanentky na venkovní expozici. Zájemci si mohou perma-
nentky vyzvedávat od soboty 1. září do pátku 14. září na pokladně 
Vinice, která se nachází u spodního vstupu do Vinice sv. Klára, cca 
20 m od křižovatky ulic Trojské a Pod Havránkou. 

V žádném případě nebudou permanentky vydávány během vi-
nobraní, v pátek 14. září do 19 h je nejzazší termín jejich vydání. 
Permanentky budou mít platnost do 31. 3., aby i během zimního 
období mohli sousedé používat samoobslužné vstupy. Permanentka 
bude, stejně jako v roce loňském, vydána na základě doložení trvalého 
pobytu na území Městské části Troja (například po předložení občan-
ského průkazu, kde je trvalé bydliště zapsáno).

V srpnu si dovoluji všechny Trojáky pozvat na již tradiční Posvíce-
ní a to v neděli 12. srpna. Letos se nebude konat na vinici, ale mezi 
záhony rozkvetlých letniček a trvalek v Ornamentální zahradě.

Mgr. Věra Bidlová

SLAVNOSTI PRAVÉHO A LEVÉHO 
BŘEHU VE VODÁCKÉM DUCHU
Při příležitosti letošních Slav-
ností pravého a levého břehu 
Vltavy, (15. 9. 2012), bude mož-
né vyzkoušet nevšední formy 
vodních sportů. Nejenže firma 
HG Sport NA BŘEHU V KLE-
CANECH umožní v rámci jízd 
zručnosti bezplatné testování 
široké škály kajaků, paddle boar-
dů, kanoí i nafukovacíh lodí, ale 
zároveň zájemcům o sportovní 
zážitky nabídne splutí úseku TRO-
JA-KLECANY na mořských kajacích.  

Pro rezervaci splutí za dohle-
du instruktorů vodácké školy 
HG Sport je zapotřebí registra-
ce na prodejně firmy v blízkosti 

trojského kanoistického areálu 
a úhrada startovného ve výši 
100 Kč, nejpozději do 7. 9. Sou-
částí startovného je zapůjčení 
vybavení, stručná instruktáž a od-
voz vybavení zpět do Troje.

Sraz účastníků v 10:30 pod 
slalomovým kanálem v Troji. Do-
prava osob z Klecan zpět zahrnu-
ta není, ale pro zájemce s vlastními 
koly firma HG Sport nabízí jejich 
přepravu z Troje do Klecan.

V případě zájmu o skupino-
vé splutí do Klecan se registruj-
te emailem na info@hgsport.
cz, nebo navštivte prodejnu HG 
Sport osobně. Ondřej Habrman
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Vážení obyvatelé Troje,

Jednosměrný provoz v ulici K Bohni-
cím bude po dohodě mezi MČ Pra-
ha-Troja, Metrostavem a Odborem 
dopravy Prahy 7 zaveden pružně pou-
ze ve dnech, kdy to bude nezbytné! 
O aktuálním stavu dopravního ome-
zení naleznete informace na www.
mctroja.cz. Děkujeme za pochopení 
a věříme, že toto operativní opatření 
přispěje k plynulému provozu v Troji.

16. července jsme s paní ředitelkou Botanické zahrady Mgr. Vě-
rou Bidlovou prošli část Salabky a Podhoří a domluvili mimo jiné 
spolupráci při úpravách veřejných ploch pod skleníkem Fata Mor-
gana, parku na pozemku č. 60, záchranu odrůd hrušní v ulici Pod 
Hrachovkou a diskutovali budoucí využití objektu vinných sklepů 
(Svoboda) v Podhoří.

V pondělí po Posvícení sv. Kláry se sejdeme v Domě spokoje-
ného stáří k připomínce deseti let od ničivých povodní. Děkuji 
všem, kteří nám laskavě poskytli své fotografie z průběhu povodně 
v Troji.

Každý čtvrtek po setmění pokračují projekce Trojského filmo-
vého léta. 21. srpna 2012 od 19:00 hodin vystoupí u Trojského 
koně skupina S.Q.O.S.T.

Ve dnech 24. – 26. srpna bude Troja hostit tradiční závod Světo-
vého poháru ve vodním slalomu. 

Přeji vám všem pestrý a pohodový druhý poločas trojského léta!

Tomáš Drdácký, drdacky@mctroja.cz
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VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY V TROJI
22. a 23. 9., 10. a 11. 11. 2012

sobota 22. 9. DOPOLEDNE 8.00-12.00 hod.
■ dvůr ZŠ + TGSČ Trojská 110/211 ■ Pod Salabkou x Trojská 
■ V Podhoří proti čp. 280 (bývalá Octárna)

neděle 23. 9. DOPOLEDNE 8.00-12.00 hod.
■ Sádky, u stání na separovaný odpad
■ Pod Havránkou u čp. 28 ■ Na Pazderce proti čp. 21

BIOODPAD

DOMOVNÍ ODPAD 

(listí, tráva, plevel, dřevní štěpka z větví, piliny, hobliny, spadané ovoce, zbytky ovoce 
a zeleniny, čajové sáčky, kávová sedlina, skořápky od vajec apod.)

O stanoviších velkoobjemových kontejnerů u říjnových a listopadových termínů 
budete na těchto stranách včas průběžně informováni.

27. a 28. 10., 24. a 25. 11. 2012

Bohatý program v rozkvetlé zahradě 
Odpoledne v duchu posvícenského veselí.
K tanci i poslechu hraje jazz skupina Palm Jam a Rošáda
se širokým repertoárem od 60. let po současnost.

Bohaté občerstvení, med z Veletova, tradičně Čajovna U cesty
a další lákadla. Nebude chybět ani víno z Vinice svaté Kláry. 
Na malé návštěvníky čekají i malé dílničky!

POSVÍCENÍ V BZ
V NEDĚLI 12. 8. 2012
OD 13 DO 19 HODIN
V enkovní expozice – Ornamentální zahrada

13. 8. 2002 – úterý 06:50 – průtok dosahuje 2100 m3/sek, očekává se dle zprávy Povodí 
Vltavy zvýšení na 3000 m3/sek a po 10. hodině až možná na 4000 m3/sek. 07:15 – po-
moc nabízí pí. ředitelka Bejčková 07:45 – pí. Pokorná žádá další pytle na písek (dům 
vedle sokolovny) 08:00 – nadace Quido Schwanka – Troja v zeleni daruje 50 000 Kč 
na okamžitou pomoc (Výňatek ze „Souhrnné zprávy o povodni v srpnu 2002“)

Události oněch dní před deseti lety připomene setkání ve výstavní galerii U láv-
ky v Domě spokojeného stáří. Koná se pod záštitou Nadace Quido Schwanka 
Troja – město v zeleni, MČ Praha-Troja, a za přispění Klubu trojské historie. 
Uskuteční se právě deset let po nejdramatičtějších dnech tehdejších událostí, 
dne 13. 8. 2012 v 18:00 hod. Letos tento den vychází na pondělí a můžeme si 
zde pomocí fotografií a vzpomínek připomenout, co se před deseti lety událo, 
co se od té doby změnilo a co je již uděláno pro to, aby se podobná katastrofa 
znovu neopakovala.
Po tomto prvním připomenutí, se pak o tři týdny později, od 6. září, bude ještě konat 
rozsáhlejší výstava fotografií a dobových dokumentů z povodně 2002. To již bude 
k dispozici celá výstavní síň U lávky.

Ing. arch. Václav Valtr

PŘIPOMEŇME SI ZÁPLAVY

Zahrada trojského zámku pod vodou 14. 8. 2002 v 17:07, v den, 
kdy voda kulminovala.
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TROJSKÝ KALENDÁŘ
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V NEDĚLI 16. ZÁŘÍ 2012

OD 10.00 DO 20.00 HODIN
V AREÁLU TROJSKÉHO ZÁMKU

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-TROJA
ve spolupráci s Galerií hl. m. Prahy
si vás dovolují pozvat na 14. ročník

TRADIČNÍ SLAVNOSTI DOBRÉHO VÍNA A BURČÁKU

Již tradiční Zahradní kancelář 
starosty otevřena. Opět máte 
možnost bez předchozí domlu-
vy přijít do stanu před Úřadem 
městské části a projednat věci, 
které vás zajímají. Přijďte s vaši-
mi názory, připomínkami, kriti-
kou

každé pondělí mezi 
16. a 18 hodinou!
Jménem kolegů zastupitelů se 
těšíme na viděnou!

Tomáš Drdácký, drdacky@mctroja.cz

PROGRAM
  Severní nádvoří
 11:00 Zahájení
 11:15-11:45  Dětský folklorní soubor Písečánek 

z Moravského Písku
 12:00-13:30  Taneční a šermířská skupina IRIS 

z DDM Praha 7
 14:00 Zahájení odpoledního bloku
 14:30-19:00 Slovácký krúžek

  Jižní nádvoří, sál
 11:00-18:00  Malování pro děti pod vedením 

L. Haškovcové
 12:00-12:45 Divadlo pro děti Krasohled
 13:00-13:30 Písečánek
 15:00 sál TRIO IUVENTA
 16:30-18:00 Jazzový podvečer

  Zahrada
 11:00-19:00 Hry – Sokol Troja
 11:00-18:00 Střelba z luku a kuše
 16:00-17:00 Sokolníci Merlin

  Sklep
 12:00-17:00 Řízené degustace
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Ve středu 11. 7. měli zastupitelé možnost prozkoumat 
trojské břehy ze dvou lodí Poříčního útvaru Městské 
police hl. m. Prahy. Účelem vyjížďky bylo prozkou-
mat břehy v Troji, odhalit případné nedostatky 
a společně s policií se domluvit na řešení některých 
problémů.

Se strážníky jsme postupně projížděli celým územím Troje. Cestou 
ze Zámků do Podhoří se nám odkryl pohled na „obydlí“ bezdo-
movců, které je viditelné pouze z vody nebo protějšího břehu. Pod 

zoologickou zahradou se nám naskytl pohled na Čistírnu odpad-
ních vod a na trojském břehu areál ZOO. Přes plavební komoru 
jsme propluli kolem Císařského ostrova až za nový Trojský most, 
kde jsme si mohli prohlédnout břeh pod Jabloňkou, stavbu tunelu 
Blanka a okolí loděnic. Projížďka splnila svůj účel, ukázala proble-
matická místa a přispěla ke kvalitnější spolupráci mezi městkou 
policií a MČ Praha-Troja. Strážníkům moc děkujeme za projížďku 
a jejich ochotu!
 Ing. Daniela Smolová, referentka životního prostředí

PROHLÍDKA TROJSKÝCH BŘEHŮ S POŘÍČNÍM ÚTVAREM MP HLMP

Foto © Jan Kavan ml.

Projížďka 
splnila svůj 
účel, ukázala 
problematická 
místa 
a přispěla 
ke kvalitnější 
spolupráci.

Monitoring čistoty bude pro-
vádět zvolený kontrolor na zá-
kladě vytvořené metodiky Hod-
nocení veřejných prostranství. 
V průběhu srpna 2012 bude 

proškolen, aby mohl pravidel-
ně jedenkrát týdně navštěvo-
vat každou z výše uvedených 
lokalit. Při kontrole do karty 
obchůzky zaznamená jaké dru-

hy odpadů a v jakém množství 
se na lokalitě vyskytují. Výsled-
kem měření budou číselné 
hodnoty, které budou vyjad-
řovat, do jaké míry je lokali-
ta znečištěná, respektive, jak 
působí na občany co do este-
tiky a zdravotní bezpečnosti. 
Na základě výsledků se bude 
městská část snažit realizovat 
taková opatření, která efektiv-
ně přispějí ke zlepšení čistoty 
v Troji. 

Projekt „INDEX ČISTOTY –
METODIKA PRO STANOVE-
NÍ ČISTOTY VEŘEJNY
CH 
PROSTRANSTVÍ“ má za cíl 
přenést dobrou praxi ze Švý-
carska do České republiky. No-
sitelem projektu je společnost 
MCN, o.p.s. Projekt byl podpo-
řen v rámci grantového systé-
mu Magistrátu hlavního města 
Prahy pro oblast životního pro-
středí. 

Ing. Šárka Krosová MCN, o.p.s.

V MČ PRAHA-TROJA 
BUDE PROBÍHAT

MONITORING ČISTOTY
V červnu letošního roku se městská část naplno zapo-
jila do pilotního projektu Index čistoty. Veřejnost měla 
možnost se s připravovaným projektem blíže seznámit na 
Setkání u kulatého stolu 5. června 2012. S pomocí vás, 
kteří jste se zapojili do ankety, bylo vybráno šest lokalit, 
na kterých bude od září 2012 do dubna 2013 monitoring 
čistoty probíhat. Byly stanoveny tyto lokality: 

■ tramvajová zastávka Trojská a přilehlý park
■ ulice Sádky (stání kontejnerů na separovaný odpad, zeleň)
■ náplavka pod lávkou a pokračování louky podél cyklostezky
■  křižovatka Na Kovárně a stání kontejnerů na separovaný 

odpad
■ veřejné prostranství v okolí přívozu
■ křižovatka Pod Hrachovkou a K Bohnicím
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DESÁTÉ SETKÁNÍ
PARTNERŮ PROJEKTU 
PERIURBAN PARKS 
V LILLE A SAINT 
DENIS VE FRANCII
4.–6. ČERVENCE 2012
Desáté setkání partnerů projektu Periurban 
parks, jedním z nichž je také MČ Praha-Troja 
společně s Českou zemědělskou univerzitou, se 
tentokrát konalo na dvou místech. Ve městě Lille 
na severu Francie a v Seine-Saint-Denis, v severní 
oblasti Paříže. Za náš tým se setkání účastnil To-
máš Drdácký, krajinářský architekt Štěpán Špoula 
a Ivana Galušková z České zemědělské univerzity.

Na toto setkání jsme jeli s velkým očekává-
ním. Metropole Lille je totiž jedním z hlav-
ních iniciátorů projektu PERIURBAN PARKS 
a jimi realizovaný příměstský Deule park 
získal prestižní Evropskou cenu za krajinu. 
Jeho nové cesty 

s alejemi mezi ohradami s dobyt-
kem, úzké pěšinky proplétající se divokým 
luhem v okolí řeky Deule, elegantní dřevěné 
lávky vedoucí přes tůně a slepá ramena, pří-
jemná zastavení i dočasná umělecká díla tvo-
ří dohromady vyvážený celek vysoké výtvarné 
kvality.

Kromě exkurzí do tohoto i dalších míst 
v okolí obou měst bylo hlavním programem 
vzájemné představení osvědčených postupů 
při správě příměstské krajiny. Dozvěděli jsme 
se například, jakým způsobem v Lille Met-
ropole společně spravují rozsáhlé přírodní 
území mezi jednotlivými městy a jak do roz-
hodovacího procesu zapojují uživatele parku. 
Témata se týkala mnoha oblastí: metody sprá-
vy, způsob finančního zajištění, způsob propa-
gace, mnohdy šlo o konkrétní a praktické ná-
pady. Například partneři z Italie v Parku Nord 
Milano v Lombardii vyčleňují části parku pro 
takzvané sociální zahrady pro seniory, což je 
obdoba našich zahrádek v zahrádkářských ko-
loniích. Znalostí, dovedností a zkušeností se-
niorů, kteří mnohde udržují původní pospo-
litost, a kteří na vlastní kůži prožili proměnu 
původní venkovské krajiny, si zde váží a snaží 
se seniory motivovat k přijetí spoluzodpověd-

Lille Metropole, Park Deûle, vyhlídkové 

zastavení na valu bývalé odkalovací nádrže 

Lille Metropole, Villeneuve d’Asc, vycházková cesta podél jezera Heron

Park Deûle. Několik metrů od cesty v parkovém pásu se provádí pravidelná údržba, trochu dále 
je ponechán prostor přírodnímu vývoji.

Le Marais de Fretin – dřevěné molo skrze 
mokřadní křoviny v údolí řeky Marque 

Villeneuve d’Asc, jezero Heron.

Park Deûle. Kdo by poznal, že zde bylo před lety místo na ukládání kalů při výstavbě 
dopravního kanálu – dnes je to přírodní rezervace.

nosti za krajinu, ve které žijí. Je jím svěřena 
zahrádka výměnou například za aktivní účast 
při společných schůzích zaměřených na péči 
o širší okolí. 

Toto setkání bylo poslední před závě-
rečnou konferencí, která proběhne v říjnu 

ve Florencii a kde se budou prezentovat 
výsledky projektu. Vzhledem k tomu, že pří-
rodní park Draháň – Troja je jedno ze tří pi-
lotních území, na kterém se testuje společná 
metodika, čeká nás ještě hodně práce.

 Ing. Štěpán Špoula
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TIP PRO VÁS

POZDRAV Z TÁBORA

Inzerce

ZAJÍMAVOST

Koupím byt v Praze-Troji.
Osobní či družstevní vlastnictví.
Případný dluh, exekuci
či jiný závazek vyřeším.
Platím ihned. Solidní jednání.

775 688 057 

úterý 18. července se uskutečnila v hlavní 
budově Muzea hl. m. Prahy v Praze na Flo-
renci vernisáž velmi zajímavé výstavy pod 
názvem Staletí pod vodou – Juditin a Kar-
lův most.
Výstava přiblížuje nejnovější poznatky o Ju-
ditině a Karlově mostě získané prací arche-
ologů a stavebních historiků během opravy 
mostu a při potápěčském průzkumu vltav-
ského dna. Praha, postavená na křižovatce 
dálkových obchodních cest, je od svého 
vzniku rozdělena na dvě části mohutným 
meandrem Vltavy. Pro spolehlivé spojení 
vltavských břehů byl již v dávných dobách 
potřeba most. Ten nejstarší byl dřevěný 
a podle svatováclavských legend existoval 
již v první polovině 10. století. Ve druhé 
polovině 12. století jej nahradil kamenný 
most, nazvaný po královně Juditě, druhé 
manželce krále Vladislava II. Na jaře roku 
1342 mohutná povodeň zničila Juditin 
most a dlouhých patnáct let poté si musela 
gotická metropole vystačit pouze s dřevě-
ným provizoriem, Až v roce 1357 se poda-
řilo zbudovat nový kamenný most, který 
svým provedením, výpravností a rozměry 
neměl v Evropě konkurenci. O výjimečnos-
ti a významu této stavby svědčí i její označo-
vání: „císařské dílo“ nebo „koruna králov-
ství“, které najdeme v písemných prame-
nech. Tak vznikl Karlův most, který slouží 
spolehlivě již více než 600 let. Po tu dobu 
byl svědkem významných historických udá-
lostí a přestál mnohá úskalí, včetně největ-
ší novodobé povodně, kterou Praha zažila 
v roce 2002 a jejíž desáté výročí si letos při-
pomínáme. Výstava je přístupná veřejnosti 
až do 4. listopadu a v době, kdy poblíž Troje 
vzniká most, který bude v Praze nejnovější, 
určitě stojí za zhlédnutí. Máme rovněž tip 
pro seniory: každý první čtvrtek mají vstup 
do muzea zdarma. (bok)

HISTORICI V ČERVENCI
Na své pravidelné schůzce 12. čer-
vence se Klub trojské historie přede-
vším zabýval přípravou podkladů ke 
vzpomínkové akci v předsálí Galerie u 
Lávky. Bude uskutečněna pro veřej-
nost v pondělí 13. srpna od 18 hodin 
a věnována 10. výročí ničivé povodně 
v Troji v roce 2002. Srpnová pravidelná 
schůzka klubu se uskuteční 16. srpna 
v Domě spokojeného stáří od 17 ho-
din. Text a repro bok

ZÁMECKÁ VYHLÍDKA
Tahle skalní plošina na samé hranici Pra-
hy se vám zalíbí hned napoprvé, a to, ať už 
pojedete na kole anebo přijdete pěšky. Pří-
rodní památka a významné archeologické 
naleziště Zámky je civilizací pozapomenuté 
místo s plejádou chráněných rostlin a volně 
žijících živočichů. Tentokrát opatrně (!), 
k tajuplné atmosféře starověkého hradiště, 
umocněné neprůchozím kaňonem s are-
álem bývalé dynamitky* vlevo pod ním, 
přibyla na okraji svahu (metr, dva od srázu 

nad někdejším lomem) ohraničení. Upo-
zorňují na nebezpečí sesuvu. Respektujte 
je a do ohraničené lokality nevstupujte. 
Jedinečných výhledů na řeku i vzdálenější 
okolí se nabízí i tak hezká řádka.
www.csop-krivatec.cz spa

*první svého druhu v Čechách, 1870

Drahaňské údolí

ZÁMKY

Čimický potok

hřbitov

Bohnické údolí
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STOPA NA STOPĚ 
ASTERIXE A SPOL.
V krásných lesích České Kanady u Jindři-
chova Hradce probíhá v těchto dnech již 
dvacátýsedmý letní tábor oddílu Stopa. 

Třicet devět trojských dětí a jejich kama-
rádů si na MODŘÍNOVÉ PLANTÁŽI uží-
vá táboření v týpí, výletů do okolních lesů 
a spousty her, které jsou letos motivovány 
statečným bojem hrstky Galů proti moc-
ným Římanům.

Díky pěknému počasí jsme letos i čas-
těji v báječném rybníku Klikáči, tak snad 
nám sluníčko a pohoda vydrží s Asterixem 
a Obelixem až do konce tábora.

Posíláme pozdrav našim rodičům i ka-
marádům – bývalým plantážníkům.

Za všechny současné plantážníky Luboš Tůma

Plastika tzv. Bradáče
z klenby Juditina mostu
(sádrový odlitek)

Z prospektu MHMP

Rozloha
přírodního parku
Drahaň-Troja:
578,8 ha
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VÝSTAVA KE 150. VÝROČÍ ZALOŽENÍ 

POD KŘÍDLY SOKOLA
historie organizace Sokol od jejího vzniku až do současnosti

DO 31. 12. 2012
DENNĚ KROMĚ PONDĚLÍ 10.00-18.00 HODIN

Armádní muzeum Vojenského historického ústavu Praha
U Památníku 2, Praha 3 – Žižkov

vývoj Sokola v 19. století I pracovna Miroslava Tyrše I sokolové bo-
jující za vznik Československa I první československá zlatá olympij-
ská medaile I slavný X. všesokolský slet v roce 1938 I podíl sokolů 
na přípravě atentátu na Heydricha I perzekuce sokolů v průběhu 
XI. všesokolského sletu v roce 1948 I Sokol v exilu I sokolové opět 
na Strahově v roce 1994

TROJSKÉ 
RODEO
Na vodním slalomovém kaná-
le a v přilehlých prostorách 
Loděnice FTVS UK proběhla 
již tradiční úspěšná akce mi-
lovníků rodea na divoké vodě. 
Začala již v pátek 20. července 
odpoledne a pokračovala až 
do půlnoci řáděním na vodě 
při umělém osvětlení trojského 
kanálu, ale i v prostorách lodě-
nice. V sobotu 21. července se 
pokračovalo na rampě, v kaná-
le byly předváděny různé triky. 
Celá akce byla završena v ne-
děli 22. července finálovými 
závody. Kdo se přišel podívat, 
rozhodně nelitoval. bok

fo
to
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VÝSTAVA 
SVĚTLO A ČAS
Galerie u lávky se opět po čase 
může pochlubit, že zpřístupňu-
je díla trojského umělce. Umě-
lecký fotograf Jaroslav Rajzík, 
přesto, že je iniciátorem zalo-
žení této galerie, si se svou pre-
zentací dával na čas. Zato nyní 
ale můžeme zhlédnout brilant-
ně vytříbenou kolekci věnova-
nou základnímu fenoménu fo-
tografie, to jest světlu. Autor je 
okouzlen jeho pronikáním růz-
nými materiály, objevuje jemné 
stínokresby, náznaky záhad-
ných prostorů, přírodní geo-
metrii. Originálním způsobem, 
ve smyslu současných koncepcí, 
využívá i své technologické zna-
losti černobílé fotografie, když 
k dotvoření několika vybraných 
zvětšenin zapojuje i čas, po kte-
rý, jak říká, roky dozrávají do 
souzvuku tří odstínů.

Galerie je přístupná zdarma 
vždy v pátek od 13 do 17 hodin 
a v sobotu a neděli od 10 do 18 
hodin.

Autor hodlá výstavu zakončit 
30. srpna tím, že pro zájemce 
uspořádá v 17 hodin komento-
vanou prohlídku. JaK

vstup zdarma

Spojení městskou dopravou:
Metro B nebo C – Florenc,
odtud pěšky (nebo bus 135, 175)
stanice U Památníku

www.vhu.cz

U Památníku

XV. VŠESOKOLSKÝ 
SLET PRAHA 2012
150. výročí založení Sokola jsme oslavili 
účastí na průvodu 1. července a vystou-
pením skladeb na XV. všesokolském sletu 
I. i II. programu –  5. a 6. července 2012 
na novém stadionu SYNOT TIP ARENA 
ve Vršovicích. Skladbu „Nebe nad hlavou“, 
kterou nacvičovaly Jana a Katka Šrámko-
vy, cvičily z Troje Veronika Valtrová, Sylva 
Niklasová, Blažena, Růžena a Bětka Heř-
mánkovy, Lucie Ryšavá a čtyři hostující 
z jiných pražských jednot. Skladby pro se-
niory se zúčastnila Ela Filipová, se Sokolem 

Střešovice a Hanspaulka. Setkaly jsme se se 
sokoly z různých zemí evropských i americ-
kých, kde jsou sokolské jednoty. Přivítaly 
jsme se se Svatkou Heřmánkovou, která vy-
rostla v trojském Sokole a nyní žije v Kana-
dě, kde je náčelnicí Župy kanadské. Oslavy 
skončily a my budeme pokračovat v duchu 
sokolském ve sportování a cvičení pro zdra-
ví. Alžběta Filipová

UNIKIKÁTÁ NÍNÍNÍNÍ EXPOZICE
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 do 27. 9.  Country hudba živě U viničního domku si můžete 
zazpívat s kapelou a skleničkou lahodného vína... 
Začátek v 18 hodin! 24. 8. a 27. 9. – Eldorádo 

 do 31. 8. Palmové léto skleník Fata Morgana
 do 16. 9.  Využití plodů rostlin aneb Pálenice Venkovní expozice 

a výstavní sál zaměřeny na výrobu pálenky, denně 9-19 h.
 12. 8. Posvícení Venkovní expozice 13-19 h.
 14.-31. 8. Begonie Skleník Fata Morgana, mimo pondělí 9-19 h.
 27.-31. 8. Příměstský tábor Indiánské léto v Bz pro děti 7-14 let

BZ PRO VÁS PŘIPRAVILA
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po celý měsíc Pomáháme jim přežít – Hadí klenot z Trojské 
kotliny. Výstava o in-situ projektu na ochranu 
užovky podplamaté před Vzdělávacím centrem.

 1.-11. 8. Zvířecí olympiáda Otestujte si své znalosti.
 5. 8. Den hmyzožravců Vyzkoušejte naše hmyzí speciality.
 6.-12. 8. Zvířecí expres Komentované jízdy vláčkem.
 12. 8. Den štětkounů Oslava 5. narozenin Morrise a Mikeyho.
 13. 8. Velká voda před 10 lety Zavzpomínejme na povodeň.
 19. 8. Kasuár Kašík slaví 25. narozeniny 
 25. 8. Den s Óčkem Den plný zábavných her.
 31. 8.  Cesta kolem světa za 8 hodin Nestihli jste 

o prázdninách objet svět? Nevadí, dá se to stihnout 
se zvířaty v Zoo Praha.

každý srpnový pátek a sobotu Večerní procházky – komentovaná 
prohlídka od 20.30, 21.00 a 21.30 h. Nezapomeňte se 
objednat předem na tel. 296 112 230!

  Happy Mondays 
každé srpnové pondělí vstup za korunu
  mají děti z dětských domovů.

  Pohádkové soboty
4., 11., 18., 25. 8. Představení pro děti v Divadélku Archa

ZOO PRO VÁS PŘIPRAVILA
www.zoopraha.cz, www.facebook.com/zoopraha

Otevřeno denně, v srpnu 9.00-19.00 h.

www.botanicka.cz

TTIIP NA VÝLET

Milí čtenáři a turisté, ráda bych 
vás pozvala do roztomilého 
Muzea historických hraček, 
které sídlí v přízemí „sgrafito-
vého“ zámku v Benátkách nad 
Jizerou. V zámku je i muzeum 
a městský úřad. Muzeum hra-
ček je výsledkem čtyřicetileté 
sběratelské vášně Jiřího Fialy. 
Uvidíte hračky z let 1860-1945 
z Evropy, USA a z Japonska, ple-
chová i dřevěná autíčka, vláčky, 
koňská spřežení, parní stroje 
nebo ruské kolo 1,5 m vysoké. 
Nejen děvčata zaujmou pa-
nenky všech druhů a velikostí, 
čtyřicet malých dětských šicích 
strojků, historické náměstíčko 
s padesáti chodícími figurka-
mi. Překvapí vás panenky z Ja-
ponska v kimonech, pokojíčky, 

kuchyňky. Paní Fialová totiž po-
chází z Japonska a tak se dosta-
ly mezi exponáty hračky z její 
domoviny. Otevřeno mají den-
ně mimo pondělí 9-12, 13-16:30 
hod., vstup 70/50 Kč. Navštivte 
také zajímavé muzeum v zámku 
a vyzkoušejte interakce v expo-
zicích Pánů z Dražic, Tycha Bra-

he, Jana z Werthu a Keltů nebo 
si zkuste okovat koně a obléci 
do rytířského brnění. Otevřeno 
mají denně mimo pondělí 9-12, 
13-17 hod., vstup 40/20 Kč.

V okolí a v zahradě zámku 
uvidíte několik plastik (Slun-
ce a Měsíc, alegorie Podzim 
a Zima, zápasící Herakles a At-
las nesoucí zeměkouli). Díky 
stykům tehdejšího majitele hra-
běte z Klenové s majitelem sou-
sedního panství Lysá hrabětem 
Šporkem se do Benátek dostaly 
i plastiky – karikatury služeb-
nictva. Ty byly snad zhotoveny 

dílnou M. Brauna a určeny k vý-
zdobě Šporkova zámku Kuks. 
Po první světové válce byly od-
vezeny do Lysé, odkud se pak 
dostaly do Nového Města nad 
Metují. Posledních šest „trpas-
líků“ bylo po restaurování v 50. 
letech umístěno na zdi zámec-
kého nádvoří. Od konce 19. 

století zámek postupně pustl. 
Ani poslední šlechtičtí majite-
lé, Kinští, nevěnovali údržbě 
zámku potřebnou pozornost – 
například mobiliář zámku byl 
Kinskými prodán v dražbě. Až 
v roce 1920, kdy zámek koupilo 
město, bylo započato s postup-
nými opravami a zámek se stal 
sídlem městské správy.

Do Benátek se dostanete 
autobusem z Černého Mostu 
(směr Mnichovo Hradiště) v so-
botu 9:40 nebo v 10:30 (Rokyt-
nice n. J.). Zpátky jede v 15:05, 
16:12 nebo 17:55 hod.

Foto a text www.benatky.cz, 
www.muzeumhracek.webpark.
cz,

upravila Renata Zajícová

KDO SI HRAJE V BENÁTKÁCH NAD JIZEROU, NEZLOBÍ

FILMOVÉ LÉTO
Každý čtvrtek po setmění, až do 27. září,

u Trojského koně!

Program:

 2. 8. Dívka na motocyklu (France-GB)
  J. Cardiff 1968, B 91’ 20.30 h.
 9. 8. Strašidla ze Spessartu (BRD)
  K. Hoffman 1970, B 97’ 20.30 h.
 23. 8. 3 tygři proti 3 tygrům (Italia)
  S. Corbucci 1977, 115’ 20.30 h.
 30. 8. host O něčem jiném (ČSSR)
  V. Chytilová, 1963, ČB 82’ 20.30 h.

TTRROJSKÝ KALENDÁÁŘ

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

vstup volný

SRPNOVÉ AKCE
  5. 8. Hudební procházky* Brass Collegium Hradní stráže
  J. Soussa, F. Kmoch, J. S. Bach Iuventa, o.s.

 12. 8. Hudební procházky* Wichterle kvintet
  J. Haydn, L. van Beethoven, D. Milhau Iuventa, o.s.

 18.-19. 8. Český pohár a Mistrovství republiky ve vodním slalomu
  Loděnice FTVS UK USK Praha

 19. 8. Hudební procházky* Musica per tre
  J. Ibert, W. A. Mozart, V. Trojan Iuventa, o.s.

 24.-26. 8. Světový pohár ve vodním slalomu
  Loděnice FTVS UK USK Praha, FTVS UK 

 26. 8. Hudební procházky* Prague Brass Quintet
  J. I. Linek, J. Horowitz, G. Gerschwin Iuventa, o.s.

* Gočárovy domy ve 13.00 hod., Trojský zámek v 15.00 hod., Bota-
nická zahrada v 17.00 hod.

MČ Praha-Troja vám přeje krásný dovolenkový a prázdninový čas!


