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Z DENÍKU STAROSTY

STAVEBNÍ PRÁCE 2013

prováděné
na veřejném prostranství:

TV Troja – rekonstrukce dešťové kanalizace DN 400, ul. Trojská, Praha 7. Stavební 
práce budou probíhat v termínu od 16. září do 20. prosince 2013. V 1. fázi bude pro-
váděna ražba tunelu, ve 2. fázi otevřený pažený výkop v délce 45 m. Vzhledem k tomu 
bude posunuta zastávka autobusu č. 112 Kovárna ve směru centrum zpět podle pod-
mínek Dopravního podniku hl.m. Prahy. Karel Novotný, vedoucí stavebního oddělení

bus 112 Kovárna Trojská
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Letošní 15. ročník Trojského vinobraní, pořádaný Městskou částí 
Praha-Troja, se uskuteční v neděli 15. září 2013 od 11.00 do 20.00 
hodin na nádvořích a v zahradách barokního Trojského zámku. 
Doprovodná akce Dnů evropského dědictví v Praze-Troji spojuje 
kvalitní prostředí architektonické památky s živou kulturou a tra-
dicí vinařství v trojské kotlině.

Tradiční slavnost dobrého vína a burčáku je pořádána ve spo-
lupráci s Galerií hlavního města Prahy, Botanickou zahradou, So-
kolem Troja, Vinařským fondem ČR, firmou Goodsport a mnoha 
dalšími. Těšit se můžete na stánky s vínem a burčákem od vyhláše-
ných vinařů z Čech a Moravy, pražský Slovácký krúžek a cimbálov-
ku pod vedením p. Sochora a p. Plzákové, taneční a šermířskou 

skupinu IRIS z Domu dětí a mládeže Praha 7 pod vedením Ing. Va-
lečkové nebo dětský folklorní soubor Kolíček z Prahy 2 vedený 
p. Novotnou. Vyzkoušet si můžete střelbu z luku a kuše, podívat 
se na vystoupení sokolníků s dravci Merlin – Společnost ochrany 
dravců a sov, akrobatky na šálách Cirkus TeTy nebo se v zahradách 
zapojit do různých her pořádaných TJ Sokol Troja. Doporučujeme 
zúčastnit se řízené degustace vín ve sklepení zámku. Děti potěší 
malování s lektorkou Lucií Haškovcovou z GHMP nebo odpolední 
promítání pohádek. Nebude zde chybět ani koncert vážné hudby 
v podání Pražského dechového kvintetu v hlavním sále zámku či 
vystoupení kapel Milanosz, Tomáš Kočko & Orchestr, The unli-
mited trio, Fes, Zabelov Group, Doris & The Swingin Bastards. 
Na severním nádvoří se bude křtít kniha ze vzpomínek trojských 
pamětníků „Legendy a morytáty z Troje a Podhoří 2“ s použitím 
fotografií z rodinných alb, vydaná Nadací Quido Schwanka – Tro-
ja, město v zeleni. Věříme, že si odnesete nezapomenutelné zážitky 
prožité v krásném barokním prostředí Trojského zámku.

Název „Trojské vinobraní“ má ochrannou známku: 25. 9. 2006 bylo 
Úřadem průmyslového vlastnictví ČR vydáno Městské části Praha – Tro-
ja „Osvědčení o zápisu ochranné známky“. 

starosta MČ Praha – Troja Ing. arch. Tomáš Drdácký www.mctroja.cz

Vážení trojští občané i návštěvníci Troje,
stavba kanalizace v ulici Pod Havránkou 
a v křižovatce Na Kovárně pokračuje další 
etapou. Jsme si vědomi velice zdlouhavých 
prací, které vám znepříjemňují život, a sna-
žíme se okamžitě reagovat na problémy, 
které stavbu doprovázejí.

3. září se sešlo Zastupitelstvo MČ Pra-
ha – Troja na 26. zasedání. Zápis z jednání 
naleznete na našich webových stránkách 
www.mctroja.cz. 

Připravujeme nové využití volných pro-
stor v Domě spokojeného stáří. Vedle Gale-
rie U Lávky bychom rádi vytvořili lepší pod-
mínky pro setkávání nejen obyvatel domu, 

trojských spolků a občanských sdružení, ale 
také prostory pro Rodinné centrum. To vy-
užijí mladé rodiny s dětmi při pestrém pro-
gramu činností pod vedením zkušených 
lektorek.

12. září bude na ÚMČ Prahy 7 zahájeno 
územní řízení na administrativně provozní 
budovu Zdravotní záchranné služby. Stále 
jsme přesvědčeni, že tento záměr do re-
kreačního území Troje nepatří a budeme 
v tomto duchu dál s hlavním městem jednat.

Po sérii letních samostatných schůzek 
svolávám Veřejné setkání obyvatel se zastu-
piteli Troje. Rádi bychom vám představili 

naše podklady k Metropolitnímu plánu, 
které po doplnění vašich námětů do kon-
ce září odešleme na Magistrát. Sejdeme se 
v pondělí 23. září v 18. hodin v sále Restau-
race Sokol Troja.

Letošní vinobraní věnujeme všem, kteří 
nám pomohli v průběhu povodní i při ná-
sledném odstraňování škod!

Všem návštěvníkům Mistrovství světa 
v kanoistice přeji zajímavou podívanou, zá-
vodníkům dobré výkony a štěstí a těm nej-
lepším stupně vítězů!

S pozdravem AHOJ v Troji!
Tomáš Drdácký, starosta, drdacky@mctroja.cz
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ÚŘAD MČ INFORMUJE

ÚŘAD MČ INFORMUJE

U PŘÍVOZU V KLECANECH
V SOBOTU 14. ZÁŘÍ 2013

SVATOVÁCLAVSKÉ SLAVNOSTI

MŠ A ÚŘAD MČ V NOVÉM KABÁTĚ
V loňském roce byly zahájeny práce na Rekonstrukci obvodového 
pláště a zateplení střechy Mateřské školy Nad Kazankou. Zateplení 
střechy bylo provedeno a předáno v dohodnutém termínu a dobré 
kvalitě na podzim roku 2012. Rekonstrukce fasády probíhala již 
za nepříznivých povětrnostních podmínek ještě v listopadu 2012 
a vzhledem k její špatné kvalitě bylo s dodavatelem dohodnuto 
její předělání v roce 2013. Dodavatel firma KASTEN s.r.o., během 
letošního léta fasádu opravil a tím byly stavební práce na mateřské 
škole ukončeny a dlouhodobá rekonstrukce budovy tím završena. 
Z jižní strany budovy, kde je vchod do úřadu městské části, bude 
ještě v září pokračovat rekonstrukce kamenné části fasády, ale to již 
provoz mateřské školy nezasáhne.

V září letošního roku bude zahájen nový projekt Regenerace 
obecní zahrady, který se zabývá zahradou mateřské školy a úřadu 
a je podpořen v rámci Operačního programu Praha – Konkuren-
ceschopnost. V letošním roce by měl být vybrán dodavatel a vlastní 
úpravy zahrady by měly probíhat v roce 2014 a skončeny v červnu 
2015. Ing. I. Marková

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY ZÁŘÍ 2013
SOBOTA 21. 9. 8.00–12.00 hod.
■ dvůr ZŠ + TGSČ Trojská 110/211 
■ Pod Salabkou x Trojská 
■ V Podhoří proti čp. 280 (bývalá Octárna)

NEDĚLE 22. 9. 8.00–12.00 hod.
■ Sádky, u stání na separovaný odpad
■ Pod Havránkou u čp. 28 
■ Na Pazderce proti čp. 213

DOMOVNÍ

ODPAD 

V sobotu 14. září se v rámci Slavností levého a pravého bře-
hu uskuteční turnaj v nohejbale trojic (muži, ženy, smíšené). 
Přihlášku na turnaj zasílejte e-mailem na: ou@maslovice.cz 
nebo poštou na Obecní úřad Máslovice, Pražská 18, 250 69 
Máslovice nejpozději do 12. září. V přihlášce uveďte: název 
trojky, obec/město, jméno kontaktní osoby včetně telefo-
nu a mailu. Účast na turnaji je zdarma, vítězné týmy budou 
odměněny. Turnaj je určen pouze pro neregistrované hrá-
če. Sraz účastníků v 9.30 hodin, začátek turnaje v 10 hodin 
v Klecánkách na hřišti u přívozu (povrch hřiště – umělá 
tráva). Těšíme se na vás! Za organizátory ing. V. Sýkorová, 
tel. 724 191 246 

Vážení spoluobčané, 
k dnešnímu dni obdržela 
Městská část Praha-Troja 
od jednotlivých dárců na 
Povodňové konto (č. ú. 
21223-2000725369/0800, 
variabilní symbol 5212)
finanční dary v celkové 
výši 70 900 Kč. Děkujeme.
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14.–15. 9. 2013 DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ V MČ PRAHA-TROJA
Vážení návštěvníci Troje, letošní program Dnů evropského dědictví zahájíme v 10 hodin v Památko-
vé osadě Rybáře komentovanou procházkou s historikem architektury Ing. Martinem Čerňanským. 
V Domě spokojeného navštivte výstavu Lidová architektura Prahy a užijte si výlet do minulosti 
nejen Prahy – Troje! Tomáš Drdácký, starosta

Zámecká zahrada 
Trojského zámku
U Trojského zámku 1, Praha-Troja
Kompozice zahrady je italského typu, což 
dokládá konvergentní hlavní osa, řešení 
zahradních parterů, hvězdicové členění 
štěpnice i širší provázanost s okolní 
krajinou.

Památka běžně přístupná veřejnosti. 
Otevřeno út-ne 10:00-19:00 hod., pá 
13.00–18.00 hod.
n Ve dnech EHD 2013 otevřeno:
7.–15. 9. 2013 10.00–18.00 hod.
Vstupné: zdarma
15. 9. 2013 základní vstupné 100/50 Kč
Bezbariérový přístup: ano – celý objekt

Panský dvůr
Pod Havránkou 7, Praha-Troja
Statek v sousedství bývalé osady Rybáře 
patřil k základnímu hospodářskému 
zázemí trojského panství. Obytná budova 
po severní straně vstupní brány vznikla 
asi současně se zámkem, koncem 17. st. 
Protější budova, známá jako stará trojská 
pošta, patrně konec 18. stol. Vleklé 
restituční spory. V současné době se 
projednává projektová dokumentace 
regenerace statku.

Stará škola
(Galerie U lávky) Povltavská 42
Památka s omezeným přístupem –
na vyžádání
Otevřeno pátek 13.00–17.00 hodin
sobota a neděle 10.00–18.00 hodin
V sobotu 14. 9. 2013 prohlídky s komentá-
řem od 10:00 hodin zahájení a procházka 
po osadě Rybáře s ing. M. Čerňanským.

Trojský mlýn
Povltavská 5, Praha-Troja
Trojský mlýn zřejmě podstatně staršího 
založení než zámecký areál, v jehož 
jihozápadním sousedství se nalézá. 
Svému účelu sloužil ještě v první polovině 
19. století, kolem 1845 přestavěn 
na mohutnou sýpku. V mapách z r. 1846 je 
mlýnský odpadní kanál značen jako suchý, 
tedy se již nemlelo.

TT jj kkýý llýý

Kaple sv. 
Václava

Trojský
mlýn

Panský 
statek

Stará škola
(Galerie u lávky)

Trojský zámek se zahradou

Viniční sloup

11.–15. 9. MISTROVSTVÍ SVĚTA
VE VODNÍM SLALOMU 
Akce vrcholného mezinárodního významu k vý-
ročí 100 let organizované kanoistiky v Čechách! 

Na startu uvidíme také stříbrného olympionika 
Vavřince Hradílka, dvojnásobnou olympijskou ví-

tězku Štěpánku Hilgertovou nebo vítěze ME Jiřího 
Prskavce. 9.– 11. 9. 8–18 h. tréninky, celý program závodu 

http://slalomtroja.cz/cs/obecne-informace/program-zavodu
Cena a typy vstupenek:
1. Ceny v předprodeji: jsou (o 50 Kč) levnější než v místě:
Jednodenní vstupné: čtvrtek 100 Kč, pátek 150 Kč, sobota 200 Kč, 
neděle 200 Kč, 
Rodinná vstupenka (2+2) čt 250 Kč, pá 350 Kč, so 450 Kč, ne 450 Kč.
Permanentka na všechny 4 dny: 550 Kč (pouze v předprodeji).

2. Ceny v místě: Jednodenní vstupné: čtvrtek 150 Kč,
pátek 200, sobota 250 Kč, neděle 250 Kč.
Rodinná vstupenka (2+2) čt 300 Kč, pá 400 Kč, so 500 Kč, ne 500 Kč.
Studenti a senioři nad 65 let – sleva 50 Kč z ceny vstupenky.
Děti do 150 cm a handicapovaní zdarma.

n Ve dnech EHD 2013 otevřeno:
14. 9. 2013 11.00–16.00 hod.
Vstupné: zdarma 
Bezbariérový přístup: ano – část objektu

é k 150 Kčk

TROJSKÝ KALENDÁŘ

V
A
r

VÍKEND V TROJI
13.–15. 9. 2013
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Kaple sv. Václava
Podhoří 284, Praha-Troja
Kaplička vystavěna 1865 man-
želi Vrzákovými, tehdejšími 
majiteli Lysolaj. První písemná 
zmínka 1905 (in Ant. Podla-
ha: Posvátná místa Království 
českého). Absolutní devastace 
koncem 80. let minulého stole-
tí, obnoveno 1996 Společností 
pro obnovu kaple sv. Václava 
a zvelebení kaple sv. Kláry 
v Praze-Troji.

Památka běžně nepřístupná 
veřejnosti. 
n Ve dnech EHD 2013 
otevřeno:
14. 9. 2013 11.00–16.00 hod.
Vstupné: zdarma
Bezbariérový přístup:
ano – celý objekt

Památka zcela uzavřená 
veřejnosti.
n Ve dnech EHD 2013 pouze 
na skupinové prohlídky:
V sobotu 14. 9. 2013 prohlídky 
s komentářem ve 13.00, 14.00 
a 15.00 hodin.
Vstupné: zdarma
Bezbariérový přístup: ano – 
část objektu

Viniční sloup
Trojská 162, Praha-Troja
Ozdobný viniční sloup z časů 
rozkvětu trojského vinařství 
z 18. století. Původně stával 
v Trojské ulici nad křižovatkou 
u zámku, později přenesen 
na dnešní místo. Začátek stezky 
Quido Schwanka.

Památka běžně přístupná 
veřejnosti.
Otevřeno, přístupna bez 
omezení.

Legendy 
a morytáty 
z Troje 
a Podhoří 2
Na Trojském vinobraní v ne-
děli 15. září ve 14 hodin bude 
představena nová trojská pub-
likace. Vydala ji Nadace Quido 
Schwanka Troja – město v zele-
ni a obsahuje další nová vyprá-
vění trojských rodáků a souse-
dů Jiřího Edelmanna, Heleny 
Klíčové, Břetislava Košťála, 
Karla Macha, Miloty Svobody 
a Jana Trundy o Troji v době, 
která již je nenávratně za námi. 
Zajímavé povídání doplněné 
množstvím dosud nepublikova-
ných fotografií ze sbírek Otaka-
ra Doubka a Františka Malého 
i z rodinných alb účastníků 
setkání Klubu trojské historie 
sestavili a uspořádali Bohumil 
Kudera a František Malý. Kni-
ha ve formátu A4 má 72 stran 
a bude ji možno na vinobraní 
zakoupit. Zde také budou při-
praveni někteří autoři zakou-
penou knihu podepsat. bok

14.–15. 9. 
VINOBRANÍ 
SALABKA 
více na straně 8

14.–15. 9. 
VINOBRANÍ BZ
vinice svaté 
Kláry
program na straně 7

➤

➤l
Bus
112
236

➤

V NEDĚLI 15. ZÁŘÍ 2013

11.00–20.00 HOD
V AREÁLU
TROJSKÉHO
ZÁMKU

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-TROJA
ve spolupráci s Galerií hl. m. Prahy
si vás dovolují pozvat na 15. ročník

TRADIČNÍ SLAVNOSTI DOBRÉHO VÍNA A BURČÁKU

Vstupné 100, děti 6–15 let 50 Kč platí i na Vinobraní v Botanic-
ké zahradě

více na
www.mctroja.cz

ĚĚ➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤ VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV NEDĚ

Mimo hlavní vstup do zámku je otevřena
východní brána u statku a hlavní jižní brána.

PROGRAM
  Severní scéna
 11:00 Zahájení slavnosti
 11:30–11:50 Dětský folklorní soubor Kolíček
 12:45–13:30  Taneční a šermířská skupina IRIS

z DDM Praha 7
 14:00 Zahájení odpoledního bloku
   Křest nové publikace Nadace Quido 

Schwanka
 14:45–15:30 Slovácký krúžek a cimbálovka
 15:30–16:00 Milanosz
 16:00–19:00 Slovácký krúžek a cimbálovka
 20:00 Ukončení slavnosti
stan MČ Praha-Troja; Café Trojský zámek; stánky
  s občerstvením

  Jižní scéna
 11:00–18:00  Malování pro děti

pod vedením L. Haškovcové
 11:30–12:30 The Unlimited Trio
 13:00–14:00 FES
 14:45–15:00 Cirkus TeTy
 15:00–16:00 Zabelov Group
 16:30–17:30 Doris & The Swingin’ Bastards
 18:00–19:00 Tomáš Kočko & Orchestr

  Zahrada
 11:00–17:00  Sokol Troja – hra v bludišti,

pétanque, kroket, ringo
 11:00–18:00 Střelba z luku a kuše, skákací boty
 16:00–17:00 Sokolníci PANTHEA

  Sklep
 13:00–18:00 Řízené degustace
 15:00–16:00 KC Meandr – promítání pro děti 
 17:00–17:30 KC Meandr – promítání pro dospělé

FOIBOS BOOKS a MČ Praha-Troja

si Vás dovolují pozvat na

Slavnostní zahájení výstavy

Lidové stavby 
Prahy
pořádané k Roku lidové 
architektury Čech, Moravy 
a Slezska 2013
pátek 13. 9. 2013 v 17 hodin
Dúm spokojeného stáří
Povltavská 21/42,
výstava se koná pod záštitou starosty 
MČ Praha-Troja ing. Arch. Tomáše 
Drdáckého

od 14. do 29. září 2013 
pá 13–17 h, so–ne 10–18 h
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V neděli 18. srpna uspořádala ve svém areálu botanická zahrada v od-
poledních a podvečerních hodinách trojské posvícení. Dnes už není mno-
ho pamětníků bujarých posvícení konaných kdysi v zámecké restauraci 
a později i v zahradní restauraci zoologické zahrady.

Letošní posvícení mělo proti nim komorní charakter, návštěvníků 
nebylo mnoho a převládaly rodiny s dětmi. Na druhou stranu byl 
připraven pěkný program, který nezapomněl ani na děti. Hudební 
soubor z Berounska zahrál chytlavé staropražské písničky a zlatým 
hřeben bylo vystoupení Saxofonového kvarteta, které kromě jiné-
ho předvedlo i několik skladeb z repertoáru Glenna Millera. Ško-
da, že trojských sousedů bylo jako šafránu. Text a foto bok

V TROJI
BYLO
POSVÍCENÍ

PŘEDSTAVUJEME ÚČINKUJÍCÍ
   Dětský folklorní soubor Kolíček
Zakladatelkou Kolíčku byla v roce 1990 paní učitelka Božena No-

votná, současná vedoucí souboru. Od září 1996 začal soubor Kolíček fungovat pod 
hlavičkou ZUŠ Ilji Hurníka v Praze a od roku 2000 sbírá  ceny ze soutěží, např. 
první cenu v celopražské soutěži lidových souborů. Dnes působí vedle sebe dvě 
generace souboru – Kolíček a jeho malá varianta Malý Kolíček, která má tu čest být 
vlastně již třetí generací v historii souboru.

Taneční a šermířská skupina IRIS z Domu dětí a mládeže z Prahy 7
vystupuje pod vedením paní Ing. Alexandry Valečkové od roku 1997 a patří k tra-
dičním účinkujícím na Trojském vinobraní. Soubor se zabývá historickou témati-
kou z období  gotiky, renesance, baroka, rokoka, secese, 30. let 20. století, country 
tance, tance skotské a španělské. 

PANTHEA (dříve Merlin) – Společnost ochrany dravců a sov 
je občanské sdružení, které bylo založené v roce 2001 skupinou ochránců přírody. 
Zaměřuje se na  program letových ukázek dravců a sov. Jednou z hlavních činností 
sdružení jsou programy environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) 
pro základní a střední školy. Sdružení podporuje granty z oblasti životního prostře-
dí Magistrát hl. m. Prahy. 

Slovácký krúžek
Pražský Slovácký krúžek byl založený již v r. 1896. Sdružuje rodáky a  přátele Mo-
ravského Slovácka. Patří ke stálicím Trojského vinobraní. Aktivní jsou dvě cimbá-
lové muziky, jedna pod vedením primáše Martina Sochora a Žandár s primášem 
Ondřejem Blahou. Chasa společně s muzikami a mužským sborem pod vedením 
Soni Plzákové vystupuje na folklorních akcích po celé republice. 

V jižní zahradě uslyšíte:
The unlimited trio originální hudbu tria skvělých instrumentalistů,
tradiční písně Balkánu v podání skupiny Fes
Zabelov Group – snové a výpravné hudební příběhy na pomezí minimalu, ambi-
entu, groovu a lámaných rytmů

Doris & The Swingin’ Bastards hrají živelné swingové skvosty z dob, kdy jazz 
byl ještě mladý,

Tomáš Kočko & Orchestr je world music inspirovaná moravskou tradiční hudbou

V SRPNU
Klub trojské historie poprvé letos využil 
možnosti sejít se na dvoře Domu spokoje-
ného stáří pod širým nebem. Stalo se tak 
ve čtvrtek 15. srpna u skládacího stolu, kte-
rý pro podobné účely zajistil úřad Městské 
části Praha- Troja. Učastníkům schůzky, 
mezi kterými byli i někteří autoři dalšího 
vydání Legend a morytátů z Troje a Pod-
hoří 2, byla tato publikace předána v před-
premiéře. Uvedena na trh bude v neděli 
15. září na Trojském vinobraní v zámku.

Další schůzka KTH se uskuteční v Domě 
spokojeného stáří od 17 hodin ve čtvrtek 
19. září 2013. bok

ZAŽÍT MĚSTO JINAK 
V SOBOTU 21. 9. 2013
zážitkový festival v ulicích Prahy
www.zazitmestojinak.cz

UPOZORNĚNÍ NA UZAVÍRKU ULICE VODÁCKÁ 

V SOBOTU 28. 9. 2013 se v Troji

NA VODÁCKÉ ZÁKLADNĚ uskuteční 
SPORTOVNÍ A OUTDOOROVÁ AKCE PRO VEŘEJNOST 

„ADIDAS OUTDOOR PRAGUE“
■ unikátní ledová lezecká stěna ■ závody v boulderingu 
a lezení ■ rafting ■ highline ve výšce 10 metrů v slack-
line ■ promítání outdoorových fi lmů. To vše a mnoho 
dalšího na vás čeká od 10:00 do 22:00 h. Vstup volný. 
www.adidasoutdoorprague.cz 
Ulice Vodácká bude pro běžný provoz uzavřena daný den
od 7.00 do 24.00 hodin.



7

ÚŘAD MČ INFORMUJE

TROJSKÝ KALENDÁŘ

TIP PRO VÁS

ZÁŘÍ 2013 167

 5. 9. 20.30 Starci na chmelu
 L. Rychman 1964, B 89’ 
12. 9. 20.30 Romance pro křídlovku 
 O. Vávra 1966, ČB 86’
15. 9.  15.00 Trojské vinobraní Pohádky

a grotesky v podzemí 
19. 9. zakončení 20.00 Happy end  
 O. Lipský 1967, ČB 79’ 

Program: www.utrojskehokone.cz

čtvrtek

čtvrtek

neděle

čtvrtek

Galerie u Trojského koně vždy ve čtvrtek

ZDARM
A

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

CHARITATIVNÍ 
VÝSTAVA 
NA KAMPĚ 
POMŮŽE OBĚTEM 
POVODNÍ

Výstavu POVODNĚ 2013, která 
se ohlíží za červnovými záplava-
mi v Praze, uspořádalo hlavní 
město a Člověk v tísni. Na více 
než šedesáti velkoformátových 
fotografiích jsou zachycena 
místa, kde velká voda napácha-
la největší škody. Jen v Praze 
jsou podle předběžných odha-
dů škody za 4,2 miliardy korun. 
Organizátoři doufají, že se díky 
výstavě povodňové konto roz-
roste o další částky pro postiže-
né povodní. Výstava potrvá až 
do konce září 2013. 

Zdroj a foto: ČT24

■ Od 2. září začíná opět cvičení dospělých v obou tělo-
cvičnách podle rozvrhu v prvním pololetí. Děti a žactvo 
začnou cvičit až od 16. září. ■ Podzimní autobusový zájezd 
připravujeme na sobotu 5. září do zámku Zbiroh a do Plz-
ně. Odjezd bude v 8 hod. ze stanice Trojská a křižovatky 
Povltavská. ■ Předvánoční zájezd plánujeme do Drážďan 
na sobotu 30. listopadu. Přihlášky na oba zájezdy přijímá Ela 
Filipová vedoucí zájezdu, mobil 736 283 882,e-mail: filipová.
alzbeta@seznam.cz. ■ Během října uspořádáme některou 

sobotu nebo neděli, (podle počasí) „Drakiádu“ na louce 
pod Velkou skálou. Konání bude oznámeno ve cvičeb-
ních hodinách a na plakátkách na nástěnkách v tělocvič-
nách, na Sokolovně a ve vývěskách MČ Troja. ■ V neděli 
8. prosince uspořádáme dopoledne Veřejnou cvičební ho-
dinu se zajímavými novými styly cvičení a s pomůckami, 
zakončenou přátelským posezením s malým pohoštěním 
a rozloučením se starým rokem. Odpoledne bude pro 
děti Mikulášská besídka se zábavným programem a pří-
chodem Mikuláše s nadílkou. Těšíme se na Vaší účast.
 Za TJ sokolskou všestrannost Filipová Al.

ROZVRH CVIČEBNÍCH HODIN V TĚLOCVIČNĚ ZŠ 2013
2014

BOHUSLAV ŠÍR
Vystudoval stavební fakultu 
ČVUT (1980) a Výtvarnou 
školu Václava Hollara (1989). 
Na té začátkem de-
vadesátých let učil 
počítačovou grafiku. 
Tento předmět po-
máhal na této škole 
zakládat. Dnes učí ex-
terně grafický design 
a počítačovou grafiku 
na stavební fakultě 
ČVUT a UJEP v Ústí 
nad Labem.

Jeho převládající 
činností je užitá grafi-
ka, ale zajímá ho i gra-
fika volná a kreslený 
humor. Ten publikuje 
od roku 1976. Od jejího 
založení je členem Čes-
ké unie karikaturistů 
(ČUK) a Klubu FECO 
Česká republika.

V poslední době vyu-
žívá ve volné tvorbě tech-
nologii digitálního výse-

ku či gravírování. Tyto vyřezáva-
né grafiky jsou tvořeny jednou 
či více vrstvami papíru. Jejich 
řazením dodává někdy dílům 
i třetí rozměr.
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CHARITATIVNÍ KONCERT

27. září ČECHOMOR 
19.00 & The Tap Tap
Chvalovská tvrz, Horní Počernice

www.sancepropocernice.cz

Tělocvična v základní škole Trojská zahajuje svůj provoz 2. září 2013. Zveřejňujeme předběžný rozvrh 
využití tělocvičny ve školním roce 2013-2014. Máte-li zájem o dosud volné hodiny, kontaktujte úřad 
městské části na adrese markova@mctroja.cz nebo telefonicky 284691121. Ing. I. Marková

hodiny 15.30 16.00 16.30 17.00 17.30 18.00 18.30 19.00 19.30 20.00 20.30 21.00 21.30

pondělí

velký 
sál TJ Sokol – odbíjená II TJ Sokol – odbíjená I KFCZ – fotbal 

malý 
sál

TJ Sokol – 
PILATES

TJ Sokol – 
aerobik

p.Kocábová – 
pilates

úterý

velký 
sál

TJ Sokol kopaná
1. 11. 13 – 28. 3. 14 TJ Sokol – odbíjená III p. Crkva a spol. TJ Sokol – míčové hry 

muži

malý 
sál

TJ Sokol – zdr. 
cvič +jóga Vachalová – sebeobrana

středa

velký 
sál TJ Sokol – kopaná TJ Sokol – odbíjená II TJ Sokol – basketbal BBA Group

malý 
sál KUNG FU Factory o.s. TJ Sokol – aero-

bic ml. žákyně
TJ Sokol – 

aerobik
TJ Sokol – 
PILATES

čtvrtek

velký 
sál

TJ Sokol-rodiče 
s dětmi

TJ Sokol – 
předškolní děti TJ Sokol – žactvo TJ Sokol Dobřichovice – 

basketbal

TJ Sokol – cvičení na ná-
řadí (1. 11. 13 – 28. 3. 14 

kanoistika do 21.30)

malý 
sál

TJ Sokol cvičení 
se židlí TJ Sokol – stolní tenis dospělí

pátek

velký 
sál

TJ Sokol kopaná žáci 
od 2. 9. 13 – 28. 3. 14

TJ Sokol – kopaná
od 2. 9. 13 – 28. 3. 14

TJ Sokol – míčové hry 
muži SK Pražačka basketbal

malý 
sál KUNG FU Factory o.s. TJ Sokol stolní 

tenis žáci 

TJ SOKOL INFORMUJE
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TIP NA VÝLET

TROJSKÝ KALENDÁŘ

ZOO PŘIPRAVILA
www.zoopraha.cz;
www.facebook.com/zoopraha
Otevřeno denně, v září 9.00–17.00 h.

BZ PŘIPRAVILA
www.botanicka.cz

 7.–29. 9. Řezby Petra Kameníčka
 14. 9.  Pražská muzejní noc Skle-

ník Fata Morgana se i le-
tos připojí k již X. Pražské 
muzejní noci. 

 1. 9.   Kolem světa za jeden den Nestihli 
jste o prázdninách objet svět? Ne-
vadí, na poslední chvíli se to dá 
stihnout se zvířaty v Zoo Praha.

 2. 9.  Prvňáčci jdou do zoo Oslavíme prv-
ní školní den.

 8. 9.  Den na ostrovech Vypravíme se 
za tajemnými zvířaty pocházejícími 
z ostrovů.

 14. 9.  Zooškola pro dospělé Bojíte se 
pavouků či hadů a chcete této fobii 
čelit? Pak je tento kurz určený prá-
vě vám. Nutno předem objednat 
na zooskola@zoopraha.cz.

 15. 9.  Křtiny u lachtanů Nejnovější přírůs-
tek lachtanů dostane jméno.

 22. 9.  Šéfkuchařem v zoo Krmení zvířat 
je věda. Přijďte zjistit, co se v zoo 
vaří a připravuje pro zvířata. A mů-
žete i ochutnat. 

 28. 9.  Jubilejní slavnost Zoo Praha slaví 
82 let. Oslavte výročí spolu s námi.

Večerní komentované procházky po zoo 
každý zářijový pátek a sobotu od 20.30, 
21.00 hodin. Nutno předem objednat

na tel. 296 112 230.
Hudební procházky
1., 8., 15., 22. 9. Minikoncerty vážné hud-
by u Gočárových domů od 13 hodin.
Komentovaná krmení a setkání

V září o víkendech na více než dva-
ceti místech v zoo.

Z pěkného českokamenického náměstí vyrazíme 
od rozcestníků po žluté severně Nerudovou ulicí 
kolem barokní Poutní kaple Narození Panny Marie 
s kruhovým půdorysem a ambity, pokračujeme ko-
lem městského koupaliště vzhůru ke skalním útva-
rům a vyhlídkám – k Žábě a Ponorce. Na trase mi-
neme pískovcový kužel, pojmenovaný po gymnastovi 
F. L. Jahnovi (Jahn-Stein). Jen pár kroků od tohoto 
kamene se nachází vyhlídková plošina se zábradlím, 
která nese jméno švýcarské bájné postavy Viléma Te-
lla. Po žluté pokračujeme dále směrem ke zbytkům 
po skalní výklenkové kapli Nejsvětější Trojice, až 
k zajímavému areálu Bratrských oltářů. Jsou zde vy-
tesané rámy a výklenky pro obrazy křížové cesty a so-
chy světců. Podle lidové tradice se tady v 16.–17. stol. 
konaly bohoslužby katolíků a od 19. stol. se oltáře 
staly vyhledávaným poutním a výletním místem. Od-
tud se vrátíme po modré kolem Jehly zpět do České 
Kamenice. Komu stačí síly, může se ještě vydat po ze-
lené kolem nádraží na 3 km  vzdálený Zámecký vrch 
se zříceninou hradu Kamenice a volně přístupnou 
dřevěnou rozhlednou. 

Motoristé mají výhodu: můžou např. popojet 
do obce Česká Kamenice – Líska severním směrem 
a zajít se pokochat Lužickými horami na rozhlednu 
Studenec. Od parkoviště pod ní je možné pokračo-
vat po silničce dál po červené značce na Zlatý vrch 
do těsné blízkosti mohutné čedičové kupy, kterou 
tvoří až 30 m vysoké sloupce olivinického čediče, kte-
ré vypadají jako obří vějíř. Při dřívější těžbě se tento 
čedič používal při stavbě mořských hrází, například 
v Holandsku. 

info: www.ceska-kamenice.cz, úprava a foto Renata Zajícová

ŽÁBA, PONORKA A BRATRSKÉ OLTÁŘE
Milí čtenáři a turisté, koho zaujal název výletu, nechť vyrazí sobotním vlakem do České Kame-
nice. Vlak jede z hl. nádraží v 8:29 s přestupem v Děčíně 10:48 do ČK, další v 8:48 s přestupem 
v Děčíně 10:45. Zpátky můžeme buď vlakem z ČK v 15:10 s přestupem v Děčíně 15:56 nebo busem 
do Děčína v 16:45 z autobusového nádraží v ČK a z Děčína pak vlakem v 17:24 do Prahy.

 14.–15. 9.  Vinobraní v BZ viz program 
vpravo 

 21.–29. 9.  Masožravé rostliny z vlast-
ních sbírek i zapůjčené 
od našich předních pěstite-
lů – prodej, poradenství

 28. 9.–20. 10.  Dýně se stávají čím dál tím 
populárnější a již několik 
let kralují nejen v podzim-
ním zkrášlování našich za-
hrad a truhlíků na oknech, 
ale hlavně v kuchyni. 

1., 8., 15., 22. 9. Hudební procházky 
Minikoncerty vážné hudby od 17 hodin 

14., 15. 9. VINOBRANÍ
V BOTANICKÉ ZAHRADĚ
NA VINICI SV. KLÁRA 
9–19 hod. Nabídka předních vinařů a víno 
z Vinice sv. Kláry, několik občerstvovacích míst 
s širokou nabídkou lákavých dobrot.
Zveme vás k posezení, poslechu a k tanci 
na terasu viničního domku. 

BOHATÝ DOPROVODNÝ PROGRAM:
Sobota:
13.00–15.45 St. Johnny trio & Charlie Slavík 
16.00–19.00 Zelenáči
Neděle:
13.00–15.45 Císař band
16.00–19.00 Rangers band

Provázení po expozici výroby vína po oba dny 
so, ne: od 14.00 každou celou hodinu, posled-
ní prohlídka začíná v 18.00. Rezervace na tel. 
603 489 029 nebo pruvodci@botanicka.cz.
Sraz na prohlídku u pokladny vinice – 
250 Kč/osoba (exkurze po expozici výroby 
vína a degustace čtyř vzorků)
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VINOBRANÍ – VINICE 

SALABKA 2013
Vážení přátelé a milovníci vín,

Vinařství Salabka a Restaurant Salabka pořádají 

ve dnech 14.–15. září 2013 na jižním nádvoří histo-

rické usedlosti Salabka v Praze – Troji, vždy od desá-

té hodiny ranní do deváté hodiny večerní, nultý roč-

ník vinobraní viniční trati Salabka, největší v Praze.

Budete mít možnost:

■ ochutnat a zakoupit kvalitní vína a bílý a čer-

vený burčák z naší vinice a vybrané značky 

francouzských vín,

■ ochutnat některá jídla z našeho restaurantu 

Salabka, který pro Vás připravujeme k ote-

vření od 1. 5. 2014 (speciální Liščí ragú, ko-

láč Tarte flambée),

■ ochutnat a zakoupit speciální francouzské 

sýry, paštiky a salámy, vhodné ke konzumaci 

bílých a červených vín a vín rosé.

Těšíme se na Vaši návštěvu.

Pavel Veltruský, šéfkuchař Restaurantu Salabka

František Čermák, Jan Tomášek, 

ředitelé společnosti Zlata Praha Salabka s.r.o.

Lubomír Bílík, Vinařství Salabka

Česká Kamenice


