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SLOVO STAROSTY

TIP PRO VÁS

Milí trojští sousedé,
s koncem prázdnin a začátkem nového
školního roku se do Trojské ulice opět 
vrátily nekonečné ranní kolony aut.
V těchto kolonách, které dosahovaly až
do poloviny serpentin ulice K Bohni-
cím, denně stály i autobusy linky č. 112
a č. 236. Již před časem jsem kvůli tomu-
to rannímu nefungování městské hro-
madné dopravy v Troji požádal odbor
dopravy Prahy 7 o vydání rozhodnutí
k umístění dopravní značky zákaz vjez-
du do Troje, a to ve všední dny od 7.30
do 9.30 ze směru od Bohnic. Tato do-
pravní značka byla Technickou správou
komunikací hl. m. Praha na konci září
umístěna na rozhraní ulic k Bohnicím
a K Pazderkám. Dopravní opatření má 
dočasné trvání do konce roku 2017
a jsem si plně vědom toho, že přinese
komplikace pro mnoho řidičů přijíždě-
jících do centra Prahy ze severu. Pevně
však věřím, že toto opatření urychlí jed-
nání o umístění světelné závory nebo
semaforu na křižovatce Lodžská – k Paz-
derkám, které povede k řízenému dáv-
kování množství aut do Troje ze směru
od Bohnic.

Milí trojští sousedé na konci října nás 
čekají volby do Poslanecké sněmovny.
Doufám, že se naše městská část opět 
zařadí na jedno z prvních míst ve voleb-
ní účasti. Jak já dlouhodobě říkám, kdo
nechodí k volbám, nemá právo cokoli
v tomto státě kritizovat. Prosím, volte
zodpovědně.

Přeji vám všem klidné podzimní dny 
v Troji.

Ze zahájení Trojského vinobanní 2017

Program akcí 
právě vychází
zdarma k dostání v obchodě Na Kovár-
ně, v DSS, Galerii u lávky, na Úřadu 
městské části a v pokladně Trojského 
zámku
Snímek z 1. poloviny 20. století nám 
připomíná původně viniční usedlost 
Sklenářka, tyčící se na dosud zdaleka 
viditelném návrší na cestě do Troje – 
Podhoří. V okolí Sklenářky se vinice 

nacházely zřejmě již od vlády Václa-
va II. (1283–1305), písemné zmínky 
jsou doloženy z roku 1358, tedy z dob
Karla IV. Samotný objekt Sklenářky 
byl vystavěn kolem poloviny 17. sto-
letí jako nižší věžovitá stavba s valbo-
vou střechou, základy tak může mít 
i z období středověku, kdy zde prav-
děpodobně fungovala jakási před-
sunutá hlídka v obranném systému
Prahy.

Počátkem 21. století byla budova 
kompletně zrekonstruována včetně
náročných interiérových restaurátor-
ských prací, které se týkaly zejména 
obnovy původních malovaných dře-
věných trámů a podhledů. Po kom-
pletní renovaci je objekt využíván
k ubytování významných hostů Zoo-
logické zahrady hl. města Prahy.
Usedlost Sklenářka je místními oby-
vateli nazývána jako „Katovna“. Jak 
uvádí brožura „Legendy a morytáty 
z Troje a Podhoří“, tento název vznikl“
pravděpodobně až v 30. letech minu-
lého století, kdy si ji pro její polohu
a romantickou atmosféru zvolil re-
žisér Inneman pro natáčení snímků
s šibenicí do filmu Psohlavci. V květ-
nu 1958 byla usedlost Sklenářka za-
psána na seznam státem chráněných
památek.

Ing. Otakara Stavovčíková

Na obálce detail pohledu ze sbírky pánů F. Ma-
lého a O. Doubka
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ÚŘAD MČ INFORMUJE

Velkoobjemové
KONTEJNERY
BIOODPAD
listí, tráva, plevel, dřevní štěpka z větví, piliny, hobliny,
spadané ovoce, zbytky ovoce a zeleniny, čajové sáčky, kávová 
sedlina, skořápky od vajec apod.
sobota 7. 10. ODPOLEDNE 13.00–16.00 h

n ZŠ Trojská 110/211
n V Podhoří proti čp. 280 (bývalá Octárna)

neděle 8. 10. ODPOLEDNE 13.00–16.00 h
n Pod Salabkou x Trojská

MOBILNÍ SBĚRNÉ DVORY
dočasně umístěné kontejnery, do kterých je možné odklá-
dat několik druhů odpadu. Během provozní doby kontej-
nerů je možné, ve spolupráci s pověřeným pracovníkem,
odložit dřevěný a stavební suť (namísto kovů), odpad 
ze zeleně, objemný odpad, elektrozařízení a nebezpečný 
odpad.
neděle 22. 10. 9.00–15.00 h

n V ulici Sádky u Diplomatické čtvrti

TROJSKÝ KALENDÁŘ

Prosím sledujte 
průběžně termíny 

přistavení kontejnerů 
v časopise TROJA 

nebo na stránkách 
www.mctroja.cz.

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-TROJA
A GALERIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 

VÁS SRDEČNĚ ZVOU NA

U PŘÍLEŽITOSTI

STÁTNÍHO SVÁTKU ČESKÉ REPUBLIKY

30. 10. 2017
od 19 hodin

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-TROJA VÁS ZVE
NA DRUHÝ ROČNÍK AKCENA DRUHÝ ROČNÍK AKCE

Den pro zdravý
životní styl v Troji

14. října 2017 10–16 hodin114.
ZÁKLADNÍ ŠKOLA TROJSKÁ 110 A TĚLOCVIČNA ZŠ

Tématem tohoto dne je zdraví v různém pojetí a pro
všechny věkové kategorie. Do programu jsme zařadili té-
mata jak z oblasti prevence, tak i postupů, co dělat, když
se něco stane. 
Akce se koná pod záštitou radního hl. m. Prahy pro oblast 
zdravotnictví Ing. Radka Lacka a je finančně podpořena 
z rozpočtu hlavního města Prahy.
V programu si své téma najde určitě každý. Nově jsme do
programu zařadili zdravotní čínská cvičení s relaxačními
prvky a můžete si vyzkoušet Mandaly. Do Zdravé kuchyň-

poskytnout zájemcům.

ŘÍJEŘÍJEŘÍJEŘÍJEŘÍJEN 20NNNN 1

Program: 

Hodiny Pořadatel Činnost

10–16 Zdravotníci 
s. r. o.

Ukázka sanitní vůz, soutěže se 
záchranářskou tématikou, ukázky 
záchranářské práce

13–16
14 přednáška

Hana 
Nováková

Výživové poradenství a analýza těla, 
měření tuku, cukru, krevního tlaku

10.30–12.00 Nikola 
Skondrojani

Léčebná symbolika kruhu aneb 
objevte své vnitřní dítě pomocí 
mandal (seminář + dílna)

12.00 Lenka 
Kratochvílová

Zelené potraviny – Jak pomoci tělu, 
aby se uzdravilo samo?
Konzultace, ochutnávka

13.00 MUDr. Dana 
Wurmová

Zdravý životní styl dětí –
konzultace, beseda s rodiči

14.00–15.30 Mgr. Irena 
Mýtinová

Zdravotní čínská cvičení s rela-
xačními prvky (Hra pěti zvířat, 
Osm kusů brokátu)

průběžně Zdravá 
kuchyňka

Základní škola Trojaká



ZPRÁVY Z PŘÍRODNÍHO PARKU DRAHAŇ – TROJA

n nejčastější a nejznámější pa-
vouk jek křižák obecný, je cca 
1–1,5 cm velký. Křižák nepa-
tří mezi hmyz, ale do skupi-
ny pavoukovců (taxonomic-
ky se jedná o třídu pavou-
kovců, řád pavouci).
n klíště obecné patří do stej-
né skupiny (třídy), jako kři-
žák – tedy pavoukovci, a ne-
řadí se tak mezi hmyz.
Pokud na sobě najdete
přisáté klíště, vždy se jedná 
o samičku. Klíšťovou ence-
falitidu nebo boreliózu tak 
na člověka případně přene-
sou pouze samičky.
n nejhojnější a nejužitečněj-
ší hmyz je z včela. Její tykadla 
se správně jmenují anteny 
a slouží k více účelům, jednak 
slouží k hmatu, vnímají pa-
chy, teplotu nebo obsah CO

2

ve vodě nebo ve vzduchu.
n přestože je sršeň nejobáva-
nějším hmyzem, její bodnutí 
je 10 x méně toxické než včelíé
a zdravému člověku by nemě-
lo ublížit. Sršeň je zároveň
nejmírumilovnější ze skupi-
ny vos a žihadlo použije jen
v bezprostředním ohrožení.
Jsou také užitečné, proto-
že loví dotěrný hmyz, např.
mouchy nebo ovády.
n rybenky se svlékají něko-
likrát za život, jak larvy, tak 
dospělí jedinci. V rekord-
ním případě se rybenka cel-
kem svlékla až 60×, běžně
však svléká kutikulu (vrchní
kůži) „jen“ asi 10 ×.
n brouk puchýřník při vyru-
šení a podráždění vylučuje 
látku kantharidin, která při
kontaktu s kůží způsobuje
bolestivé poleptání. Vysky-
tuje se nejčastěji na jasa-
nech, vrbách, šeřících nebo
ptačím zobu. V Troji byste
se s ním potenciálně mohli
potkat v Podhoří nebo dále
v Zámcích.

1 Stavební firma Burger a spol. s.r.o.,
provádí opravu části opukové zdi 
kolem zahrady ÚMČ Praha -Troja. 
Termín dokončení 25. září 2017.

2 Rezidence Nad Kazankou 39/222,
Praha 7, Troja. Stavební firma 
Garamont Praha s. r. o. provádí 
opravu venkovního schodiště ze
šedé žuly a travertinu. Termín 
dokončení 22. září 2017.

Milí trojští obyvatelé,
protože od půlky září odcházím na mateřskou dovolenou,
chtěla bych se s vámi tímto rozloučit. I díky vám čtenářům
jsem zde mohla prožít dva velice zajímavé a krásné roky,
kterých nelituji a které mě osobně i profesně posunuly zas
o kus dále. Děkuji vám za vlídný přístup a děkuji i všem ko-
legům z úřadu za skvělé přijetí a spolupráci. Doufám, že
s mou nástupnicí budete vycházet bez problémů a najdete
si k sobě cestu.
Přeji vám krásný a poklidný podzim.

Ing. Jana Ceplová, referentka životního prostředí

Víte o bezobratlých, že...

Křižák obecný

Včela medonosná

Sršeň

Rybenka

Puchýřník lékařský

ÚŘAD MČ INFORMUJE

ZE ŽIVOTA

Ekoškolka Rozárka
Ekocentrum Podhoubí
Pod Havránkou 12/2, Praha- Troja www.ekoskolka-rozarka.cz 

V Ekoškolce Rozárce utekl první měsíc nového školního 
roku, ani nevíme jak. Máme za sebou Snídani v trávě, 
účast na Trojském vinobraní s programem pro děti i vý-
let na farmu za zvířátky. Děti si zvykají na nový režim 
dne, pravidla a rituály. Dokud nám počasí přeje, jsme 
co nejvíce venku. Letos se školním rokem prolíná téma 
vody, děti zavede příběh víly Rozárky postupně k devíti 
studánkách a v každé z nich poznají vodu z jiného úhlu 
pohledu. Chcete se k nám v říjnu přijít podívat? Zastavte se 
na Posvícení nebo na Dni otevřených dveří:

Posvícení v Ekoškolce Rozárce,
Praha-Troja 5. 10. 2017, 17–19 h
Rádi bychom vás s dětmi pozvali na tradiční posvíce-
ní do Rozárky. Můžete se těšit na odpoledne plné her 
a dílniček na téma posvícení a podzim. Nebude chybět 
ani podzimní jarmark, na kterém si můžete zakoupit 
domácí dobroty na zimu nebo ochutnávka koláčů. Vstu-
penkou je něco dobrého na společný stůl nebo příspě-
vek do jarmarku (domácí marmelády, okurky, zelenina, 
bylinky…). Akce se koná na zahradě školky.

1

2

říjen
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Den otevřených dveří v Ekoškolce
Rozárce, Praha-Troja 26. 10. 2017, 9–11 h
Přijďte se s dětmi podívat, jak to funguje v Ekoškolce 
Rozárce. S čím u nás můžete počítat? Dostatek pobytu 
venku, program Začít spolu, respektující přístup k sobě 
navzájem i přírodě, zdravé jídlo a prostor pro svobod-
nou hru. Jsme tu pro děti od 2 do 7 let. U nás mají 
děti čas vyrůst. Kontakt: Eva Sůrová, tel: 777 123 690,
eva.surova@podhoubi.cz. Adresa: Ekoškolka Rozárka, 
Pod Havránkou 12/2, Praha-Troja

ÚŘAD MČ INFORMUJE

ŽIVOT V TROJI

Volby do Poslanecké sněmovny 
parlamentu České  republiky
VVolit budeme v pátek 20. října 2017 od 14.00 do 22.00 
hodin a v sobotu 21. října 2017 od 8.00 do 14.00 hodin.

-MČ Praha -Troja má jeden volební okrsek, takže volby proběh-
nou na jednom místě – v přízemí v -hale Úřadu MČ Praha Tro-
jja, Trojská 230/96.

Nezapomeňte si s sebou vzít platný z občanský průkaz
nebo pas -(cestovní, služební, diplomatický). Voliči z ji-

-ných koutů republiky můžou přijít volit s voličským prů-
ě kazem, vydaným na jejich domovském úřadu a samozřejmě

s jedním ze jmenovaných průkazů totožnosti.
Pokud jste neobdrželi do schránky volební lístky a  (lhůtay

-do 17. 10.) anebo jste je před cestou do volební místnosti zapo-
mněli doma, dostanete lístky od volební komise.

-Dobrá zpráva pro starší, nemocné či invalidní trojské spolu-
-občany: pokud byste se ze zdravotních důvodů nemohli osob-
i ně dostavit do volební místnosti, zavolejte na úřad a zajistěte si

návštěvu volební komise s přenosnou schránkou u vás doma.
Pokud se vám stane, že v termínu voleb -potřebujete odces-

tovat a rádi byste hlasovali a , zařiďte si na úřadě MČ Praha -Troja
vvydání voličského průkazu, se kterým můžete volit v celé ČR  .
Žádat osobně můžete nejdříve 5. 10. o Poslední den, kdy je možno
ppřijít osobně na úřad pro voličský průkaz, je středa 18. 10. do 16 hod.  ,
kdy se zároveň uzavírají i volební seznamy.

t Až do 13. 10. do 16 hod. můžete o voličský průkaz zažádat
t písemně (je třeba mít ale úředně ověřený podpis) nebo žádost
t zaslat datovou schránkou (vzor žádosti si můžete stáhnout

na www.mctroja.cz).
Hlasování: o V prostoru za volební zástěnou volič vloží do

úřední obálky jeden hlasovací lístek -té politické strany, poli-k
ň tického hnutí či koalice, pro niž se rozhodl hlasovat. Zároveň

může volič na vybraném hlasovacím lístku m zakroužkováním
pořadového čísla nejvýš u čtyř kandidátů uvedených na témže pořadového čísla nejvýš u čtyř kandidátů uvedených na témže
hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost.u

í Jiné písemné úpravy hlasovacího lístku nemají na posuzování
-hlasovacího lístku vliv. Pokud volič dal na hlasovacím lístku před-

nostní hlas více než čtyřem í  kandidátům, počítá se takový hlasovací
, lístek ve prospěch politické strany, politického hnutí nebo koalice,

k přednostním hlasům se ale nepřihlíží.
í Jakých nejčastějších chyb se volič dopouští? Členové volební
í komise vám potvrdí, že při každých volbách najdou ve volební
í urně několik neplatných hlasů – nejčastěji to jsou dva hlasovací
-lístky v jedné úřední obálce anebo sice správně vyplněný hlaso-

vací lístek, ale v obálce doručovací, nikoliv v úřední. Ve volební vací lístek, ale v obálce doručovací, nikoliv v úřední. Ve volební
urně byly nalezeny i hodinky nebo občanský průkaz…

Renata Zajícová K, odd. evidence obyvatel a zapisovatel OVK

N

17. 9. Možnost nedělní jízdy Prahou s průvodcem využila řada občanů. V pe-
lotonu se objevily i dresy trojských zastupitelů – panů Brynkara a Drdáckého.
Vyvrcholením akce Vyvrcholením akce Pražské cyklozvonění byl rodinný festival v Karlíně. byl rodinný festival v Karlíně.íí

9.–17. 9. 2017
Den evropského dědictví

Jsem certifikovaná lektorka jogy se specializací na po-
werjogu a jogu pro zdravá záda. Učím jógu v Praze 
a od října mi bude potěšením nabídnout své lekce 
i Vám. Lekce jsou inspirované hathajógou, power jó-
gou a core jógou. Zaměřuji se na posílení svalů, celko-
vé protažení a propojení dechu s pohybem. Je jedno, 
jakou máte zdatnost, zkušenost či vědomí o józe. 
Lekce budou probíhat vždy v pátek od 19 hodin
v malé tělocvičně ZŠ Trojská. Začínáme 20. 10. 2017

Těším se na Vás Monika 

svoji lekci si rezervujte na: https://yoga-monika-
-jarmarova.reservio.com/
kontakt: monikajarmarova@gmail.com

Joga v Troji
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ŽIVOT V TROJI
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O minulém weekendu jsme byli v Troji na vinobraní. Láka-
la nás tam švagrová, ale moc se mi tam nechtělo. Počasí 
nevybízelo vůbec k opuštění domu, tak jsme se na chatu 
nevypravili. V sobotu odpoledne přece jen to v manželovi 
hlodalo a navrhl, abychom se na to vinobraní jeli podívat, 
a to na kole. A dobře jsme udělali – skoro nepršelo, do-
prava byla perfektní a stejně tak i atmosféra v zámecké 
zahradě. Tak akorát plno, pěkný jazz na podiu, dobře vy-
bavené stánky s jídlem i s vínem. Koupili jsme si i nějaké 
víno domů, lahve to v držáku na kole dobře přežily a my 
se poměli ještě večer doma. Jedinou slabinou byly zácho-
dy – bylo by vhodné napříště objednat kabinky, které se 
po každém použití umyjí. 

Díky špatnému počasí jsme se vypravili do Troje a neli-
tovali jsme. Snad zase za rok nebude svítit sluníčko, aby-
chom se tam ve zdraví sešli.  Alena Merglová, Praha 10
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EXKURZE DO HISTORIE

o vzoru svého předka 
Přemysla Otakara II. 
nechal král Karel IV. 

přivézt révu z Rakouska, Ně-
mecka a Francie. Každá vini-
ce měla obsahovat alespoň 
šedesát prutů na šířku, což 
odpovídá přibližně jednomu 
dnešnímu hektaru. Vladař 
také stanovil tresty za ško-
dy na vinicích. Kdo škodil 
ve dne, ztratil ruku a maje-
tek, nebo se mohl vykoupit 
dvaceti kopami a vším majet-
kem. Kdo škodil v noci, přišel 
o život i majetek. Současně 
byl zřízen úřad perkmistra 
hor viničných (oficium monti-
um viniferorum), před kterým mm
se uzavíraly smlouvy týka-
jící se pěstování vína a také 

byly souzeny vzniklé spory. 
V čele úřadu stál perkmistr 
(praefectus montium), který m
měl k ruce čtyři konšely hor 
viničných, zvláštního písaře 
a měřiče neboli geometra.

Václav IV. pokračoval 
v započatém díle svého otce 
Karla IV. Vinařství v té době 
bylo na velmi vysoké úrovni. 
Jednou si král v přestrojení 
vyzkoušel tvrdou a nároč-
nou práci viničních dělníků 
a poté ustanovil, aby při po-
ledni měla viniční chasa ho-
dinu k odpočinutí.

Husitskými nepokoji vi-
nice velmi utrpěly. Mnohé 
– zvláště ty, které náležely 
klášterům a kostelům, byly 
zabaveny a rozdány, popřípa-

dě prodány pražským měšťa-
nům. Nejinak dopadly i ma-
jetky kláštera sv. Jiří na Praž-
ském hradě, mezi které
patřila i vinice v Ovenci. Ná-
stupcem Jiřího z Poděbrad
dochází opět k rozvoji vinař-
ství. Vinice, které vlivem vá-
lek zpustly, jsou znovu osazo-
vány a vinařství pozvolna zís-
kává zpět svou zašlou slávu.

V 15. a 16. století dosahu-
je vinařství vysoké úrovně
a ještě za vlády Rudolfa II.
mají pražská vína velmi dob-
rou pověst a Praha je dokon-
ce nazývána městem vína.
Ze 17. století máme mnoho
záznamů o vinicích v Praze
a okolí, a to hlavně ve vinič-
ných knihách.

Zlom přichází v době tři-
cetileté války. Mnoho vinic, 
zvláště ty, které stály v cestě 
vojsku, byly zpustošeny a lec-
které z nich byly v následují-
cím období označovány jako 
poustky. Poustkami se rozu-
měly vinice zničené, zarostlé 
a neudržované. Většina jich 
už nebyla nikdy obnovena. 
K tomu připočítejme ještě 
časté živelné pohromy, neú-
měrné požadavky králů a ne-
dostatek pracovních sil. To 
všechno dohromady způsobi-
lo, že mnohé vinice byly rozo-
rány a půda využita jako pole 
nebo zahrady. A tak na počát-
ku 18. století zbyla z původní 
plochy osázené révou již jen 
čtvrtina viničných pozemků.

Trojské stráně v běhu časů
Za vlády Karla IV. dochází k výraznému rozvoji vinařství v Praze a okolí, zvláště po nařízení z roku 
1358. Do vzdálenosti tří mil od Prahy patřila i Troja. Všechny holé stráně vhodné k pěstování vinné 
révy byly osázeny.

19. století se setkáváme s milovníky vinné révy, kteří 
pracovali k povznesení českého vinařství. Mezi ně pat-
řil také kníže Windischgrätz. Vlastnil panství v Ovenci 

a snažil se obnovit zdejší starou vinařskou tradici. Za jeho 
působnosti si zvláštní oblibu získal „trojský ryzlink“ a „kabinetní 
burgundské červené“. Odborné rady pro vinaře zajišťoval Po-éé
mologický ústav zemský, zřízený Vlasteneckou hospodářskou 
společností, který měl sídlo ve staré viniční usedlosti Pope-
lářka v Troji. Později zde tato společnost vybudovala také 
ovocnářskou a vinařskou školu. Usedlost Popelářka zde byla 
spolu s vinicemi již za panování Karla IV. a jméno získala po-
dle majitele – Jakuba Popeláře. Koupil ji roku 1585 od Jana 
Trnovského za 77 kop grošů míšenských. V roce 1594 vinici 
s usedlostí získal Jan Kocín z Kocinetu, přední písař v Men-
ším Městě Pražském a majitel dvora v Ovenci. Od té doby byla 
součástí Kocínovského dvorce. Dnes v těchto místech sídlí 
Elektrotechnický zkušební ústav.
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Pomologický ústav ve staré viniční usedlosti Popelářka Vila Havránka, známá pobytem Svatopluka Čecha

Popelářka však nebyla jedinou viniční usedlostí v Troji. 
Za zmínku stojí dnešní vila Havránka (Pod Havránkou 15), 
kde pobýval Svatopluk Čech. Je vlastně zaniklou viniční used-
lostí a víno se tu pěstovala ještě v polovině dvacátého století. 
Až do půle 19. století zrály vinné hrozny také u Kazanky (Troj-
ská 112). Podle starých záznamů to bývala viniční usedlost 
s lisem. V 15. století stával lis pravděpodobně také v místech 
dnešní Jabloňky (Na Jabloňce 1). Z přelomu 17. a 18. století 
pochází i stará viniční usedlost Hrachovka (K Bohnicím 3).
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O kvalitě trojských vín vypovídá také 
zpráva v Pomologických listech č. 4 
z roku 1871, v nichž se píše, že ruský ge-
nerál Anenkov navštívil trojské vinice 
a sklepy a poté zakoupil větší množství 
vína pro Petrohrad. Z téhož roku po-
chází rovněž chemický rozbor trojských 
vín, který provedl správce trojského vel-
kostatku Antonín Schmidt. Podle výsled-
ků se tato vína dala srovnávat s nejlepší-
mi stolními víny z Rakouska a pravými 
burgundskými víny. Na vinařské výstavě, 
jež byla součástí Zemské jubilejní výstavy 
v Praze r. 1891, vystavoval A. Kafka, ná-
jemce vinic velkostatku trojského a ob-
chodník s vínem v Praze, bílé trojské 
ročník 1887 a bílé trojské ročník 1886. 
Tato vína byla hodnocena jako „vynikají-
cí ohněm a čistotou“. Z těchto zpráv je pa-
trné, že trojská vína byla vysoce kvalitní 
a vyhledávaná.

Bývalou slávu trojských vinic kromě již zmíněných zachovalých usedlostí dnes připo-
mínají dvě vinice rozkládající se v této oblasti – Salabka a vinice sv. Kláry.

Pražská čtvrť Troja – str. 78–81 Trojské vinice, autor  Alena Týmová – Malcová,
vydala NQS, Troja – město v zeleni, 2010

Z někdejších podhořských vinných sklepů

Někdejší vinné sklepy v Troji – Podhoří

Rodí se nová vinice
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Inzerce

REALIZACE A ÚDRŽBA ZAHRAD
SEKÁNÍ TRÁVY

TEL.: 606 662 223, 723 899 561

RIZIKOVÉ KÁCENÍ, ŘEZ
A OŠETŘOVÁNÍ STROMŮ

Dne 20. září 2017 se 
konala další schůzka 
Klubu trojské historie. 

Sešlo se rekordních dvaadva-
cet historiků. Přišly dvě bývalé 
trojské občanky paní Marie 
Hloušková–Bajerová a paní 
Helena Kudláčková–Kaucká. 
Také poslal obálku plnou fo-
tek pan Petr Rydzi, vnuk pana 
Františka Hájka, velkého soko-
la a trojského krejčího, který 
šil sokolské kroje všem Trojá-
kům. Na fotografii je s man-
želkou a dcerou. Je zajímavé, 
že byla pořízena na zahrádce 
u Malých v ulici pod Havrán-
kou, kde jeden čas Hájkovi by-
dleli, ještě před rokem 1942.

Klub trojské historie
Závodní auto na druhé fotografii bylo pana Václava Reite-
ra, který bydlel nahoře na Pusté vinici – Ostráku a auto měl 
garážované v ulici Nad Kazankou. Vždy v neděli vyvezl auto 
z garáže. Vyčistil a naleštil a za burácení motoru k velké rados-
ti trojských kluků, projel ulicí Nad Kazankou a zase se vrátil 
do garáže. Za volantem sedí Jarda Nevole, který byl posledním 
obyvatelem dnes již neexistujícího Hájkova statku. Dříve prv-
ním domem Rybářské osady od východu. Další publikace je 
u grafika pana Webera. Musíme doufat, že se vydání stihne 
do vánoc.

Příští schůzka Klubu trojské historie bude 18. října od 
17 hodin v Domě spokojeného stáří. František Malý

Ve středu 18. 10. v 17 hodin
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CO (STARO)NOVÉHO U SOUSEDŮ

10

Namátkou několik předních stran obálek z plejády autorčiných titulů.
Výstava otevřena: pá 13–17 h, so a ne: 10–18 h, vstup zdarma, do 5. 11. 2017.77

e má Praha 6 před ostatními částmi města 
v lecčems náskok je známá věc. Nejinak je 
tomu s uměleckými díly ve veřejném pro-

storu neboli s uměním pro lidi. Například park 
Hadovka – galerie pod širým nebem. Otevřeno 
za každého počasí, jak je rok dlouhý. Západní 
polovinou parku probíhá naučná stezka „Botanic-
ká zahrada“ seznamující s dřevinami používanými 
při sadových úpravách městských parků (celkem 
dvacet šest volně vysazených druhů). Zajeďte si na 
šestku.

Park soch
1 Vzduchoplavec 

František SKÁLA
2 Malý Marťan

Jaroslav RÓNA
3 Přelet

Stefan MILKOV
4 Cesta

Michal GABRIEL
5 El Niňo

Stefan MILKOV
6 Vstřícné kameny

Jasan ZOUBEK
7 Lavice

František SKÁLA

Ž

1 2 3 4 5 6 7

7
6

5

4

3
2

1

Evropská

Evropská

Tram • 20, 26

Zastávka
Hadovka

MČ Praha-Troja zveM
do Galerie u lávky nad

večerv s Renátou 
Fučíkovou
v úterý 24. října od 18 hodin

Tato výtvarnice, je autorkou celéT
řady knížek, které poutavě a přitomř
netradičně provázejí lidskou historií.n
Slovem i obrazem, komiksovou zkrat-S
kou a vtipnou nadsázkou komentujek
události faktické i mýtické.u
Na setkání bude autorka číst ukázky N
ze svých knížek, podepisovat knížky z
donesené, i ty, které bude možnod
na místě zakoupit za výhodné nakla-n
datelské ceny.d
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TJ SOKOL TROJA INFORMUJE

SOKOLSKÁ VŠESTRANNOST

N 2017 216

Přijďte si s námi zacvičit a zasportovat! 
Nabízíme sportovní a kulturní vyžití pro
všechny věkové kategorie. Přijďte se podívat.

Kancelář:  Trojská 171a,
Praha-Troja (Sokolovna)

úřední hodiny starosty, pokladna, 
návštěvní den – každý čtvrtek 17–19 h.
vchod do Sokolovny z Trojské 
ulice a zvonit u vchodových dveří 
do Sokolovny.

TJ SOKOL TROJA
zve na cvičenízv

Oddíl kopané zve na domácí zápasy
na hřišti v Troji, vstupné dobrovolné

7. 10. sobota 10.30 hod. derby TJ Sokol Troja – TJ Slovan Bohnice
V rámci tohoto utkání budou na hřišti pořádány soutěže pro děti a další dopro-
vodný program včetně občerstvení přímo na hřišti
21. 10.
28. 10.

sobota
sobota

10.30 hod.
10.30 hod.

TJ Sokol Troja – SK Slovan Kunratice
TJ Sokol Troja – TJ Praga

15. 10. neděle 15.30 hod. TJ Sokol Troja – Sokol Dolní Počernice

15. 10. neděle 13.45 hod. TJ Sokol Troja – TJ Březiněves
25. 10. středa 17.00 hod. TJ Sokol Troja – SK Dolní Chabry

13. 10. pátek 17.00 hod. TJ Sokol Troja – FC Tempo Praha
24. 10. úterý 17.00 hod. TJ Sokol Troja – SK Ďáblice
Oddíl kopané provádí stále nábor žáků ročníků narození 2006, 2007, 2008, 2009, 
2010, 2011 a 2012.

Za TJ Sokol Troja Petr Filip

N č ýNaučný
autobusový zájezd
do kláštěrů
Mariánská Týnice
a Plasy 
a technického 
muzea Plasy
Program
dopoledne: prohlídka kláštera 
Mariánská Týnice + muzeum řeme-
sel (dobové exponáty a figuríny)
odpoledne: prohlídka Plasy –
základ. okruh Konvent, další
možnosti – kostel, věž a muzeum
– centrum stavitelského dědictví 
Plasy – po obědě
Odjezd v 7.00 hod.
od stanice MHD Trojská.
Cena zájezdu pro členy TJ:
100 Kč, hosté: 200 Kč.
Přihlášky – Václava Filipová,
tel.: 602 889 717

Cyklovýlet do Bero
cca 55 km, po cyklostezce ze Smíchov
s odpočinkem v Černošicích a na obě
v restauraci u Berounky. V Berouně
prohlídka Muzea berounské keramiky
medvědária a rozhledny Městská hora
Zpět vlakem.

Milí sportovní přátelé, fotbalový podzim se pomalu přehoupne do své druhé 
poloviny a šlágrem 7. kola A třídy bude bezesporu derby mezi Trojou a hostu-
jícími Bohnicemi.
Před rokem a půl se tyto týmy setkaly naposledy a v přímem souboji 

o první místo v 1. B třídě se tenkrát z vítězství radovali hosté. n Aktuální situace je 
poněkud odlišná. Postupové starosti vystřídal boj o co neklidnější pozici po podzi-
mu a Troja má svému soupeři rozhodně co vracet… n I to dodává derby ještě větší 
náboj a proto Vás všechny srdečně zveme do našeho areálu, kde bychom potřebo-
vali vytvrořit co nejbouřlivější atmosféru!!
Chybět tradičně nebude moderátor s ostrým jazykem, lahodné obřerstvení, zápasový bulle-
tin plný nekonvenčního humor...rr u, soutěže pro fanoušky a v případě úspěchu i velkolepá 
tisková konference s hlavními aktéry. n Věříme, že v sobotu ráno seberete poslední 
zbytky sil po náročném týdnu a vyrazíte se pobavit za náš pověstný klandr. A klid-
ně vemte i někoho s sebou, piva bude dost :) Těšíme se na Vás Hráči TJ Sokol Troja

Muži A – I. A třída

Muži B 

Mladší žáci

Mladší přípravka

TJ Sokol Troja – TJ Slovan Bohnice

sobota 7. 10. v 10.30

ŘÍJEN

ouna
va, zastávka 
d v Srbsku 

y,
a.

14. 10.
Sraz v 8.30

u stanice
tramvaje Trojská

áštera

7. 10.
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ZOO připravila
www.zoopraha.cz

Otevřeno denně, v říjnu 9–18 h

Komentovaná krmení a setkání
v říjnu každý víkend na více jak dvanácti 
místech v zoo.
Happy Mondays – každé pondělí všechny 
děti 3–15 let, důchodci a studenti vstup 
za 50 Kč. Držitelé průkazek ZTP, ZTP/P:
vstup za 1 Kč.
Výstavy: Ferdinand d’Este Gočárovy domy, 
Příběh posledního divokého koně Jurta
1. X. Připravte se na zimu Ptačí krmítko

a jeho stavba, ukázky krmení, jaké 
plody sbírat a sušit pro ptáky na zimu.

7. X. Mezinárodní den zvířat Oslavte hot
s námi oblíbeným karnevalem. Po-
hybová, hudební a výtvarná dílna. 
Od 10 h ve Vzdělávacím centru.

7. X. Rok Tamařina slůněte Rudiho Osla-
va prvního roku nejmladšího slůněte,
které se v pražské zoo narodilo a bylo 
zde také počato, od 13 h.

21. X. Diwali, svátek světel Večerním lampio-l
novým průvodem připomeneme hin-
duistický svátek. Začátek akce v 15 h.

26.–28. X. Podzimní prázdniny v zoo Pro-
gram pro děti v rámci podzimních
prázdnin; speciální vystoupení 
na Bororu, komentovaná krmení, 
podzimní dílny.

28. X. Lvi ve státním znaku Oslava státnostiu
u zvířat, která máme ve státním znaku.

Informační stánek – historie chovu 
lvů v lidské péči, ohrožený poddruh 
lev indický a jeho chov v Zoo Praha.

29. X. Oslavte s námi Slávkovy 33. naro-
zeniny Slavnostní setkání v Pavilonuy
hrochů. Začátek v 10.30 h.

Změna programu vyhrazena.
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Trojský zámek
ůt–čt, so–ne 10–18, pá 13–18, 
zahrady do 19 h
Výstava Kámen, štuk a terakota
Sochařská díla z pražských zahrad
Stone, Stucco, Terracota Sculptures from a
Prague Gardens do/till 29. 10.
8. 10. Zahrada trojského zámku v kon-
textu českých barokních zahrad 15 h 
přednáška Sylvy Dobalové zdarma
8. 10. Lektorská prohlídka 16 h
19. 10. Studentská konference Pražské 
zahrady 1600–1800 pořádaná ve spolu-
práci se studentským spolkem ÚTVAR 
a UDU FFUK zdarma

Botanická zahrada pro vás připravila
www.botanicka.cz Otvírací doba v říjnu: Skleník Fata Morgana út–ne,

státní svátky: 9–17 h (v pondělí zavřeno, pokud se nejedná o státní svátek) Venkovní
expozice denně: 9–17 h, Vinotéka sv. Klára po–pá: 11–19 h, so–ne, svátky: 13–19 h

Procházky zahradou s odborníkem Ven-
kovní expozice od 17 h Projděte se 
zahradou v doprovodu našich kurá-
torů a dozvíte se zajímavosti o rost-
linách z našich expozic. Objevujte 
významné sbírky a jejich tajemství.

5. X. Jan Ponert Přizpůsobení rostlin 
k životu v tropickém lese sraz ve ves-
tibulu skleníku Fata Morgana

12. X. Petr Hanzelka Podzimní trvalky
sraz u pokladny JIH (vstup z uliceH
Nádvorní)

19. X. Tomáš Vencálek Podzimní plody 
a listy dřevin sraz u pokladny JIH
(vstup z ulice Nádvorní)

do 22. X. Dýňový podzim Ornamentální 
zahrada Dvanáctá podzimní výsta-
va dýní v botanické zahradě vám již 
tradičně představí bohatý sortiment 
plodů z čeledi Cucurbitaceae. Uvidíte 
stovky dýní ve zhruba čtyřiceti dru-
zích. Obdivovat můžete od malých 
deset cm velkých dýní až po dvace-
tipětikilové krásky.

3.–15. X. Setkání v zahradě Výstavní sál
9–17 h Pražská botanická zahrada 
zaujala a inspirovala několik výtvar-
ně činných přítelkyň, které se setka-
ly ke společné výstavě. Každou z nich 
toto téma a prostředí inspirovalo 
k osobitému vyjádření. Je to ukázka 
jejich jinak různorodé tvorby.

21.–22. X. Dýňové hrátky Ornamentální 
zahrada 9–17 h Mezi velké milovní-
ky dýní patří určitě i děti. Popustit 
uzdu své fantazii a tvořivosti mohou 
během víkendových Dýňových hrá-
tek. Strašidýlka, skřítci či zvířátka, 
to vše vznikne pod rukama malých 
i větších tvůrců díky přírodnímu 
materiálu, který bude k dispozici 
za symbolický poplatek.

31. X. Halloween Venkovní expozice, Stráň
16–19 h Poslední říjnový den pat-
ří v botanické zahradě již tradičně 
oslavě svátku Halloween. Odpoled-
ne do západu slunce si s dětmi v Or-
namentální zahradě užijete spoustu 
zábavy, her a zejména dlabání dýní.

ZÁMEK TROJA n průvodce/bedekr 
n text: Martin Krummholz n redak-
ce: Vladimíra Šefranka Žáková n gra-
fika: Lenka Jasanská n česky n počet 
stran: 115 n ISBN: 978-80-7010-126 
n vydavatel: Galerie hlavního města 
Prahy, 2017 – ve spolupráci s Ústa-
vem dějin umění AV ČR n V prodeji 
v knihkupectví v Domě U Kamenného 
zvonu, Colloredo-Mansfeldském paláci
a na pokladnách v Městské knihov-
ně (pobočce GHMP) a v e zámku Troja 
za 295 Kč. www.ghmp.cz
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Zkuste vybarvit:
žlutá
oranžová

 červená
modrá

· černá

300 let od narození někdejší majitelky zámku 
v Troji – Marie Teresie slaví zvlášť v její rodné 
Vídni. www.mariatheresia2017.at

3–19 h


