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Milí trojští sousedé, 
letní prázdniny skončily a pro mnohé
z vás i období odpočinku a dovolených.
Doufám, že jste vy i vaše děti v letošním
parném létě načerpali dostatek energie,
kterou budete v přicházejících podzimních
měsících potřebovat. 

Na školní děti čeká po prázdninách
malé překvapení v podobě výměny povrchu
v hale základní školy. Touto malou stavební

úpravou, na které se finančně kromě městské 
části a rodičů podílela i Nadace Quido Schwan-
ka, vznikla uprostřed učeben malá sportovní 
plocha. Na stávající dlažbu byla položena speci-
ální dvouvrstvá sportovní podlaha, která mno-
hem lépe a bezpečněji umožní dětem strávit 
volné chvíle o přestávkách v pohybu.

Dlouhotrvající problémy se zatékáním 
do velké tělocvičny se nám snad podařilo vy-
řešit výměnou střešních panelů. Na tuto re-
konstrukci získala městská část dotaci ve výši 
1,3 mil korun z rozpočtu MHMP. 

Městská část Troja ve spolupráci s pro-
vozovatelem Restaurace Sokol Troja panem 
Martinem Rubáčkem zorganizovala 16. srpna 
Trojské posvícení. Z klasických posvícenských 

tradic nechybělo nic – skvělá husa, sváteční 
koláče a výtečná lidová kapela Tram Tram. 
Na účasti bylo znát, že prázdniny a dovo-
lené jsou v plném proudu a krásné počasí 
láká ven, takže tance letos bylo poskrovnu. 

Doufám tedy, že na sedmnáctém roč-
níku tradičního Trojského vinobraní si to 
všichni vynahradíte a přijdete ochutnat ne-
jen letošní trojský burčák, ale i dobrá vína 
z produkcí Čech a Moravy. Připravili jsme 
pro vás opět tradiční zajímavý program 
a i několik nových překvapení. Budu se 
na vás velice těšit v sobotu 12. září od je-
denácti hodin v prostorách zahrady Troj-
ského zámku.

Tomáš Bryknar

ZE ZÁPISU Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA-TROJA 13. 8. 2015
Za účasti sedmi zastupitelů byl po projednání schválen program zasedání:
Bod 1 – Zastupitelstvo schválilo záměr Městské části Praha – Troja směnit 
část pozemku parc. č. 1466 (dle GP č. 2269-26/2015 ze dne 16. 6. 2015
oddělenou a nově označenou jako 1466/5), ostatní plocha, o výměře 
64 m2 v k.ú. Troja, zapsaného v KN na LV 875 ve vlastnictví hl. m. Prahy, 
svěřená správa Městské části Praha-Troja za část pozemku parc. č. 1467/7
(dle GP č. 2269-26/2015 ze dne 16. 6. 2015 oddělenou a nově označenou 
jako 1467/9), zahrada, o výměře 17 m2 v k.ú. Troja. Směna pozemků bude 
s doplatkem.
Bod 2 – Zastupitelstvo schválilo záměr Městské části Praha-Troja směnit 
část pozemku parc. č. 1466 (dle GP č. 2269-26/2015 ze dne 16. 6. 2015 od-
dělenou a nově označenou jako 1466/6), ostatní plocha, o výměře 78 m2

v k. ú. Troja, zapsaného v KN na LV 875 ve vlastnictví hl.m.Prahy, svěřená 
správa Městské části Praha-Troja za část pozemku parc. č. 1467/1 (dle GP
č. 2269-26/2015 ze dne 16. 6. 2015 oddělenou a nově označenou jako 
1467/8), zahrada, o výměře 18 m2 v k. ú. Troja.
Bod 3 – Zastupitelstvo městské části Praha-Troja po projednání schválilo zá-
měr Městské části Praha-Troja směnit pozemek parc. č. 1737, ostatní plocha, 
o výměře 45 m2 v k. ú. Troja, zapsaného v KN na LV 875 ve vlastnictví hl.m.
Prahy, svěřená správa Městské části Praha-Troja za spoluvlastnický podíl id. 
1/2 pozemku parc. č. 1472/2, ostatní plocha, o výměře 110 m2 v k. ú. Troja.

Z diskuze: Pan starosta seznamuje s vývojem zaplocení pozemku parc. 
č. 1737 v minulosti. Kromě navrhované možnosti směnit id. 1/2 pozemku 
parc. č. 1472/2, by další možnost byla rozdělit pozemek parc. č. 1472/2
na dvě reálné poloviny, kde by se vlastníci museli vzájemně majetkově vy-
pořádat. Městská část by potom mohla odkoupit i druhou část pozemku 
parc. č. 1472/2. Zatím se nám nedaří naplnit záměr veřejné cesty. Ale 
tento záměr městské části stále trvá. Paní Stavovčíková navrhuje, aby se 
následně vypořádala městská část s vlastníkem a 2. id.1/2 pozemku od-
koupila. Zástupce starosty navrhuje, aby se komise obecního majetku
systematicky zabývala směnami pozemků, kde se komunikace (veřejný 
prostor) mění na soukromou zahradu. Pan Pokorný uvádí, že v minulosti 
jeho rodina dala bezúplatně část pozemku (nyní parc. č. 1737) Magistrátu
pro zřízení cesty.
Bod 4 – Zastupitelstvo městské části Praha-Troja po projednání schválilo
podání přihlášky Městské části Praha-Troja za člena zájmového sdružení 
právnických osob Svaz městských částí hlavního města Prahy, zaplacení 
vstupního členského příspěvku ve výši 15 000 Kč a platbu ročního člen-
ského příspěvku ve výši 10 000 Kč v následujících letech.

Z důvodové zprávy: Pan místostarosta předkládá tento bod jednání 
a seznamuje zastupitele s tím, jak vznikl Svaz městských částí a jak nyní 
funguje. Městská část by mohla využít servisu, který svaz nabízí, pokud jde 
např. o připomínkování nařízení hl.m. Prahy a stavebních předpisů. Je to 
další informační a strategická platforma pro městskou část. Zastupitelé se 
seznamují také se Stanovami sdružení Svazu městských částí.
Bod 5 – Informace starosty

Projekt Regenerace obecní zahrady – blíží se konec realizace projektu. y
Ještě jsou nějaké problémy s výsadbou, některé keře jsou zaschlé. Měst-
ská část zatím nic nepřevzala. Již je domluveno, že některé stromy bu-
dou vyměněny. Pan starosta vidí nejistotu v dodání mobiliáře – koše již 
byly vyrobeny, ale musely být vráceny. Druhá věc je stínící plachta, která 
již měla být realizována. Dodavatel měl vysít jinou trávu pod plachtou,
což se musí předělat. Příchozí cesta je hotová, ale musí se prověřit její
rovnost. Zalévání zahrady zajišťuje dodavatel stavby. Pan Tesař se dotazu-
je, zda nebude ohroženo čerpání evropských dotací – odpověď: čerpání 
dotace není ohroženo. Pan Knittel se dotazuje, čím se zahrada zalévá – 
odpověď: zalévá se vodou ze studny na zahradě, což je součástí projektu.
Bylo instalováno výkonné čerpadlo. Jaký bude provoz mlhoviště – bude 
se zapínat podle potřeby školky nebo podle počasí. n V září se uskuteční
setkání zastupitelů s členy Nadace Quido Schwanka a prohlídka vinař-
ství a usedlosti Salabka. n Panský statek – Městskou část oslovili noví
majitelé, pan starosta se setkal se jejich zástupcem, v lednu 2016 začnou 
s rekonstrukcí. Budou stavět podle projektu. Firma stavěla luxusní byty 
a restauraci Kajetánka. Záchranné práce nařízené Odborem památkové 
péče MHMP a NPÚ na zabezpečení objektu splnili. Zástupce majitele byl 
požádán, aby realizovali setkání s občany před zahájením stavby. Městská 
část bude trvat na dodržení projektu včetně možnosti přístupu veřejnosti 
do dvora. n Investiční akce MČ – u DSS bychom chtěli ke vjezdu umístit 
křemencovou dlažbu. Bude provedena oprava oplocení u DIP a DSS. Bu-
dou se osazovat okenice do dvora. K otevření a dokončení by mělo dojít 
během září. V průběhu prázdnin se uskutečnila výměna panelů na střeše 
tělocvičny. Část původního panelu byla zachována pro soudního znalce, 
abychom mohli po firmě BAK  vymáhat slevu z ceny díla. V hale základní 
škole byla položena nová podlaha. n Trojské vinobraní – bude schůzka 
k finalizaci programu a bude vybrán dodavatel občerstvení. S Botanickou 
zahradou hl.m.Prahy byla dojednána výše jednotného vstupného.n Zažít 
město jinak – pan Kavan se dotázal na informaci, kterou dostal e-mailem k
od Ekocentra Podhoubí k akci Zažít město jinak. Pan místostarosta infor-
muje o tomto záměru.
Bod 6 – Diskuse, závěr
Paní Tůmová – dotaz k retardéru před školou v ulici Nad Kazankou. Bude 
projednáno s odborem dopravy ÚMČ Praha 7. n Paní Tůmová – sděluje, 
že po přečtení časopisu si uvědomila, že věci, které mohou zastupitelé
vyřešit na jednání, není třeba uvádět v časopise. Pan starosta upozorňuje 
na kompetence a možnosti jednotlivých zastupitelů jako předsedů komisí.  
n Pan Knittel se dotazuje na stavbu šaten na vinici – pan starosta infor-
muje, že se dotazoval paní Bidlové, zda Botanická zahrada udělá maketu
sklípku, což Botanická zahrada popřela. n Další dotaz vznesl pan Knittel 
k Administrativní budově Zdravotnické záchranné služby – uskuteční se 
setkání s novým ředitelem ZZS. n Diskutují se termíny využití kulturního 
centra v DSS týdně ve středu, kdy nastává kolize zájmů dvou subjektů.

Ze zápisu vybral T. Drdácký, úplné znění na www.mctroja.cz
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1. 9.  Výtah na popraviště (FR) 
L. Malle 1958, čb 88’ 

 8. 9.  Pásla kone na betone (SR)
Š. Uher 

12. 9.  v rámci konání Trojského
vinobraní 15–17 h pásmo
krátkých pohádek a animáčů
pro malé a velké ve sklepení 
Trojského zámku

15. 9.  Ginger a Fred (It.) F. Fellini 
1985, 125’ ukončení sezony

Pořádá KC Meandr, MČ Praha-Troja

úterý

úterý

sobota

úterý

Začátky ve 20.30 h (kromě 12. 9., viz níže)
Trojský sklep, Povltavská 20/44  

ZDARMA
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SOBOTA 19. 9. 8.00–12.00 h
■ dvůr ZŠ + TGSČ Trojská 110/211 
■ Pod Salabkou x Trojská 
■ V Podhoří proti čp. 280 (bývalá Octárna)

NEDĚLE 20. 9. 8.00–12.00 h
■ Sádky, u stání na separovaný odpad
■ Pod Havránkou u čp. 238/8 

před vraty Panského statku
■ Na Pazderce proti čp. 213

Prosím sledujte průběžně termíny přistavení 
kontejnerů v časopise TROJA nebo 
na stránkách www.mctroja.cz.

DOMOVNÍ ODPAAD 

ZÁŘÍ
2013

Společnost EKO-KOM, která 
v České republice provozuje
systém sběru a recyklace oba-
lových odpadů informuje, že 
Praha za rok 2014 opět vytří-
dila v průměru více odpadů

PRAHA TŘÍDÍ NEJLÍP!
než zbytek republiky. Na jed-
noho obyvatele tak ročně při-
padá více než čtyřicet jeden 
kg vytříděného odpadu, což je 
o necelý kilogram více oproti 
celorepublikovému průměru 
a necelý dvojnásobek oproti 
roku 2005. Konkrétně každý 
vytřídil přes 18 kg papíru, více 
než 9 kg plastů, přes 12 kg 
skla a a 0,7 kg nápojových kar-
tonů. Zkusíme zvýšit letošní
průměr ještě více?

Ing. Jana Ceplová,

referentka životního prostředí

Milí sousedi, pojďte s námi Zažít Troju  Jinak.
Na jeden den vyměníme ruch a shon
za sousedskou slavnost v pravém slova smyslu.

Na co se můžete těšit:

nDivadélko a dílničky pro děti nmuzika pro všechny, ko-
láčky pro mlsné n výlety za hmyzem pro neposedy n ote-
vřené dveře pro zvídavé n výlety do historie pro mladé
i pamětníky… prostě zažít Troju jinak!
Chcete se ještě přidat, máte nápady? Neváhejte a pište.

Jak se zapojit:

n vezměte stoličku a učte lidi hrát šachy, plést svetry, 
zpívat, modelovat, vyřezávat lodičky…

n napečte, uvařte a pozvěte sousedy ochutnat k vašemu 
stolu na ulici, své dobroty můžete nacenit

nmáte hudební nástroj? oživte ulici hudbou

n jste milovník deskových her? připravte hrací koutek, 
zahrajte si se sousedy

nmáte vlastní krámek, podnikání, představte je ostatním

n hrajete divadlo, improvizujete? ozvěte se, uděláme šou

nmáte nápad na dílnu? nestyďte se

Máte další nápady jak oživit ulici, sem s nimi. Potřebujete
pomoci se zajištěním stánku, půjčit stan, lavice, napište
nám. S realizací rádi pomůžeme.
hana.weiser@podhoubi.cz
Více o nás a program pouličního festivalu na: 
www.podhoubi.cz

Zažít Troju Jinak se koná s laskavým přispěním MČ Praha-Troja.

ZAŽÍT
TROJU
JINAK
19. 9. 2015
OD 10 HODIN

OBECNÍ ZAHRADA
V TROJI 

V rámci Dnů evropského dědictví se pro zájemce uskuteční
komentovaná prohlídka rekonstruované historické zahrady
naší mateřské školy a úřadu ještě před jejím oficiálním otevřením

Zveme trojské sousedy
v sobotu 5. září od 14:00 do 16:00 hodiní
do upravené obecní zahrady v Troji v ulici Trojská 96.

Těším se na viděnou!

Tomáš Bryknar, starosta
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TIP PRO VÁS

OTAKÁREK NA KOMULI
Komule Davidova  – (Buddleia davidii F.) je bohatě kvetoucí 
keř, jehož modré laty s drobnými kvítky jsou velkým lákadlem 
pro motýly. Na naší zahradě v Trojské ulici jsme na ní zastihli 
vzácného návštěvníka – chráněného otakárka ovocného (Iphic-
lides podalirius L.). Bylo to v podvečer dne 8. 8. 2015 a mimo 
vzácného otakárka sály nektar ještě nejméně čtyři další druhy 
denních motýlů. Podařilo se mi zaznamenat ještě babočky – 
kopřivovou (Aglais urticae L.) a bodlákovou (Vanessa cardui 
L.), okáče kostřavového (Arethusana arethusa DaS.) a běláska 
řepkového (Pieris napi L.). Doporučuji pro určování druhů 
motýlů využívat internetové stránky www.lepidoptera.cz, kde je 
přehled všech na našem území se vyskytujících denních motýlů 
(a to i včetně vyhynulých i již dlouho nezastižených druhů). 
Lze se tam také zapojit do stále probíhajícího teritoriálního 
výzkumu výskytu motýlů u nás. Ing. arch. Václav Valtr

otakárek ovocný

babočka bodláková bělásek ovocný

Mladá fronta DNES 7. 8. 2015
V článku „Nejpozoruhodnější pražské stromy“ od T. Blažkové je v ka-
pitole „Nejužitečnější strom“ popsán příběh trojské moruše: „U praž-
ské botanické zahrady v Troji na křižovatce ulic Trojská a Nádvorní stojí 
dnes už ne příliš zdravá moruše bílá. Její historie sahá až do období
hospodářské krize z roku 1929. Společně s dalšími morušemi, které se 
nedochovaly, ji zde tehdy vysadil jistý pan Lipský. Kromě sklizně jedlých 
plodů sloužily stromy chovu bource morušového. Listy totiž zajišťovaly 
potravu tomuto hmyzu, který rodina Lipských chovala na půdě svého 
trojského domu. V období krize si vylepšovala rodinný rozpočet výro-
bou druhořadého hedvábí. Strom dnes měří 12 m a obvod kmene je 
180 cm. To z něj dělá nadprůměrně velkou moruši.“ MF Dnes

Redakci TROJA zajímalo, zda nemá p. Ing. Jan Lipský z Troje nějaké 
další vzpomínky a zde je jeho odpověď:

„Můj děda, akademický sochař Jan Straka – otec mé matky, kromě 
jiného autor bronzového lva u pomníku před trojskou školou Svato-
pluka Čecha, koupil po své svatbě v roce 1919 pozemky s vilou Karlov-

9 ka v Troji (č. p. 47), kde bydlím. Na zahradě a za ní vysadil v roce 1929 
pět stromů moruše bílé a několik let housenky bource se svými dětmi
choval a jejich kokony krátce nabízel k výkupu. Ze stromů se dochoval
nakonec jediný, který je vně zahrady na veřejném prostranství. Žádné 
hedvábí, natož druhořadé, se zde nikdy nevyrábělo. Pan Lipský, můj 

-otec, v době hospodářské krize běhal jako sedmileté dítě ve svém ro-
dišti v Novém Městě nad Metují.“ Jan Lipský, aTroja

RIZIKOVÉ KÁCENÍ, ŘEZ,

REALIZACE A ÚDRŽBA ZAHRAD
SEKÁNÍ TRÁVY

TEL.: 606 662 223, 723 899 561

Hledám ubytování
v neužívané chatce nebo domku.

Nabízím menší fi nanční částku, dále 
údržbu a drobné práce na zahradě.

Václav Racek 721 488 297

Národní kulturní památka, památka UNESCO

Průhonický park slaví 130 let
V harmonickém prostředí unikátního krajinářského díla si 
odpočinete v každé roční době. Exotické rostliny, průkledy, 
vyhlídky, návštěvnické okruhy, výstavy
Oslavy v sobotu 19. a v neděli 20. 9.
10–17 pásmo krátkých filmů o Průhonickém parku, pro
děti pohádka Popelka 10, 12, 14 a 15 (v neděli 16 h) pro-
hlídka zámku, provázení po parku i Alpiniu s výkladem atp.

Otevřeno: březen 7–18, duben a říjen 7–19, květen–září 7–20, listopad–únor 8–17 h. Spojení: D 1, 
exit 6, metro C Opatov (až sem můžete použít i bus 177 ze zastávky Krakov např.) a dále bus 363 
v půlhodinových intervalech (7.15, 7.45 atd.) nebo bus 385 www.pruhonickypark.cz
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Foto © V. Valtr
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ŽILI MEZI NÁMI

Vážení sousedé,
24. července, ve věku 72 let, 
zemřel v Pretorii architekt 
Petr Semrád, náš milý bratr,
strýc, přítel a trojský občan.
Přestože Petr žil od svých 26 
let v Jižní Africe, neztratil
své zaujetí pro Prahu i Tro-
ju, v roce 1990 byl mezi prv-
ními emigranty, kteří přijeli,
a v dalších letech se k nám
pravidelně vracel. 

Petr Semrád se narodil
v roce 1943 v Praze a od roku
1951 vyrůstal v Troji. Jeho
matka, Jiřina Semrádová byla 
učitelkou v základní škole
Osadní, otec Stanislav Se-
mrád, architekt a krajinář,
působil na Útvaru hlavního
architekta hl. města Prahy.
Po studiu na Fakultě archi-
tektury ČVUT Petr pracoval
ve Státním ústavu pro rekon-
strukce památkových měst 
a objektů (SÚRPMO) v ate-
lieru Zdeňka Vávry a po emi-
graci v roce 1968 rok v Že-
nevě. V Pretorii Petr působil
od roku 1969 v kancelářích
Colyn and Meiring Archi-
tects, Pauw and Botha Archi-
tects, od roku 1980 měl vlast-
ní praxi Jordaan and Semrád
Architects a později Echo3
Architects. Mezi jeho nejzná-
mější realizace patří budova 
Santam Bank, Galerie Gilles
Botbyl, památník Burské vál-
ky v Ladysmith nebo areál
Berg en Dal Camp v Krugero-
vě národním parku.

Vedle své úspěšné archi-
tektonické praxe byl Petr Se-
mrád také vynikajícím kreslí-
řem, grafikem, autorem jiho-
afrických poštovních známek, 
maloval obrazy a nástěnné 
malby, inspirované Prahou, 
českou historií i africkou kul-
turou. Jeho umělecká díla 
jsou zastoupena v mnoha sou-
kromých sbírkách v Africe, 
Evropě a Severní Americe.

Pro Troju vytvořil několik 
kreseb trojských památek, mi-
zející osady Rybáře, Panské-
ho statku, viničních usedlostí 
i Trojského zámku. 

Petr Semrád byl s naší obcí 
spjat v mládí jako vedoucí let-
ních táborů a cvičitel v troj-
ském Sokole, později se velmi 
zajímal o trojskou znovuusta-
venou samosprávu a podpo-
roval naše snahy o zachování 
trojské jedinečnosti i oživení 
společenského, uměleckého 
a kulturního života. Budeme 
na něj vzpomínat s láskou, 
úctou a respektem.

Tomáš Drdácký

Informační panel 
památkové zóny Rybáře 

s kresbou Petra Semráda, 
byl v roce 2011 umístěn

před Domem spokojeného 
stáří občanským sdružením 

Troja Trojou u příležitosti 
Dnů evropského

dědictví 

PETR SEMRÁD, ING. ARCH. 
29. 5. 1943 – 24. 7. 2015

Památník obětí Burské války v Ladysmith, Jihoafrická republika
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5.–13. ZÁŘÍ 2015

Vážení příznivci památek, letošní téma Dnů evropského 
dědictví – Památky znovuzrozené dává příležitost před-
stavit poslední rok naší práce, a vám nabízí možnost pro-
hlédnout si upravené prostory ve Staré škole, ocenit novou 
křemencovou dlažbu v centru Rybářské osady nebo se se-
známit s rekonstruovanou obecní zahradou v Troji.
Těším se na viděnou!

Tomáš Drdácký, garant Dne otevřených památek v Troji

Zámecká zahrada
Trojského zámku
U Trojského zámku 1, Praha-Troja
Památka běžně přístupná veřejnosti.
Otevřeno: út–ne 10.00–19.00 hod., pá 13.00–19.00 hod.
Vstupné: zdarma 
V sobotu 12. září probíhá v zahradě Trojské vinobraní – í
placené vstupné!

Osada Rybáře
Povltavská 21/42, Praha-Troja
Ve dnech EHD 2015 otevřeno:
5. 9. 2015 10:00–16:00 hod.
Zahájení dne památek v Troji proběhne v 10:00 hodin před 
budovou staré školy, kde se dnes nachází Dům integrované 
pomoci, Domov spokojeného stáří, galerie U lávky a rodin-
né centrum Skřítci v Troji.
Až do 16:00 hodin zde bude stát informační stánek MČ Pra-
ha-Troja. V 11.00 a 13.00 odsud startují komentované pro-
cházky Osadou Rybáře.

Kaple 
sv. Václava
Podhoří 284, Praha-Troja
Památka běžně nepřístupnáPamátka běžně nepřístupná 
veřejnosti. veřejnosti.
Ve dnech EHD 2015 
otevřeno: 5. 9. 2015
12.00–18.00 hod.
Vstupné: zdarma

Viniční sloup
Trojská 162, Praha-Troja
Památka běžně přístupná 
veřejnosti. 
Otevřeno, přístupna bez 
omezení.

Kaple sv. Kláry
Nad Trojským zámkem,
Praha-Troja
Památka běžně nepřístupná 
veřejnosti. 
Ve dnech EHD 2015 
otevřeno: 5. 9. 2015
9.00–20.00 hod.
Vstupné: dle platného ceníku BZ 

Památka je součástí areálu Botanické zahrady hl. m. Prahy. Je přístupná po 
zaplacení běžného vstupného do venkovní expozice.

Hrachovka
K Bohnicím 59/3, Praha-
Troja
Památka běžně nepřístupná 
veřejnosti. 
Ve dnech EHD 2015 
otevřeno: 5. 9. 2015
10.00–13.00 hod.
Vstupné: zdarma

Zahrada 
Brabcovy vily
Trojská 230/96, Praha-Troja
Památka běžně přístupná 
veřejnosti. 
Ve dnech EHD 2015 otevřeno: 
5. 9. 2015 14.00–16.00 hod.
Vstupné: zdarma

V létě 2015 byla dokončena regenerace zahrady, která obklopuje Brabcovu 
vilu, dnešní sídlo Úřadu MČ Praha-Troja a mateřské školy. Setkání a komento-
vaná prohlídka historické zahrady Brabcovy vily začne ve 14.00 hodin.



Doprovodná akce:
Doprovodná akce Dnů evropského dědictví 
v Praze-Troji spojuje kvalitní prostředí architektonické památ-
ky s živou kulturou a tradicí vinařství v trojské kotlině. Těšit se 
můžete na stánky s vínem a burčákem od vyhlášených vinařů 
z Čech, Moravy i Prahy. Na severní scéně tradičně vystoupí Slo-
vácký krúžek s cimbálovkou, Taneční a šermířská skupina IRIS 
a dětský folklorní soubor Kolíček. Doporučujeme zúčastnit se 
řízené degustace vín ve sklepích Trojského zámku. Na jižní scé-
ně letos opět nebude chybět hudební program.

Usedlost
Hrachovka

Kaple sv.
Václava

Osada 
Rybáře

Stará
škola

Zahrada
Brabcovy
vilyTrojský zámek 

se zahradou

Viniční sloup
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Doprovodný program: 

 SOBOTA 12. 9. 
 11–13 h Jitka Vrbová a Hot Jazz Praha 
 13.30–15.30 h Třehusk 
 16–19 h Cimbálovka p. Horsák 

 NEDĚLE 13. 9. 
 11–14 h Junior dechovka 
 14.30–15.30 h Divadlo za vodou – „Bedřich Hrozný“ 
 16–19 h Rošáda 

V SOBOTU 12. 9. 2015 11–20 hh
PROGRAM TROJSKÉHO VINOBRANÍ 

 Severní scéna
11.00 Zahájení slavnosti
11.30–11.50 Dětský folklorní soubor Kolíček 
12.15–13.30 Taneční a šermířská skupina IRIS

z DDM Praha 7
14.00 Zahájení odpoledního bloku
14.30–19.00 Slovácký krúžek a cimbálovka 
20.00 Ukončení slavnosti
Long Vehicle Circus, malování na obličej, FOTONAUT,
malování pro děti pod vedením L. Haškovcové

 Jižní scéna
12.15–12.30 Dětský folklorní soubor Kolíček 
12.45–13.45 Gitane trio 
14.15 Zahájení odpoledního bloku
14.30–15.30 Gitane trio
17.30–18.15 Android Asteroid 
18.30–20.00 Mydy Rabycad

 Zahrada
11.00–17.00 Program a hry pro děti (TJ Sokol Troja)
11.00–18.00 Lukostřelba, skákací boty
16.00–17.00 Sokolníci Penthea

 Sklep
13.00–18.00 Řízené degustace
15.00–17.00 Promítání pro děti – KC Meandr

Více na www.mctroja.cz

VINOBRANÍ
V BOTANICKÉ ZAHRADĚ

přehlídka vín předních českých
i moravských vinařů. 

SOBOTA 12. 9. NEDĚLE 13. 9.

VINAŘSTVÍ SALABKA
Po celý měsíc září nabízí restaurace a Vinařství Salabka v Praze-
-Troji speciální degustační tří a šesti chodové menu, párované 
s víny z vlastní vinice na Salabce. Jako pozornost ke každému 
menu je i ochutnávka burčáku. www.salabka.cz
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JAN KAVAN mladší
Troja má k vínu blízko . Jak jste se 
k němu ale dostal vy? Byl za tím troj-
ský genius loci? 
Vlastně byl, ale zasáhl už mé předky. Už
můj děda si tu vysadil malou viničku a jed-
noho dne jsem před ní stál já a věděl, že
z úcty k němu a asi i k tomu trojskému ge-
niu se o ni musím postarat. Děda byl so-
chař, ne vinař, vinice měla sošné tvary, ale
každý keř byl unikát, marně jsem chodil
s příručkou a snažil se najít nějaký způsob
vedení, který by se dal na většinu těch sa-
morostů aplikovat. Navíc to byla americká 
přímoplodá odrůda Noah (tzv. Chorvat),
což v podstatě vůbec není vinná réva. Pro-
to padlo rozhodnutí viničku vyklučit a za-
sadit něco hodnotnějšího. To znamenalo
se začít vzdělávat. Suchá teorie z knih mi
nebyla dost, musel jsem si to někde osahat,
a tak se vydal na Moravu hledat kamará-
dy… Následně si mě víno naprosto získa-
lo. Možná tím, že to je a není alkoholický 
nápoj. Je to jediný nápoj, který neprochá-
zí tepelnou úpravou, a proto si zachová-
vá vše, co do něj příroda nadělila. Stejně
jako pes, žije s lidmi po tisíce let. Při práci
na vinici i při konzumaci se napojíte na ne-
konečnou řadu zkušeností stovek generací
vinařů, je to pozdrav z hluboké minulosti.
Proto se vám z něho motá hlava, ne z té
trochy alkoholu. 

Proto jste tedy došel k rozhodnutí na-
hradit kavárnu vedle Galerie u lávky 
vinárnou? 
Jen co jsem se trochu zorientoval v obo-
ru, přerostl jsem rozměr své mikrovinice
a začalo mi být líto, že Troja, ač doposud
braná jako vinařská obec, s výjimkou jed-
noho dne vinobraní vůbec vínem nežije.
Protože jsem na Moravě kamarády našel
a viděl, jaké to je, když se nezpřetrhají tra-
dice, snažím se tu díru nějak zalátat. Proto
jsem otevřel vinný sklep. Trojský sklep není
vinárna, je to v zásadě vinotéka. Ale jen ob-
chůdek by byl málo a vinárna zase moc, tak 
proto sklep. Jelikož víno potřebuje kama-
rády, je tu možnost posedět, poklábosit,
poznat své sousedy a hlavně se něco o víně
dozvědět. Kvůli takovému zážitku už tedy 
nemusíte tři hodiny drncat po D1. 

V neděli 16. srpna skončilo i v Troji dlouhé tropické počasí pěk-
nou bouřkou a vydatným deštěm, který mnozí trojáci vyhlíželi 
jako spásu pro své spálené zahrady. Zároveň došlo v restauraci 
Sokol Troja v režii úřadu MČ Praha-Troja a Sokola Troja k dal-
šímu pokusu obnovit kdysi slavnou tradici trojského posvícení. 
Popravdě řečeno – trojských občanů se mnoho nesešlo, přesto 
to bylo pro přítomné příjemné posezení při pěkné staropraž-
ské muzice, u dobrého únětického piva a skvěle připravené 
husy s knedlíkem a zelím. Kdo přišel – rozhodně nelitoval.

Text a foto bokN
ED
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E 
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Dnes se podíváme do bývalého Cafe u lávky, dnes vinárny a vinotéky Trojský sklep, kterou provozuje 

Jaká je fi losofi e nebo obchodní politi-
ka Trojského sklepa? 
Určitě je to popularizace vína jako takové-
ho, ale také stmelování trojské komunity, 
obojí zároveň. Spolupracujme s Národním 
vinařským centrem, tak je tu k dispozici 
mnoho propagačních materiálů a k nahléd-
nutí i odborné časopisy a knihy. Pořádá-
me řízené degustace, v předjaří prodávám 
certifikované sazenice, radím, jak založit 

a nových technologií je
vinařství dnes už jinde, 
ale i tak je to velká zá-
ruka, že v jejich vínech je poctivost a láska 
k oboru daná už málem geneticky. Kriteria 
k výběru mám v zásadě jen dvě a obě jsou 
rovnocenná. Prvním je samozřejmě prvo-
třídní kvalita vín, druhým to, že jejich autor 
musí být dobrý člověk, se kterým je radost 
se potkávat.

Zmínil jste degustace – mají zájemci 
o bližší seznámení s vínem možnost 
se k vám na nějakou podobnou akci 
objednat? A jak probíhá? 
Ano, to je naše nejoblíbenější činnost. Je 
dobré dát dohromady pár přátel či spolu-
pracovníků a předem si degustaci objed-
nat. Další možnost je přijít první středu 
v měsíci (sirénová středa) na pravidelnou 
degustaci, nebo sledovat náš web a face-
book a rezervovat si účast na mimořád-
ných degustacích. Teď aktuálně mohu 
pozvat na pátek 11. 9. na výjimečnou 
degustaci prof. Fedora Malíka, což je 
jedna z nejvýznačnějších současných ka-
pacit v oboru enologie, vinař, spisovatel 
a neúnavný propagátor slovenských, ale 
i moravských a českých vín. Bude před-
stavovat vína svého vinařství Malík a syn 
z Malokarpatské oblasti. Je to v předvečer 
Trojského vinobraní, takže takový hezký 
prolog.

Při jaké nejbližší příležitosti se s vámi 
– a sousedy z Troje – můžeme potkat? 
Samozřejmě 12. 9. na Trojském vinobraní 
na zámku. Budeme tam opět zastupovat 
vinařství Hrdina a dcera z Velkých Bílovic 
a setkáte se tam nově i s dalšími vinaři, 
které prodáváme v našem sklepě. Srdečně 
vás všechny zvu, nejen jménem Trojského 
sklepa, ale i jako trojský zastupitel a spolu-
organizátor vinobraní.

Rozhovor s Janem Kavanem vedl Lukáš Novák

OTEVŘENO PONDĚLÍ AŽ NEDĚLE 15.00–20.00 HOD.

http://trojskysklep.wix.com/vinoteka 

trojsky.sklep@gmail.com

na zahradě vinohrad, jak se o něj starat 
a jak vyrobit vlastní burčák. Založil jsem ka-
tegorii domácích vín na soutěžní slavnosti 
Trojská buchta, tím se podporují soused-
ské interakce, pospolitost a vztah k vínu. 
Ono je tu totiž už několik lidí, co to cítí stej-
ně, mají na zahradě malé vinice a tvoří čím 
dál lepší vína. Dělalo by mi radost, kdyby se 
naše řady rozrůstaly a tím se šířilo zdravé 
podhoubí vinařské obce.

Ale zpátky k Trojskému sklepu. Jaká 
vína v něm najdeme?
Specializujeme se výhradně na menší 
rodinná vinařství Čech a Moravy. Proč? 
Protože na rozdíl od anonymního manage-
mentu velkých firem tady dávají všanc své 
jméno a jméno svých předků, na jejichž 
zkušenosti se většinou navazuje. Samo-
zřejmě, že s příchodem vinařského zákona 
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Z TROJSKÝCH ZAHRAD A STRÁNÍ

Po poměrně pomalém rozjezdu stavby po-
kračují v současném horkém počasí práce
v plném tempu. Hlavní prvek budoucího
parku – kamenné zídky z krystalické břidlice
z lomu Klecánky jsou již postaveny a probíhá 
formování terénu do teras. Podařilo se do-
řešit technické problémy s poklopy kanaliza-
ce, jejíž různá technická zařízení tvoří právě
zde pravý podzemní labyrint. Na povrchu
se to naštěstí příliš neprojeví a běžného ná-
vštěvníka se jeho existence nijak nedotkne.

Autoři architektonického návrhu –
ing. Malíková a ing. Steiner z Ate-
lieru A05 a projektanti technického
řešení ing. arch. Hůla a ing. Klika 

z atelieru AND provádějí pravidelný autor-
ský dozor a právě díky jejich účasti a poho-
tovosti se podařilo projekt doladit se skuteč-
nostmi na staveništi. Do dokončení zbývají
již jen čtyři týdny, probíhá dláždění zpev-
něných ploch, připravují se speciálně navr-
žená souvrství pro výsadby porostů trvalek 
a vysetí trávníků. Panují trochu obavy, jak se
na proschlém a vyhřátém terénu projeví prv-
ní deště a nedej bože dokonce průtrže, které
by mohly způsobit notné škody. Doufejme,
že se v září dočkáme odpovědi a park bude
moci být předán k užívání veřejnosti. Vzhle-
dem k počasí a k termínu ukončení stavby se
ale park včetně trávníků a vysázených květin
zaskví v plné kráse až na jaře 2016. n V těs-
ném okolí parku Pod Salabkou bude ještě
určitou dobu probíhat další stavební činnost 
– měla by se realizovat rozsáhlá Rekonstruk-
ce ulice Pod Hrachovkou. Pod tím názvem 
se skrývá i stavba chodníků podél dolní části
ulice K Bohnicím a vybudování zastávky pro
autobus 236 v návaznosti na náš park a pak 
samozřejmě i obnova ulice Pod Hrachovkou
a dostavba chodníků až do Podhoří.

Ing. arch. Václav Valtr,
předseda správní rady NQS, Troja, město v zeleni.

PARK
POD SALABKOU 
VÝSTAVBA
V PLNÉM
PROUDU

rojekt obnovy zahrady mateřské školy a úřadu městské části se za-
čal připravovat již v roce 2009, kdy byl proveden dendrologický 
průzkum a konstatováno poškození několika stromů, které byly již 

neperspektivní a bylo by nutné je odstranit. Také drobné stavby na za-
hradě – mlhoviště, pergola, dětská hřiště – byly již poškozené a v zájmu 
zachování bezpečnosti dětí a návštěvníků úřadu bychom museli při-
stoupit k jejich rekonstrukci. Obvodová zeď zahrady byla také značně 
poškozena a potřebovala a potřebuje nákladnou opravu. Městská část ne-
chala zpracovat studii obnovy zahrady, která řešila nové stavby zahradní 
architektury, novou výsadbu zeleně, rekonstrukci hřiště mateřské školy 
i opravu obvodové zdi. Všechny tyto práce byly ale ve finančním objemu, 
který vysoce převyšoval finanční možnosti městské části. Nyní musela 
městská část hledat finanční zdroje. V roce 2011 ve výzvě Nadace Pro-
měny „Městský prostor“ požádala o nadační příspěvek. K této žádosti 
použila zpracovanou studii obnovy zahrady. Přestože se naše žádost 
dostala do užšího kola, nebyla nakonec podpořena.

Když byla v roce 2012 v Operačním programu Praha – Konkurence-
schopnost vyhlášena 10. výzva pro oblast podpory Revitalizace a ochrana 
území, nechala městská část studii dopracovat na projekt pro stavební ří-
zení a pro podání žádosti o podporu ze strukturálních fondů EU. Protože 
v oblasti podpory Revitalizace a ochrana území jsou podporovány aktivi-
ty pouze na veřejných prostranstvích, musel být z projektu vypuštěn pro-
stor bývalého tenisového kurtu určeného výhradně pro mateřskou školu 
a oprava těch částí obvodové zdi, které nesouvisí přímo s projektem.

REGENERACE OBECNÍ ZAHRADY
PROČ SE PROJEKT REALIZOVAL 
A NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT

Realizace projektu Regenerace obecní zahrady, který se týká
zahrady Mateřské školy Nad Kazankou a Úřadu městské části,
se blíží k ukončení a zahrada bude brzy otevřená pro veřejnost. 

P

…

EVROPSKÁ UNIE
OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA
KONKURENCESCHOPNOSTKK
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Městská část byla v této výzvě
úspěšná a projekt Regenerace obecní za-
hrady byl podpořen z Evropského fondu
pro regionální rozvoj a Hlavním městem
Prahou celkovou částkou 11,09 miliónů
Kč. Ve výběrovém řízení na dodavatele
stavby byly celkové náklady stavby sníže-
ny na 10,2 mil. Kč a spoluúčast městské
části na financování stavby je 770 tis. Kč.

Po skončení projektu stále městské čás-
ti zbývá opravit zbylé části obvodové zdi
a zrekonstruovat hřiště mateřské školy.
I na tyto práce žádá městská část o dotace.

K vlastnímu projektu: Revitalizována 
byla zahrada o rozloze 4 640 m2. Vege-
tační úpravy vycházely ze stávajícího sta-
vu zahrady. Byly zachovány perspektivní
kosterní stromy a keře, které byly dopl-
něny novou výsadbou.

… V celé zahradě byly položeny rozvody 
inženýrských sítí (elektro, voda, kanaliza-
ce), instalováno veřejné osvětlení a umís-
těny výstupy sítí (zásuvky, vodovodní ko-
houtky). Současně došlo k rekonstrukci 

vybraných současných prvků zahrady 
– pergola, brouzdaliště s mlhovištěm – 
a byla provedena oprava severní a části 
západní obvodové zdi.

V souvislosti s realizací projektu došlo 
k obnově vchodů do zahrady, které se na-
cházejí v západní a severní části ohradní 
zdi. Tím se rozšířila možnost přístupu 
do zahrady. V prostoru dětského hřiště 
byly instalovány nové herní prvky (např. 
prolézačky, hračky na pružině, herní do-
mek), které budou moci využívat rodiny 
s dětmi. Dále byly umístěny prvky, které 
budou moci návštěvníci zahrady využívat 
v rámci volnočasových aktivit. Konkrét-
ně se jedná o altán, piknikový stůl, pro-
stor pro grilování. Zároveň bude zahra-
da nově využívána pro konání veřejných 
společenských a kulturních akcí. Doufá-
me, že budete tento nový prostor využí-
vat k trávení volného času, procházkám 
s dětmi a potkávání se s přáteli a souse-
dy. MČ Praha-Troja

ŽIVOT V TROJI

ZAČÁTEK 
ŠKOLNÍHO ROKU 
V OPRAVENÉ 
ŠKOLE

rázdniny jsou definitivně 
za námi, je nutno se již 
soustředit na dny nové-

ho školního roku 2015/2016. 
Jako každoročně i letos došlo 
k několika úpravám a změ-
nám, které by měly napomoci 
ke zkvalitnění výuky v ZŠ, na 
Trojském gymnáziu i Euroško-
le. Díky změněnému povrchu 
v hale ZŠ jsme mohli použít již 
historické dlaždičky na opravu 
auly gymnázia, ta je opět jako 
nová. Velmi hezký je nyní vstup 
do budovy z Trojské ulice, kde 
byla rovněž vyměněna dlažba. 
Gymnázium vybavilo kout pro 
psychologa, který se stává sou-
částí pedagogického sboru. 
Tradičně největší změny přiná-
ší oblast informatiky a výpočet-
ní techniky – velkoplošná ob-
razovka v aule, nové pracovní 
stanice, moderní software – to 
je jen výčet nejpodstatnější-
ho. Když se k tomu přidá řada 
dalších drobností, třeba vyma-
lovaná místnost ředitele nebo 
nové rychlovysoušeče rukou 
na WC u zadního vstupu do 
školy, vzniká pozitivní dojem 
z hezkého školního prostředí. 
Práce, kterou společně vynalo-
žili zástupci MČ Troja a vedení 
škol, je vidět a určitě ji ocení 
všichni naši žáci.

Mgr. Radim Jendřejas, ředitel TG

P

TAKOVÍ JSME BYLI… a takové to bylo…

…a tak se také jmenuje výstava fotografií, kterou pro Galerii 
U Lávky připravil fotograf Pavel Vácha. Ze svých „hlubin ar-
chivů“ vybral serii fotografií, které vznikly v době mezi léty 1962 
a 1968. Tedy v době, které se někdy říká „zlatá šedesátá“… Toto 
časové vymezení je i na výstavě ilustrováno dvěma historickými 
dokumenty, které období, zachycené výstavou, rámují. 

Vernisáž se uskuteční 17. 9. 2015 v 17 h.

Pavel Vácha (nar. 1940) Na pražské FAMU absolvoval v roce
1968 jako jeden z prvních obor umělecká fotografie. Již během
studia sbíral zkušenosti spoluprací s mnoha časopisy a dalšími
medii. Po absolutoriu pracoval jako volný výtvarník. Jeho fo-
tografe jsou na mnoha desítkách gramofonových obalů a dal-
ších nosičů, v mnoha odborných a vědeckých publikacích. Je
autorem několika obrazových monografií (Praha, Brno, Kr-
konoše, Telč, Jazz mezi tanky a klíči). Fotografoval několik 
filmů (např. Sirius rež. Fr. Vláčila), nafotografoval mnoho tv 
inscenací. Zabývá se i divadelní fotografií. Uspořádal přes čtyři
desítky autorských výstav doma i v zahraničí a jeho fotografie
jsou ve sbírkách domácích i zahraničních muzeí, galerií i sou-
kromých kolekcí.

HURÁ NA VÝSTAVU aneb MŮŽE SE HODIT
Putovní výstava o kultuře raného středověku Dědictví Karla Velikého / The 
Legacy of Charlemagne v Tereziánském křídle Starého královského paláce 
na Pražském hradě pomáhá pochopit historické základy Evropy.

Přiznejme si to …těch z nás, kteří ví něco víc o období po pádu Říše 
římské (476), jímž skončil starověk, zas až tak moc není. Za vlády Karla 
Velikého (768–894) nazývané Karolínská renesance došlo v Evropě jak k roz-e
květu umění, tak i k pokusům o sjednocení. Jednomu z nich (totiž reformě 
abecedy z roku 789) vděčíme za dnešní malá písmena – minusky.* Vstupenka 
opravňuje zároveň k návštěvě rozsáhlé expozice Příběh Pražského hradu (na pro-u
hlídku si je lépe vyhradit přiměřeně více času). Výstava Dědictví Karla Veliké-
ho je otevřena denně 10–17 hodin do 14. 10. 2015. Vstupné: 140 Kč, snížené 
(mládež 6–16 let, studenti, senioři nad 65 let): 70 Kč, rodinná (dva dospělí, 
max. pět dětí do 16 let): 280 Kč.

Virtuální prohlídka kolébek evropské kultury na www.heritage-route.eu

* Po pádu západořímské říše (s jejími ka-
pitálkovými nápisy) si jednotlivé evropské
národy vytvořily své vlastní, navzájem ne-
čitelné a tudíž nesrozumitelné, varianty la-
tinky. Reforma, z níž vzešla malá písmena 
– minusky, tak zavedla jednotný styl malé 
abecedy (Karolinská minuskule) – do té 
doby chaotické tvary písmen sjednotila
a používáme je téměř beze změny dodnes.
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ÚŘAD MČ INFORMUJE

ŽIVOT V TROJI

TJ SOKOL INFORMUJE ŽIVOT V TROJI

ROZVRH CVIČEBNÍCH HODIN V TĚLOCVIČNĚ ZŠ 2015–2016
hodiny 15.00 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

pan O. Macek 
od 7. 9. 2015

SABAT PRAHA TJ Sokol – odbíjená II TJ Sokol – odbíjená I 

malý sál
TJ Sokol 
PILATES

TJ Sokol 
aerobik

pí. Kocábová 
pilates

úterý
velký sál

TJ Sokol kopaná
1. 11. 15 – 31. 3. 16

TJ Sokol
odbíjená III

p. Crkva a spol.
TJ Sokol

míčové hry muži

malý sál
TJ Sokol – zdr. 
cvičení + jóga

Roubalová – sebeobrana
Zavadilová

zumba 

středa
velký sál

TJ Sokol kopaná
1. 11. 15 – 31. 3. 16

TJ Sokol – dítě-
pohyb-hudba

TJ Sokol – odbíjená II TJ Sokol – basketbal BBA Group

malý sál KUNG FU Factory o.s.
TJ Sokol

jóga
TJ Sokol
aerobik

TJ Sokol
PILATES

čtvrtek
velký sál

TJ Sokol
předškolní 

děti

TJ Sokol
RODIČE 
A DĚTI

TJ Sokol – žactvo ml.
HB Basket Praha

basketbal

TJ Sokol – cvičení
na nářadí (1. 11. 15 –

31. 3. 16 kanoistika do 21.30)

malý sál
TJ Sokol 

cvičení se židlí
TJ Sokol

stolní tenis dospělí
Roubalová
sebeobrana

pátek
velký sál

TJ Sokol kopaná žáci 
1. 11. 15 – 31. 3. 16

TJ Sokol – kopaná muži
1. 11. 15 – 31. 3. 16

TJ Sokol
míčové hry muži

malý sál KUNG FU Factory o.s.
TJ Sokol

st. tenis žáci 

Tělocvična v Zá-
kladní škole 
Trojská zahajuje 
svůj provoz 1. září 
2015. Zveřejňu-
jeme předběžný 
rozvrh využití tělo-
cvičny ve školním 
roce 2015–2016, 
který se ještě 
může doplnit 
po zahájení provo-
zu. Máte-li zájem 
o dosud volné ho-
diny, kontaktujte 
úřad městské části 
na adrese mar-
kova@mctroja.cz 
nebo telefonicky 
284 691 121.

Ing. I.Marková 

Po dvouměsíčním sportovním
odpočinku se můžete opět 
vrátit do tělocvičny ke svým

oblíbeným sportům a cvičením. Hodiny 
dospělých začnou od 1. září. V rozvrhu
nedošlo ke změnám. Děti začnou cvičit 
v druhém zářijovém týdnu (od 7. 9.). n
V našich hodinách rádi přivítáme nové
sportovce a členy Sokola. Přijít můžete
rovnou do tělocvičny na konkrétní hodi-
nu, kde si cvičení vyzkoušíte a dostanete
informace od cvičitele. Informace může-
te také sledovat na facebooku (TJ Sokol
Troja – všestrannost), volat K. Šrámko-
vou (723 607 070) či psát na e-mail (tj-so-
kol-troja@volny.cz, katerinasramkova@
seznam.cz). n „Sportování“ školních
dětí začne ve čtvrtek 10. 9. od 17.30,
v září jsou připraveny základy atletiky,
v dalších měsících se prostřídají různé
sporty (ringo, florbal, ropeskipping,
gymnastika, brännball, miniházená, …).
n Starosta Sokola od září 2015 zřizuje
úřední hodiny pro dotazy, informace
o Sokolu Troja, pro přihlášení se do So-
kola nebo pro připomínky k činnosti TJ
Sokol Troja, a hodiny pokladny TJ kaž-
dý čtvrtek od 17 do 19 hodin v kancelá-
ři Sokola tj. v Sokolovně resp. v kempu
Sokola v Trojské 171 – vchod z ulice
Trojské. nOSV hledá nové cvičitele pro
oddíl všestrannosti. Případné proškole-
ní zajistíme. Kdo by měl zájem, možno
volat či psát na výše uvedené kontakty.
nNa  podzimní měsíce připravujeme za-
jímavé akce a rádi vás na nich přivítáme.

Cvičitelský sbor TJ Sokol Troja

140 LET DPP 14. 9. Zahájení výstavy Tramvaje v Evropě www.dpp140.cz
20. 9. Tramvajový průvod Prahou od 11 h. www.mhd140.cz
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Povltavská 21/42, (vedle Galerie u lávky)
171 00, Praha-Troja
skritcivtroji@email.cz, 
facebook: Skřítci v Troji 
tel.: 723 607 070
V našem rodinném cen-
tru rádi přivítáme všech-
ny děti od třech měsíců h
po předškolní věk s jejich 
rodiči. Najdete u nás pří-
jemné rodinné prostředí,
ve kterém se můžete potkat s ostatními 
rodiči a dětmi při hraní a kávě (volná her-
na). Nebo se zapojit do nejrůznějších ak-
tivit (cvičení, zpívání, výtvarka, tancování,
cvičení pro těhotné, angličtina pro rodiče 
s dětmi…). Připravujeme také zajímavé 
přednášky a kurzy pro rodiče (výživové, 
finanční či kosmetické poradenství).
Na všechny se moc těšíme a rádi vám
zodpovíme vaše dotazy pomocí e-mailu. 
Aktuální informace naleznete na našem 
facebooku (Skřítci v Troji).

PROGRAM RC SKŘÍTCI V TROJI ZÁŘÍ:

Pondělky: 10–12 Volná herna,
 18–19 Cvičení pro těhotné
Úterky: 10–11 Angličtina pro nejmenší
Středy: 15–17 Volná herna 
Čtvrtky: 10–11 Jóga pro maminky
Pátky: 15–15.45 Cvičení s miminky

NAVŠTIVTE 
NOVÉ 
RODINNÉ 
CENTRUM

 S polu s maminkou nebo tatínkem

 K omunikace, kooperace i kreslení

 Ř íkání si básniček a pohádek, řešení problémů

 Í nterakce, integrace

 T ancování a zpívání

 C vičení a sportování

 I nteligence a poznávání nového

Pátek 4. 9. 2015 Skřítkovská cesta za 
pokladem od 16 hod (sraz v rodinném 
centru, s sebou obrázek skřítka, oblečení 
a obuv na ven, vstup 90 Kč).
Na všechny akce a programy (i do vol-
né herny) se prosím včas přihlašujte na 
e-mail (skritcivtroji@email.cz) či na tele-
fon 723 607 070.

V SRPNU
Trojské zájmové sdružení zabývající 
se historií Troje se sešlo ve čtvrtek 
27. srpna v Domě spokojeného stá-
ří. Přítomní se zabývali přípravou 
publikace KAM SE KDYSI V PRAŽ-
SKÉ TROJI CHODILO NA PIVO. 
Příští schůzka KTH se bude konat 
ve čtvrtek 24. září od í 17 hod.
v Domě spokojeného stáří. bok



BZ PRO VÁS
www.botanicka.cz

4.–13. 9. Masožravky 
masožravý týden ve skle-
níku Fata Morgana
a v prostorech před
skleníkem vám předsta-

víme různé druhy masožravých rostlin 
ze sbírek botanické zahrady.
5.–20. 9. Krásy Austrálie – její jedinečná 
příroda, život ve městech i mimo ně – 
to vše vám nabídnou fotografie Leony 
Váňové a Ondřeje Váni.
12.–13. 9. Vinobraní 2015 přehlídka vín 
předních českých i moravských vinařů. 

Program na str. 7.
26. 9.–25. 10. Výstava dýní – 
královny podzimu.

TROJSKÝ KALENDÁŘ

CO NOVÉHO U SOUSEDŮ

TROJSKÝ KALENDÁŘ TIP NA VÝLET

Periodický tisk územního samosprávného celku
Vydáno dne 2. 9. 2015 v Praze pod evidenčním číslem 
MK ČR E12401. Uzávěrka příštího čísla: 16. 9. 2015. 
Vydavatel měsíčníku: Městská část Praha-Troja, Troj-
ská 230/96, 171 00 Praha-Troja, tel./fax: 284 691 121, 
e-mail: info@mctroja.cz, www.mctroja.cz, IČO: 
45246858. Redakční rada: Ing. arch. Tomáš Drdácký, 
PhDr. Bohumil Kudera, PhDr. Ladislav Lašek, Ing. Ire-
na Marková, Ing. Otakara Stavovčíková, Milan Tesař, 
Martina Samsonova Umlaufová, Ing. arch. Václav Valtr, 
Renata Zajícová. Zlom: Michal Špatz, Maketa: Grafos, 
Tisk: Sprint Servis. Příspěvky nemusí vyjadřovat názor 
redakce. Názory pište na: redakce@mctroja.cz

HUDEBNÍ TOULKY
koncerty pod širým ne-
bem každou neděli Gočár.
domy v ZOO 13 h, zámek 
15 h, BZ 17 h.
6. 9. Prague Brass Quin-
tet J. I. Linek, J. Horowitz, t
G. Gerschwin
13. 9. Wichterle kvintet
W. A. Mozart, G. Bizet, 
A. Rejcha 
20. 9. Kvartet Národního
divadla P. I. Čajkovskij,a
V. Clar, L. van Beethoven w

w
w

.w
ic

ht
er

le
ar

ts
.c

z

ZOO PŘIPRAVILA
www.zoopraha.cz
denně v září 9–18 h

 1. 9.  Prvňáčci jdou do zoo Vstup
za korunu pro žáky prvních tříd 

 5. 9. Kam odlétají stěhovaví ptáci
12. 9. Bizoni na cestách 
19. 9.  Ledovou pustinou za soby 

a ledními medvědy 
26. 9. Putování afrických kopytníků 
28. 9.  Výroční slavnost 2015 – oslava 

84. výročí založení Zoo Praha
Komentovaná krmení a setkání
v září každý víkend na více jak dvaceti 
místech v zoo
Happy Mondays každé zářijové pon-
dělí mají vstup za korunu účastníci
fotosoutěže Zoo Praha (pro vstup
za 1 Kč je nutno se registrovat na 
www.zoopraha.cz, vstupenky za korunu 
budou pro prvních osum set registrova-
ných).
4., 5., 11., 12., 18., 19., 25. a 26. 9.
Večerní prohlídky ve 20.00 a 20.30 h.
Většina zvířat se ukládá k spánku, ale 
noční druhy se právě probouzí. Zažijte 
dobrodružnou cestu noční zoo v dopro-
vodu zkušeného průvodce. Omezená 
kapacita je nutné se předem objednat
na čísle 296 112 230 nebo na e-mailové
adrese pr@zoopraha.cz.

HAVÍŘSKÁ BOUDA S VÝTAHEM 
Milí čtenáři, turisté, tentokrát se vypravíme na Kutnohorsko
na horu Kaňk a do jejího okolí.

Pojedeme vlakem z pražského hlavního nádraží do zastávky Kutná Hora, hl. 
nádraží a zde můžeme popojet jednu stanici navazujícím spojem do zast. Kut-
ná Hora, Sedlec (so: odj. z Prahy 9:59 směr Brno, přestup KH hl. nádr. 11:03). 

Ve směru do města najdeme žlutou a červenou značku a půjdeme ul. Zámeckou 
kolem kláštera a kostela Nanebevzetí Panny Marie a svatého Jana Křtitele, založe-
ného ve 13. století. Objekt byl vypálen husity a následně rekonstruován; až po roce 
1700 byl nádherně přestavěn ve stylu barokní gotiky architektem a stavitelem Janem 
Blažejem Santinim-Aichlem, který je i autorem přestavby sousední kaple Všech sva-

P

tých a dekorací z kosterních pozůstatků v kostnici. Kostel je součástí Světového dě-
dictví UNESCO. Pokračujeme dál po žluté přes silnici až k rozcestí Kaňk a odtud 
neznačenou cestou doprava přijdeme k nové rozhledně Havířská bouda (otevřeno 
denně 10–18 hod.). Vyhlídková plošina slouží zároveň i jako malá kavárna. Nahoru 
lze vyjet výtahem! V blízkosti rozhledny je penzion s restaurací. Můžeme dojít ještě 
na vrchol Kaňku kolem památníku hornických bouří a zde se napojit na naučnou 
stezku Stříbrná stezka-sever, která seznamuje s pozůstatky po historické těžbě stříbra aa
a s novodobou těžbou dalších surovin. Celý okruh má dvanáct zastávek. Doporučuji 
si vzít mapu nebo vytisknout plánek NS z turistické mapy z www.mapy.cz. Vrátíme 
se od rozcestí Kaňk stejnou cestou na hl. nádraží (odj. 16:47, 18:17 na KH hl. nádr. 
a do Prahy navazujícími spoji) anebo si cestu prodloužíme po červené asi 2,5 km 
do krásného „Unescového centra“ města a domů se vrátíme vlakem ze zast. KH – 
město přímým spojem do Prahy (16:59, 18:59). text Renata Zajícová, foto archiv

SLAVILO SE U SLONŮ
Pražská zoo se připojila k Meziná-
rodnímu dni slonů, který se ve svě-
tě slaví od roku 2011. Jeho hlavním

cílem je upozornit na stále klesající počty 
nejtěžších suchozemských savců v příro-
dě a faktory, které tuto situaci způsobují.
n Zoo Praha chová slony indické, jejichž
počty v přírodě se odhadují pouze na ně-
kolik desítek tisíc. Největší hrozbou je
pro ně radikální zmenšování biotopu,
tedy tropického pralesa. Zvířata přichá-
zejí o své přirozené migrační koridory 
i o potravu. Tu pak hledají na pozemcích
obdělávaných lidmi, což vede k dalším
konfliktům, končícím často jejich zabi-
tím. U indických slonů nemají samice kly 
vůbec a samci pouze někteří, přesto jsou
častou kořistí pytláků. V přirozených po-
měrech žijí sloni indičtí v poměru přibliž-
ně: jeden samec na cca pět samic, v mís-
tech častého lovu slonů je tento poměr 
až: jeden samec na cca stodvacet samic.
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Rusalka Opera v Šárce 2015
V neděli 6. září ve 14 hodin v místech 
bývalého přírodního divadla.
www.praha6.cz, www.musictheatre.cz/sarka


