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Po chodníku za slony i do Podhoří
NA STRANĚ 3

Složení zastupitelstva mČ 
je věcí volby (...té vaší)
STRANA 3

Sokolové objektivem
nadšených účastníků aneb publikace  
STRANA 4–5

Seznamte se – Suc scrofa – váš soused
STRANA 9

Občané, máte slovo
NA STRANĚ 10

tenhle parník si nenechte uplavat
aneb výlet tj Sokol
STRANA 11
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Trojská x Pod lisem 7/09-6/10

Trojská x U trojského zámku 7/09-6/10

limit znečištění pro ochranu zdraví roční průměr

limit znečištění pro ochranu vegetace a ekosystémů
roční průměr

OVZDUŠÍ V TROJI 
 ČERVENEC 2009

ČERVENEC 2010
roční průměr 56 respektive 45 µg/m3 
oxidu dusíku v uplynulých 12ti měsících 
opět překračuje povolený limit znečištění 
pro ochranu lidského zdraví (32 µg/m3)

Trojská x Pod lisem 7/09-6/10

Trojská x U trojského zámku 7/09-6/10

limit znečištění pro ochranu zdraví 

(roční průměr)

limit znečištění pro ochranu vegetace 

a ekosystémů (roční průměr)

- - - - -

- - - - -

        

historie naměřených 
hodnot v troji
(µg nox/m3)

vii viii iX X Xi Xii i iii iv v vi
roční 
průměr

Trojská x Pod lisem 
7/09-6/10

101,3 53,9 53,4 96,5 35 31,5 28,4 55,5 66,7 52,9 54,1 56,5

Trojská x U trojského 
zámku 7/09-6/10

32,6 48 78,4 37,4 41,8 36,1 54,7 41 52,9 40,4 39,1 45,8

Trojská x Pod lisem 
7/08-6/09

55,8 54,4 61 52,5 41 33,5 43 41,7 62,5 37,1 48,8 47,24

Trojská x U trojského 
zámku 7/08-6/09

38,5 47,5 46,8 44,6 41,9 43,2 37,6 38,7 32,4 40,6 35,8 40,6

Trojská x Pod lisem 
7/07-6/08

45,4 57,5 54,4 49,5 45,6 40,5 34,8 49,2 50,1 58,1 55 48,8

Trojská x U trojského 
zámku 7/07-6/08

37,7 48,1 48 43,1 39,7 40,8 48,3 35,2 45,4 33,1 37,6 42,15

ANAlýZA OVZDUŠÍ 
PRAŠNOST a OXIDY 
DUSÍKU
Průměrné měsíční koncentrace PM10 

Dlouhodobé průměry se na obou trojských 
lokalitách významně neliší a dosahují hod-
not trojská x u trojského zámku 41 µg.cm-2 
a trojská x Pod lisem 37 µg.cm-2. Frakce PM10 

tvoří 55–95% celkové prašnosti v závis-
losti na typu znečištění v dané lokalitě.
Dle mapových modelů je oblast MČ Pra-
ha-Troja na úrovni znečištění ovzduší 
20–30  µg No

x.m
-3 a 20–25 µg PM10.m

-3.

Naměřené hodnoty jsou výrazně vyš-
ší – měření je realizováno v blízkosti 
dopravně vysoce zatížených komuni-
kací, kde jsou zdroje těchto znečištění. 
V dané lokalitě MČ Praha-Troja jsou 
dlouhodobě výrazně překročeny limity 
znečištění ovzduší pro No

x i PM10 pro 
ochranu zdraví.

ing. kateřina kreislová, Ph.D.
SVÚOM Praha (provádí čtvrtým rokem měření pro 

MČ Praha-Troja)

Vážení spoluobčané,
zdravím vás po prázdninách a věřím, že září přinese ještě mno-
ho slunečných dnů, příležitostí k rekreaci v Troji bude dost.
 

n Letos do třetice byla zaplavena troj-
ská náplavka, srpnová povodeň Troji 
nepřinesla žádné škody. S ničivými 
povodněmi v roce 2002 v paměti jsme 
poskytli materiální pomoc městu Hej-
nice, zasaženému letošní bleskovou 
povodní. Náš soused Mirek Knittel na 
sever Čech doručil nářadí, čistící pro-
středky a ošacení v celkové hodnotě  
16 tisíc korun.

 
n Byla zahájena oprava havárie vodovodu v Trojské ulici. 

1. etapa náročné sanace vodovodního řadu potrvá do 
konce září. V říjnu bude pokračovat v úseku od zámku 
ke křižovatce s ulicí Pod Hrachovkou. Žádám vás o trpěli-
vost s dopravními omezními, oprava přivede opět čistou 
vodu do vašich domácností.

n Péčí městské části mají žáci základní školy v novém 
školním roce k dispozici samostatný vstup, prostor šaten, 
možnost odborné pomoci v kabinetu speciálního 
pedagoga.

 
n Generální projektant městského okruhu společnost Satra 

převzal naši studii na optimální řešení společné zastávky 
tramvají a autobusů Trojská, možnost odbočit z Troje vle-

vo do ulice Nad Kazankou, parkovací stání. 
Nic z toho původní řešení neobsahovalo.

n Již tradiční program Dne otevřených památek vyvrcholí 
11. září obnovenou projekcí Biografu Troja u řeky, 
tentokrát v osadě Rybáře.

 
n Studii chodníku do Podhoří, včetně řešení parkování 

u přívozu, společně projednáme 15. září od 18.00 ho-
din. Výsledky diskuze budou zapracovány do projektu 
k územnímu rozhodnutí.

n Atelier A05 pro nás zpracovává Krajinářskou studii Troje, 
kterou vám představíme začátkem října.

n V říjnových volbách do trojského zastupitelstva se bu-
dou ucházet o vaši přízeň 3 volební strany: ODS, TOP 09 
a Trojský kůň 2010.

Konečně vás rád po roce opět srdečně zvu na Trojské 
vinobraní a těším se na viděnou!    
   

n tomáš Drdácký, starosta
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VElKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY
na domovní odpad  budou přistaveny

od soboty do neděle 11.–12. 9.
na obvyklých stanovištích: 
n dvůr zŠ Trojská n ulice Sádky 
n pod Salabkou x Trojská 
n Pod Havránkou u čp. 28 n Na Pazderce proti čp. 213 
n V Podhoří proti čp. 280 (bývalá Octárna)

ÚřAD MČ iNFORMUJe

VOlBY SE BlÍžÍ
volby do zastupitelstev obcí se konají 

v pátek 15. října 2010 od 14.00 hodin 
do 22.00 hodin a v sobotu 16. října 2010 

od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Voličem je státní občan ČR, který alespoň 

druhý den voleb dosáhl věku nejméně  
18 let a je v den voleb v této obci přihlášen 
k trvalému pobytu. Voličem je také státní 
občan jiného státu, který nejpozději druhý 
den voleb dosáhl věku nejméně 18 let, je 
v den voleb v této obci přihlášen k trvalému 
pobytu a jemuž právo volit přiznává Sm-
louva o přistoupení ČR k eU, která byla 
vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv. 
Občané členských států eU, kteří splňují 
podmínky pro přiznání volebního práva, 
mají právo, pokud požádali o zápis do do-
datku stálého seznamu voličů, hlasovat ve 
volbách do zastupitelstva obce.

Volič po příchodu do volební míst-
nosti prokáže okrskové volební komisi 
svou totožnost a státní občanství Čr 
platným občanským průkazem nebo plat-
ným cestovním pasem ČR. Jde-li o cizince, 
prokáže se průkazem o povolení k pobytu 
vydaným podle zákona č. 326/1999 Sb.,  
o pobytu cizinců na území ČR. 

je nezbytné, aby volič měl u sebe 
potřebné doklady; neprokáže-li volič svou 
totožnost a státní občanství Čr, popřípadě 
státní občanství státu, jehož občan je 
oprávněn hlasovat na území Čr, nebude 
mu hlasování umožněno.

 Při vlastním hlasování volič může hla-
sovací lístek upravit jedním z uvedených 
způsobů: 1) označit křížkem ve čtverečku 
v záhlaví sloupce před názvem volební 
strany pouze jednu volební stranu. Tím je 
dán hlas kandidátům této volební strany 
v pořadí dle hlasovacího lístku v počtu, 
kolik činí počet členů zastupitelstva obce, 
který má být v obci volen. Pokud by 
byla označena tímto způsobem více než 
jedna volební strana, byl by takový hlas 
neplatný, 2) označit v rámečcích před 
jmény kandidátů křížkem toho kandidáta, 
pro kterého hlasuje, a to z kterékoli volební 
strany, nejvýše však tolik kandidátů, kolik 
členů zastupitelstva obce má být zvoleno. 
Počet členů zastupitelstva, který má být 
v obci zvolen, je uveden v záhlaví hla-
sovacího lístku (pozor – v MČ Praha-Tro-
ja je pro podzimní volby 9 zastupitelů). 
Kromě toho lze oba způsoby, popsané 
v předchozích bodech, kombinovat, a to 
tak, že lze označit křížkem jednu volební 
stranu a dále v rámečku před jménem kan-
didáta další kandidáty, pro které hlasuje, 

a to v libovolných samostatných sloupcích, 
ve kterých jsou uvedeny ostatní volební stra-
ny. V tomto případě je dán hlas jednotlivě 
označeným kandidátům. z označené voleb-
ní strany je dán hlas podle pořadí na hlaso-
vacím lístku pouze tolika kandidátům, kolik 
zbývá do počtu volených členů zastupitelst-
va obce. Pokud má být voleno např. 11 členů 
zastupitelstva a je označena volební strana  
s 11 kandidáty a kromě toho 5 kandidátů 
individuálně ze sloupců dalších volebních 
stran, je dáno označené volební straně  
6 hlasů, a to pro kandidáty na prvních šesti 
místech. Pokud by byla tímto způsobem 
označena více než jedna volební strana 
nebo více kandidátů, než je stanovený 
počet, byl by takový hlas neplatný.   Pokud 
volič neoznačí na hlasovacím lístku ani 
volební stranu, ani žádného kandidáta, hla-
sovací lístek nevloží do úřední obálky, hla-
sovací lístek přetrhne nebo vloží do úřední 
obálky několik hlasovacích lístků do téhož 
zastupitelstva, je jeho hlas neplatný. 

Každý volič hlasuje osobně, zastoupení 
není přípustné. Hlasování na voličský 
průkaz není možné. Hlasovat bude možné 
i do přenosné volební schránky, stačí to 
nahlásit telefonicky nebo osobně okrskové 
volební komisi.                   

renata Zajícová, zapisovatel OVK

15
16
X

CHODNÍK DO PODHOŘÍ
vEŘEjné PrOjEDnánÍ
Ve středu dne 15. září v 18:00 hodin zve starosta MČ Praha–Troja 
trojské občany na veřejnou prezentaci a projednání záměru městské 
části vybudovat chodník do Podhoří. Výsledky diskuze budou 
zapracovány do projektu k územnímu rozhodnutí.  Sraz je na koneč-
né autobusů v Podhoří. zájemci si mohou předem prohlédnout 
studii zpracovanou atelierem AND, s.r.o. na úřadě městské části  
u pana Karla Novotného, vedoucího stavebního oddělení.

t. Drdácký

KNIHOVNA
Od  9. září 2010 bude do Troji jez-
dit a poskytovat své služby pojízdná 
knihovna Městské knihovny v Praze 

každý sudý čtvrtek od 14.00 do 
18.00 hodin v ulici Sádky. 
Oproti loňskému roku zůstává stej-
né místo i den – sudý čtvrtek, upra-
vuje se výpůjční doba od 14 hodin 
(v loňském roce byla od 13 hodin). 
Aktuální informace o provozu bib-
liobusů najdete na webových strán-
kách MKP na adrese:
www.mlp.cz.

bezbariérový 
přístup

ZMĚNA U lÁVKY
V Galerii u lávky došlo k havárii vodovodu 
a byla vyplavena. Po sanaci proto bude po-
kračovat výstava Petra Melana až do 31. 10..
Výstava keramické plastiky A. Grosseové se 
přesouvá na příští rok. Dne 4. 11. proběhne 
vernisáž výstavy obrazů J. Janůjové. j. kavan

trOjSkÝ kaLEnDáŘ 

STAROSTA MČ PRAHA-TROJA
TOMÁŠ DRDÁCKÝ SPOLEČNĚ S GALERIÍ HL. M. PRAHY

VÁS SRDEČNĚ ZVOU NA

u příležitosti státního svátku
České republiky

28. září 2010 v 17.00 hodin
Trojský zámek, Císařský sál 

Účinkuje soubor Musica Bohemica, slovem provází 
umělecký vedoucí souboru Jaroslav Krček

3
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ŽivOt v trOji

TROJSKÉ POSVÍCENÍ
Vůbec první obnovené posvícení proběhlo v Botanické zahradě 
hl. města Prahy v roce 2006. Letos to tedy bylo v pořadí páté 
posvícení. Mohli jsme si na něm vyzkoušet výrobu perníku ve 
formách ve stánku manželů Ajksnerových, ochutnat královské 
pražené mandle od pana Šantrůčka, nakoupit voňavá koření 
u „Báby kořenářky“ a svými chuťovými pohárky 
zhodnotit pekárenské výrobky z Mi-
chelské pekárny a z pekárny Vodička. 
Mohli jsme si zakoupit drobné dárečky 
i u jiných prodejců. Nechyběla ani oblíbe-
ná tombola. O naše žaludky se postarala 
Arena a Staročeské dobroty pana Velicha. 
Posvícení se konalo v exkluzivním pro-
středí Vinice sv. Klára, kde se nabízela 
kromě jedinečného výhledu na Prahu i vý-
borná vína. Nechyběly tradiční posvícenské 
koláče! Program byl připraven od 13 do  
22 hodin. Celou akcí nás provedl mode-
rátor Milan Schmidt. Od 13 hodin před-
vedla své vystoupení JUNiOR dechovka. Ve 
14 hodin se uskutečnilo slavnostní před-
stavení a křest nové knihy „Historie sokol-
ského hnutí v Praze Troji v letech 1895 až 
1948“ autorů B. Kudery a F. Malého. za při-
spění MČ Praha Troja, Sokola Troja a ing. 

M. Pokorného ji vydala Nadace Q. Schwanka. Křest knihy 
uvedl starosta MČ Praha Troja Tomáš Drdácký, který se do-
stavil v historickém sokolském kroji. Knihu pokřtili za Nadaci  
Q. Schwanka autoři Kudera a Malý společně se zasloužilou členkou 

trojského Sokola Alžbětou Filipovou. Prv-
ních padesát výtisků měli přítomní mož-
nost získat zdarma i s věnováním autorů. 
V dalších dnech je možno knihu získat 
v sídle Nadace Q. Schwanka, na úřadě 
MČ Praha Troja a na recepci kempu 
Sokola Troja. Pak vystoupila skupina 
historického tance Ambrosia. Před-
vedli nám scénky z venkovské krč-
my. Jejich vystoupení začala v 16.30 
a 18.30 hod. Na závěr bylo zařaze-
no vystoupení skupiny Rošáda pod 
vedením Jana Roubíčka. Jejich 
vystoupení potěšilo hlavně milov-
níky hudby od 60. let do součas-
nosti. Někteří z nich se neváhali 
pustit do tance. Povedené po-
svícení ukončil až prudký déšť, 
který se dostavil krátce po 21. 
hodině.                               bok

Knihu „Historie sokolského života v Praze Troji“ přivítal 
starosta Troje T. Drdácký společně se starostou TJ Sokol Troja J. Zobalem.

Posvícení se těšilo velkému zájmu návštěvníků.

Křest nové knihy svěřili autoři B. Kudera a F. Malý sokolce Alžbětě Filipové. MČ Troja připravila návštěvníkům milé překvapení: zájemci obdrželi 
na posvícení knihu zdarma.

Z HISTORIE SOKOlSKÉHO žIVOTA V PRAZE-TROJI

foto L. Kuderová
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V NEDĚLI 12. ZÁŘÍ 2010
OD 10:30 DO 20:00 HODIN

V AREÁLU TROJSKÉHO ZÁMKU

PROGRAM [severní nádvoří]
10:30 zahájení slavnosti
11:00 úvodní slovo

11:15–11:45 divadlo Červený kohout
12:00–13:30 IRIS, taneční

a šermířská skupina z Prahy 7
 14:00 uvítání návštěvníků,

zahájení odpoledního bloku
14:15–19:00 Slovácký krúžek a cimbálovka

  20:00 ukončení slavnosti
stan MČ Praha-Troja, Café Trojský zámek

teplé a studené občerstvení

[jižní nádvoří]
malování pod vedením lektorky GHMP
Lucie Haškovcové

15:00 koncert z repertoáru
 J. Rejchy a W. A. Mozarta

hraje Pražské dechové kvinteto

[zahrada]
zámecké vinné sklepy… Cesta za pokladem…

program pro děti v zahradním bludišti
lukostřelba, kroket, klokaní boty,
turnaj v pétanque

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

Jednotné vstupné 50,– Kč platí 
i na Vinobraní v botanické zahradě.

Bývalý starosta O. Adámek se zdraví se současným starostou T. Drdáckým. MěstsKá část PraHa-troja
ve spolupráci s Galerií hl. m. Prahy
a panem Jaromírem Ungrem

si vás dovolují pozvat na 12. ročník

TRADIČNÍ SLAVNOSTI DOBRÉHO VÍNA A BURČÁKU

POSVÍCENÍ V BOTANICKÉ ZAHRADĚ
A KŘEST PUBlIKACE Z HISTORIE
TROJSKÉHO SOKOlA
n Krásné počasí, příjemné posezení, pěkné výhledy, chutná vína 
a dobrá zábava nejprve s dechovou hudbou, později veselé divadelní 
a taneční vystoupení skupiny Ambrozia a dále melodie 60. až 80. let 
v podání skupiny Rošáda až do večerních hodin s velkou návštěvnos-
tí bylo i křestem nové publikace o historii sokolského života v Troji 
sestavené našimi sousedy Bohumilem Kuderou a Františkem Malým 
s přispěním klubu Trojské historie. 

n Tvůrci představili tuto publikaci přítomným posvícenským návštěv-
níkům a spolu se zástupci Trojského sokola – starostou sokola Janem 
zobalem, starostou MČ Troja  Tomášem Drdáckým a zasloužilou so-
kolkou Alžbětou Filipovou, kteří na podium vystoupili v historických 
sokolských krojích s Trojským sokolským praporem. 

n zaujali všechny přítomné Trojské i cizí občany a pokřtili publikaci  
Trojským vínem a přípitkem.  Asi 50 donesených publikací bylo bě-
hem 20 minut rozebráno. 

n závěrem konstatuji, že je škoda, že se Trojského posvícení a křtu 
publikace nezúčastnilo více Trojských občanů. Mnoho akcí pořáda-
ných MČ, Sokolem, nebo Botanickou a zoologickou zahradou je 
navštěvováno Trojáky velice málo a myslím, že by si tyto akce za-
sloužily více pozornosti a přinesly by Trojákům plno radosti a soused-
ských diskuzí i informací o dění v Troji. ( Myslím letní kino, koncerty 
u koně, Trojský den apod.).

Petr Filip, starší

Klenoty trojského Sokola – histo-
rický kroj a památný prapor.



Trojský zámek
U trojského zámku 1, Praha-Troja

Stavba raně barokního zámku Troja zahá-
jena v roce 1679 hrabětem Václavem Vojtě-
chem ze Šternberka. Autorem projektu byl 
architekt francouzského původu Jean Bap-
tiste Mathey. Nyní zámek spravuje Galerie 
hl. města Prahy. Stálé expozice: Věčné léto 
v římské vile, František Bílek v Troji (Oranže-
rie). Prohlídkový okruh bude zpestřen o běž-
ně nepřístupné části zámku.

Památka běžně přístupná veřejnosti. 
otevřeno út–čt, ne 10.00–18.00, 
pá 13.00–19.00 
(zahrada 10.00–19.00), so 10.00–19.00 hod.
ve dnech EhD 2010 otevřeno:  
11. 9. 2010–19. 9. 2010 10.00–18.00 hod. 
vstup: za běžné vstupné

názvech. 19.st. epidemie révokazu, zbytky 
i poč. 20.st.

Památka běžně přístupná veřejnosti.
otevřeno 10.00-19.00 hod.
ve dnech EhD 2010 otevřeno: 
11. 9. 2010-12. 9. 2010 10.00 – 23.00 hod.
vstup: zdarma z venkovní expozice BzP 
(za běžné vstupné)
bezbariérový přístup: ano – celý objekt

trojského panství. Obytná budova po severní 
straně vstupní brány vznikla asi současně se 
zámkem koncem 17. st. Protější budova, zná-
má jako stará trojská pošta, patrně konec 18. 
stol. Vleklé restituční spory. V současné době 
se projednává projektová dokumentace re-
generace statku.

norganizované prohlídky v sobotu
11. 9. v 14.00 a 15.00 hodin 
s představením budoucího využití.
vstup: zdarma 
bezbariérový přístup: ano – část objektu

Viniční dům s vinicí     
Nádvorní 34, Praha-Troja

Vinice, jedna z posledních dochovaných, při-
pomíná doby, kdy prakticky všechny vhod-

né svahy v teplé Trojské kotlině byly 
vinicemi. Trojské vinařství, které je ne-

pochybně středověkého původu, 
po sobě zanechalo řadu pamá-

tek v usedlostech i místních 

Kaple sv. Kláry
Nad Trojským zámkem, Praha-Troja

Kaple vznikla jako součást zámeckého are-
álu, s vlastním zámkem byla kdysi spojena 
schodištěm. 

Památka běžně nepřístupná veřejnosti. 
Ve dnech eHD 2010 otevřeno: 
11. 9. 2010–12. 9. 2010 9.00–20.00 hod.
vstup: zdarma z venkovní expozice BzP 
(za běžné vstupné)
bezbariérový přístup: ano – celý objekt

Trojský mlýn     
Povltavská 5, Praha-Troja

Trojský mlýn je zřejmě podstatně staršího 
založení než zámecký areál, v jehož jiho-
západním sousedství se nalézá. Svému úče-
lu 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.

Památka zcela uzavřená veřejnosti.
ve dnech EhD 2010 otevřeno: 
n11. 9. 2009 organizované prohlídky
ve 12.00, 13.00 a 14.00 hodin
vstup: zdarma
bezbariérový přístup: ano – část objektu

Panský dvůr
Pod Havránkou 7, Praha-Troja

Statek v sousedství bývalé osady Rybáře pa-
třil k základnímu hospodářskému zázemí 

6

Po celou sobotu den (od 10:30 hodin) bude 
proti tzv. Nevolovu statku, vedle par-
koviště zoo v Rybářích trOjSké ŠaPi-

tÓ k dispozici pro setkání, besedy, diskuze 
o trojských památkách, kvízy a hry pro všech-
ny věkové kategorie. Zde bude zahájení spo-
lečných prohlídek trojských památek v 10:30, 
11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30 hodin

tomáš Drdácký,

garant Dne otevřených památek v Troji

TýDEN PAMÁTEK A SPOlEČENSKýCH SETKÁNÍ
11. 9. sobota

eUROPeAN HeRiTAGe DAyS   www.ehd.cz
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Městská část Praha -Troja

Viniční sloup     
Trojská 162, Praha-Troja

Ozdobný viniční sloup z časů rozkvětu troj-
ského vinařství z 18. století. Původně stá-
val v Trojské ulici nad křižovatkou u zámku, 
později přenesen na dnešní místo. začátek 
stezky Quido Schwanka 

Památka běžně přístupná veřejnosti.
přístupna bez omezení

Kaple sv. Václava
Podhoří 284, Praha-Troja

Kaplička vystavěna r. 1865 manželi Vrzáko-
vými, tehdejšími majiteli Lysolaj. 1. písemná 
zmínka r. 1905 (in Ant. Podlaha: Posvátná 
místa Království českého). Absolutní devas-
tace koncem 80. let minulého století, obno-
veno r. 1996 Společností pro obnovu kaple 
sv. Václava a zvelebení kaple sv. Kláry v Pra-
ze-Troji.

Památka běžně nepřístupná veřejnosti. 

ve dnech EhD 2010 otevřeno: 
n11. 9. 2010 10.00–18.00 hod. 
vstup: zdarma
bezbariérový přístup: ano – celý objekt

Zahrada 
Trojského zámku
U trojského zámku 1, Praha-Troja

Kompozice zahrady je italského typu, což 
dokládá konvergentní hlavní osa, řešení za-
hradních parterů, hvězdicové členění štěpni-
ce i širší provázanost s okolní krajinou.

Památka běžně přístupná veřejnosti.  
otevřeno út– ne 10.00–19.00

ve dnech EhD 2010 otevřeno:  
11. 9. 2010–19. 9. 2010 10.00–19.00 hod. 
nv sobotu 11. 9. komentované 
prohlídky ve 13.00, 14.00, 15.00 a 
16.00 hodin, sraz u jižní brány   
vstup: zdarma
bezbariérový přístup: ano – celý objekt
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Usedlost čp. 13     
Pod Havránkou 13, Praha-Troja

Drobná řemeslnickozemědělská usedlost při 
ulici Pod Havránkou z konce 18. století nebo 
poč. 19. století, objekt tehdejší rybářské ves-
nice.

Památka běžně nepřístupná veřejnosti. 

ve dnech EhD 2010 otevřeno:  
11. 9. 2010 10.00–16.00 hod. 
vstup: zdarma 
bezbariérový přístup: ne

7

...pokračování původního pro-
jektu Městské části Praha-Tro-

ja ...tentokrát přímo v řece...zaniklé vltavské 
rameno... proti tzv. Nevolovu statku, vedle 
parkoviště Zoo v Rybářích
...opět v TROJSKÉM ŠAPiTÓ...další nová
zastávka na „TROJSKÉM KORzU“...
zahájení v sobotu 11. září v 20:00 hodin:  
Praha – neklidné srdce Evropy Dokumentár-
ní, Československo / itálie, 1984, 61 minut, 
Režie: Věra Chytilová
připravujeme: bokovka režie: Alexander Payne, 
až přijde kocour režie: Vojtěch Jasný, 
vražda inženýra Čerta režie: ester Krumbachová, 
Spiklenci slasti režie: Jan Švankmajer, taking Off 
režie: Miloš Forman, baron Prášil režie: Karel 
zeman, Piráti na vlnách režie: Richard Curtis
... a další výběr dokumentárních a hraných filmů 
originální občerstvení
podrobný program bude v Troji doručen do 
poštovních schránek začátkem září. 
více na www.mctroja.cz

tomáš Drdácký a jan kočí

Trojský den 18. 9. 2010

ŽivOt v trOji 
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Hned ráno nás probudil prudký a nelítostný 
déšť. Bylo jasné, že pršet hned tak nepře-
stane, a proto se k radosti všech nekonala 
rozcvička. Když jsme však pohledem zavadi-
li o hrázku, úsměv nám poklesl. Dešť prav-
děpodobně trval už několik hodin, protože 
hrázka si vedle sebe stihla vytvořit další kory-
to a tím udělat z půlky naší louky bažinu.
Protože pršelo celé dopoledne, všechny sku-
pinky, kromě Káňat, která měla službu v ku-
chyni, šly vymýšlet různé reklamy pro poba-
veni k slavnostnímu ohni. Ještě před obě-
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ŽivOt v trOji a OkOLÍ

NÁŠ TŘINÁCTý VýCHOD SlUNCE 7. 8. 2010
dem se pak plnily táborové zkoušky jako na-
příklad uzlování, práce s buzolou, šifrování 
a jiné. Po odpoledním klidu byla banka yu-
kon a tzv. „Pekelné odpoledne“. Vedoucí si 
pro nás připravili několik stanovišť. První za-
stávka byla u Guntera a jmenovala se „Vydě-
lej prachy“. Po přečtení názvu nejspíš nikdo 
z nás nečekal, že se bude jednat o poznává-
ní rostlin a zvířat za klondary. Druhá se ode-
hrávala u Kačky↓. Každý si zde za 7 klondarů 
mohl vybrat kelímek s obrázkem a získat to, 
co se v něm skrývalo, někdy sladkosti, jindy 

niť nebo spínaci špendlík. Následovala střel-
nice s Bylym a stanoviště Moniky v návštěv-
ním tee-pee, kde jsme se pokoušeli nosit po-
línko na hlavě. Pátou zastávku představoval 
dům hrůzy aneb „Děsná hrůza“ a poslední, 
snad nejoblíbenějši, byla cukrárna Kytka, 
kde jste si mohli koupit jakékoliv dobrůtky. 
Myslím, že se zde utratilo nejvíce klondarů. 
Na závěr se uskutečnila tombola. Jako hlav-
ní cena byl velký plyšový medvídek, kterého 
vyhrála Kačka z. Večer měl být oheň, ale pro-
tože bylo stále hodně mokro, odložili jsme 
ho na zítřek a místo toho zpívali s Monikou 
a Michalem v kuchyni. Byl to opravdu kras-
ný večer, a protože zpívání unavuje, šli jsme 
všichni brzo spát.

klárka

trOjSká hiStOriE

VýSTAVA V MUZEU Hl. M. PRAHY
v úterý 21. září bude v hlav-
ní budově Muzea hl. m. 
Prahy na Florenci slavnostně 
otevřena výstava pod názvem 
„Pražské výletní restaurace“. 

troja, nadace Q. Schwanka 
i klub trojské historie. Zna-
mená to, že se na ní setkáte 
i s některými restauracemi, 
které byly i v troji a Podhoří. 
muzeum má otevřeno denně 
kromě pondělí 9.00–18.00 
hod., v sobotu od 9 do 21 
hod. výstava určitě stojí za 

pozornost. 
bok

na přípravě výstavy spo-
lupracovala mČ Praha-

  Pro všechny zájemce o historii, poučení i zábavu, 
v souvislosti s týdnem setkávání v Troji (viz strany 5, 6, 7),
přinášíme několik tematicky obdobných akcí:

 10.-11. 9. Znojemské historické vinobraní
  Hudba, královský průvod, turnaje 

www.vinobrani.cz
 18. 9.  roudnické vinobraní
  Živá hudba, všechny městské památky, včetně zámku  
  a vinného sklepa, zpřístupněny 

www.roudnicenl.cz
 24.-25. 9. burčákový festival v areálu Louckého kláštera 
  ve znojmě„Burčákové dny“ vždy v pátek 
  a v sobotu do 16. 10. tamtéž 
                                                       www.znovin.cz
 25.-26. 9. Dny valtických burčáků Hudba a zpěv

 2. 10.  valtické vinobraní                       www.valtice.eu

ŽivOt v trOji

RAFŤÁCI V TROJI
Od pátku do neděle se ve dnech 
20. – 22. srpna proháněly v troj-
ském slalomovém kanálu rafty. 
Soutěžily o Trojský pohár.

text a foto bok

SAXOFONY 
NAD TROJOU
V pátek 20. srpna se od 19.30 ho-
din stala Vinice sv. Kláry místem 
koncertu Českého saxofonové-
ho kvarteta. Posluchači poseděli 
pod ořešákem, popili dobré vín-
ko a užili si báječnou hudbuw. 
Byl to jedinečný večer v krásném 
prostředí, s ohromujícím výhle-
dem na Prahu. Jen škoda, že ve 
slušné návštěvě koncertu chyběli 
trojští sousedé.                        bok



září 2010 131

9

Povolení odlovu vydává Odbor 
ochrany prostředí Magistrátu  
hl. m. Prahy se souhlasem vlastní-
ka pozemků. O povolení odlovu 
může požádat Městská část Pra-
ha-Troja v zastoupení vlastníků 
pozemků hromadně, tzn. že nám 
vlastníci pozemků dají plnou moc 
v řízení o povolení odlovu. Nebo 
vlastník pozemku dá souhlas s od-
lovem adresovaný přímo Odboru 
ochrany prostředí MHMP nebo 
může souhlas  odevzdat i na Úřa-
dě městské části Praha-Troja. Pro-
to bychom chtěli vyzvat všechny 

předek prasete domácího, je rozšířeno po celé Evropě a asii, 
ale vyskytuje se i v severní části afriky. Od zmíněného domes-
tikovaného druhu se liší protáhlejší stavbou hlavy a zejmé-
na tuhými hnědočernými štětinami, hustě porůstajícími jeho 
tlustou kůži. Prasata (Suidae) tvoří spolu s hrochy kategorii 
nepřežvýkavých sudokopytníků a jsou všežravá (od kořínků 
přes semena, výhonky, hlízy, hmyz až po zdechliny). tomu 
odpovídá jejich chrup – s typickými, stálým rytím přibrušo-
vanými špičáky, z nichž dolní kly vyčnívají ven z tlamy – ta je 
zakončena rypákem. Černá zvěř, jak se divočákům také říká, 
má bystrý sluch a vynikající čich. Prasata divoká jsou plachá 
a hbitá. Žijí většinou v lesích. rychle se rozmnožují. tím, že 
potravu vyhledávají rytím, kypří lesní půdu a tak – kromě 
toho, že požírají lesní škůdce a jejich larvy – lesu prospívají. 
bachyně (samice), kňouři (samci) spolu s karmazíny (selaty) 
a lončáky (ročními selaty) se zdržují ve stádech. Staří kňouři 
jsou samotáři.

SLeCHO OSiNy HřeBeN

SVĚTLO

RyJ

PáRáKy KLeTáKy
SPáRKy

BĚH

PíRKO

KRUNÝř

ŽivOt v trOji ČERNÁ ZVĚŘ NA ÚZEMÍ MČ PRAHA-TROJA
městská část Praha-troja se zabývá situací s přemnože-
nými divokými prasaty, která se pohybují již na mnoha 
místech v troji. jsou dvě možnosti, jak můžeme postu-
povat. jednak bychom rádi ujistili vlastníky zničených 
pozemků, že se v blízké době chystá „tažení“ proti di-
vočákům ve spolupráci s myslivci. a to tím, že městská 
část zakoupí přípravky, které divoká prasata odpuzují 
a společně s myslivci je bude instalovat. 
Další cestou je odlov zvířat na určených pozemcích.

te Wild-Schwein-Stopp na látku 
na hliníkových pásech. V době 
rizika vzniku škod nezapomeňte 
opakovat aplikaci každé 4 týd-
ny (k dostání www.alexlov.cz, 
cena 430,- Kč + poštovné)

ku (kombinace pachu člověka, 
medvěda, rysa a vlka.). Důležité 
je, že koncentrát působí pouze 
v okolí komunikace, nedochází 
k žádnému ohraničení teritoria 
zvěře a přirozené přechody zvě-
ře zůstávají zachovány. Tam, kde 
z různých důvodů nelze apli-
kovat konvenční metody proti 
škodám způsobeným zvěří a na 
zvěři, je pachový ohradník rych-
lé, jednoduché, účinné řešení 
www.alexlov.cz, cena 5790,- 
Kč komplet + poštovné). 
vyjádření jaroslava Šprongla, 
předsedy Obvodního myslivec-
kého spolku Praha 8:

vlastníky pozemků, na kterých 
se zvířata vyskytují a souhlasí 
s odstřelem, aby se obrátili na 
Úřad městské části Praha-Troja, 
ing. Marková, markova@mctroja.
cz, abychom domluvili udělení 
plné moci nebo převzetí souhla-
su s odlovem. Kromě této infor-
mace vyzveme všechny vlastníky 
vytipovaných pozemků (jedná se 
hlavně o neoplocené pozemky) 
k součinnosti, aby odlov mohl být 
proveden ve větším měřítku a byl 
snížen stav divokých prasat.
O dalších podrobnostech budete 
informováni v časopise Troja. 
Pro ty, kteří už nechtějí dál čekat 
a chtěli by sami něco podnik-
nout, uvádíme možnosti aplika-
ce odpuzujícícho přípravků:

Wild-Schwein-Stopp – 
stop černé zvěři 
(používá se v oblastech pěstová-
ní kukuřice, chmele, vína, na za-
hradách, loukách… Ochranného 
účinku se dosáhne nejlépe v kom-
binaci s pásky z hliníku: zhotovené 
hliníkové pásy roztáhněte tak, aby 
mohl vznikat zvuk, volně zavěste 
(do výše pasu) na stromy, keře..
Vzdálenost cca 10-15 m. Nastříkej-

Efektivní ochrana lidí a zvěře: 
Duftzaun – pachový ohradník
(redukuje nehody způsobené 
lesní a polní zvěří na komunika-
cích, a tím chrání nejen lidi, ale 
i zvěř. Účinek spočívá v tom, že 
převážně spárkatá zvěř při pře-
cházení komunikací v oblasti 
aplikovaného pachového ohrad-
níku nezůstává stát, ale takto 
označenou cestu obejde nebo 
rychle přerazí. Na zvěř tak pů-
sobí nejen hluk a pohyb na silni-
cích, ale především pach příprav-

„Metoda, o níž se v článku píše, 
jsou takzvané pachové ohrad-
níky, které slouží především 
k zabránění střetu zvěře s mo-
toristy na silnicích. Zatím jsou 
využívány – a s vynikajícími vý-
sledky – hlavně na Ústecku a na 

Pardubicku. Pěna se instaluje na 
stromy a kůly v nepřehledných 
místech a zvěř se jim pak vyhý-
bá. Životnost je dlouhá, jen se 
musí náplň té pěny obnovovat.
Využít to k zabránění pronikání 
divočáků do obydlených oblastí 
je vynikající nápad. Distributo-
rem je mimo jiné Českomoravská 
myslivecká jednota (za výhodné 

ceny). Aplikovat by to pak měli 
znalci místních poměrů spolu 
s myslivci.“                                                                                                                              

Nakonec rada od pana Olejá-
ra, který nám napsal: „Myslím, 
že jsem našel řešení, které můj 
otec, sedlák na Slovensku v Le-
voči, úspěšně použil na ochranu 
brambor na pozemku u lesa. 
Jde o rozmístění drobných ná-
dobiček  cca  1-2 dcl naplně-
ných petrolejem na víku dírko-
vaných k prostému odpařování 
petroleje kolem plotu 2-3 m od 
sebe vzdálených. Je to velmi 
účinný a osvědčený prostředek, 
který divočáka s dokonalým 
čichem odpuzuje. Jde o bez-
bolestné a naprosto neškodné 
řešení s uplatněním sedláckého 
umu.“                                                                                   

redakce                           

PraSE DivOké (SuC SCrOFa)

Wild-Schwein-
-stopp 430,– Kč
+ poštovné

Nádobičky 
s petrolejem 
56,– Kč (700 ml)

Duftzaun – pachový ohradník 
5790,– Kč + poštovné
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SAlABKA, TROJA NAD ZOO
1. Co považujete za největší problémy bezprostředního okolí
 vašeho bydliště?
2. Co považujete za přednosti?
3. jaká je vaše představa o budoucí podobě vašeho bydliště?

1. Víkendový provoz autobusů 236, které mají díky řidičům
čím dál hlučnější provoz a kolem našeho domu projede jen tato 
linka 106krát za den.
Bezohlednost majitelů zahrad, u kterých větve keřů zasahují 
v průchozí výšce do poloviny nebo i nad celý chodník.
Odpadky na trávnících, které v Troji nikdy nikdo neuklízí 
/např. na stezce Quido Schwanka/.
Bezdomovci nastěhovaní pod námi, kteří topí zásadně 
odpadky a kouř zahlcuje celé údolí. 

2. Louka s výhledem na Prahu a les na kopci (dokud Botanická zahra-
da nezačne tyto prostory, které nedávno oplotila, zase zamykat). 
3. Vyřešení bodu 1 a 2 viz výše. Doplnění nového asfaltu 
na cyklostezce u řeky v úseku mezi zámkem a zOO. 
Jinak jsem se vším spokojená.

1. intenzita automobilové dopravy a náš specifický problém – při 
větším dešti jsme zaplaveni vodou a bahnem díky špatnému odvod-
nění Schwankovy stezky, event. vodou z hospodářského dvora zOO. 
(Ještě uklízíme…)
2. Bydlení v příjemném prostředí v relativní blízkosti centra Prahy.
3. Vyřešení dopravy do zOO u Botanické zahrady 
mimo centrum Troje. 
Dořešení centra Troje (náměstíčko u Kovárny), kde se asi jaksi 
zaspalo výstavbou bytového domu s prodejnou.

Magdalena Benešová

J. a Z. Koberovi

PARNÍKEM DO NElAHOZEVSI
Oddíl kopané TJ Sokol Troja
pořádá společně s Botanickou zahradou
a Městskou částí Praha-Troja

CElODENNÍ VýlET MOTOROVOU lODÍ 
V SOBOTU 18. ZÁŘÍ 2010

Předpokládaný program:
9.00 nalodění na Trojském ostrově, nástup mož-
ný i na molu V Podhoří, plavba směr Mělník. 
12.00 vylodění v Nelahozevsi, zde možnosti: n 
pěší výlet 4 + 4 km do zahrady zámku Veltru-
sy n návštěva zámku Nelahozeves n návštěva 
muzea A. Dvořáka n hry pro děti na dětském 
hřišti n posezení v zahradní restauraci přísta-
viště n krátký pěší nebo cyklistický výlet 16.00 
nalodění v Nelahozevsi a vylodění v Troji cca  
v 19.00. Na lodi bufetové občerstvení, živá 
nebo reprodukovaná hudba, pro děti hry, ma-
lování, soutěže zručnosti. možnost jedné cesty 
s kolem za 50 % ceny.  n Cena výletu: členové 
TJ 160,–, důchodci, děti od 5 do 18 let 105,–, 
nečlenové TJ 230,–, důchodci, děti od 5 let do 
18 let 160,–. 

Přihlášky, platba předem (bonus 5 %) a 
dotazy u jaroslava Fliegla. tel.: 602 150 374 
nebo mail: tj-sokol-troja@volny.cz

DIAMANTOVÁ SVATBA
Blahopřejeme našim milým sousedům man-
želům Radmile a Sabi Petkovovým z Povl-
tavské ulice k obdivuhodnému výročí 60 let 
společného života, který  prožili právě v Troji.  
Přejeme jim hodně optimismu a duševní svě-
žesti do dalších let strávených ve vzájemné 
toleranci a lásce.       r. Zajícová, evidence obyvatel 

Vážení čtenáři, pokud víte o podobných vý-
znamných výročích rodičů či sousedů, napiš-
te nám do redakce a my informaci se souhla-
sem oslavenců zveřejníme 
(email: redakce@mctroja.cz nebo ÚMČ Pra-
ha-Troja, Trojská 230/96, 171 00 Praha 7, tel. 
284 691 121 – R. zajícová)

SPOLEČEnSká rubrika

ŽivOt v trOji

Ve čtvrtek 5. srpna se v pozdním odpoledni sešli v Kavár-
ně u lávky zájemci o trojskou historii na svém srpnovém 
setkání. Na pořadu byla identifikace fotografií z Podhoří a 
Bosny. Kromě toho obdrželi všichni účastníci setkání publikaci 
autorů Kudery a Malého „Historie sokolského života v Praze-
Troji 1895-1948“. Další setkání klubu bude v kavárně u lávky 
od 17 hodin ve čtvrtek 2. září. zveme srdečně všechny zájemce  
o trojskou historii a zároveň prosíme o zapůjčení dalších fotografií 
především z Podhoří a Bosny. Fotografie budou využity k vydání pu-
blikace o historii Troje.

Text a foto bok
Dokumentární materiál: O. Doubek, archiv

TROJSKÁ HISTORIE V SRPNU



září 2010 131

11

trOjSkÝ kaLEnDáŘ

ŽivOt v trOji

CVIČENÍ V TĚlOCVIČNĚ
ZÁKlADNÍ ŠKOlY TROJSKÁ 180

Tělocvična v základní škole zahajuje svůj provoz i v odpoledních ho-
dinách již 1. září 2010. Využití tělocvičny ve školním roce 2010-2011 
je patrné z následujícího rozvrhu. 
Nabídka cvičení je velmi pestrá, a může být ještě během září doplně-
na o zatím neobsazené hodiny.                                          ing. i. marková

hodiny  14.00 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

Tenisová škola –               
Mgr. Bendlová

p. Macek – 
předškolní děti    

od 6. 9.  
 TJ Sokol – odbíjená II TJ Sokol – odbíjená I KFCZ – fotbal   od 19.10.

malý 
sál        TJ Sokol –

PILATES
TJ Sokol –

aerobik     

úterý

velký 
sál      TJ Sokol – odbíjená III p. Crkva a spol. TJ Sokol – míčové hry  

malý 
sál  RAJAWALI 

SAKTI – karate
pí. Gajewská – hudební kurzy 

Yamaha pro děti
TJ Sokol –      

zdr. cvič + jóga       

středa

velký 
sál    

p. Macek – 
předškolní děti    

od 6. 9.  
TJ Sokol – 

malá kopaná TJ Sokol – odbíjená II TJ Sokol – basketbal
                   BBA 
GROUP s. r. o.

malý 
sál     KUNG FU Factory o. s.

TJ Sokol –
aerobic 

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 – muži odbíjená I 

(1. 11. 10–27. 3. 11 
kanoistika do 21. 30)

malý 
sál  RAJAWALI SAKTI – karate TJ Sokol – 

st. tenis žáci TJ Sokol – st. tenis dospělí     

pátek

velký 
sál  Admira Praha – kopaná                  

5. 11. 2010–27. 3. 2011
TJ Sokol – 
kopaná od 

16. 11.–20. 3. 11

TJ Sokol – 
kopaná od

16. 11.–20. 3.11
TJ Sokol – míčové hry 

muži
SK Pražačka                                                                                       

basketbal  

malý 
sál   

TJ Sokol  
kopaná   

16. 11.–20. 3. 11
KUNG FU Factory o. s.         

ŠKOlNÍ ROK 2010–11

PŘIJĎTE SI ZACVIČIT
Konec prázdnin a odpočívání… dveře tělocvičny se opět otevírají. TJ 
Sokol Troja se těší na všechny stávající členy, ale i na nováčky. Vyberte 
si dle rozvrhu (visí na tělocvičně a na nástěnce u Camp Sokol Troja) a 
přijďte se podívat přímo do hodin, kde se dozvíte další informace. 

Cvičí u nás lidé každého věku od rodičů s dětmi po seniory, vybrat 
si můžete i podle zájmu (volejbal, basketbal, fotbálek, pilates, aero-
bik,…). Hodiny vedou vyškolení a zkušení cvičitelé. Pro děti školního 
věku doporučuji cvičení ve čtvrtek 18–19h, kde si zacvičí na nářadí, 
zahrají si hry, budou rozvíjet aerobní zdatnost a naučí se i další ne-
tradiční sporty (ringo, brännball).

Dospělí začínají cvičit od středy 1. 9. 2010, dětské hodiny odstar-
tují v týdnu od 6. 9. 2010.  Hodiny probíhají v tělocvičně u zŠ. infor-
mace na tel.: 723 607 070.             kateřina Šrámková, náčelnice TJ Sokol Troja

TJ SOKOl TROJA INFORMUJE
Od září opět přivítáme všechny, 
co rádi sportují ve školních tělo-
cvičnách zŠ. Rozvrh cvičebních 
hodin je stejný jako v i. pololetí 
a bude vyvěšen na tělocvičně, 
na nástěnkách u Sokolovny a na 
MČ Praha-Troja.

Těšíme se také na účast na 
výletech: 18. září parníkem 
do Nelahozevsi, který pořá-
dá oddíl kopané. Sokolská vše-
strannost pořádá 9. října au-
tobusový zájezd do Dobříše  
s prohlídkou zámku a parku, 

dále se zastavíme ve Strži – pa-
mátníku Karla Čapka. Na konci 
cesty navštívíme ještě Skanzen 
ve Vysokém Chlumci.

Přihlášky na parník přijímá 
Jaroslav Fliegl, přihlášky na zá-
jezd A. Filipová.                                                         

Filipová alžběta

hudební vzdělání
pro nejmenší v Troji pořádá DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
(bezplatná ukázková lekce a zápis do kurzu)
Kdy? úterý 7. 9. od 16:00–18:00
Kde? malá tělocvična ZŠ Sv. Čecha, Trojská 211, Praha 7   
n Robátka 4–18měsíců  16:00–16:45 hod.
n První krůčky k hudbě 18 měsíců – 4 roky 17:00–17:45 hod.
Cena za lekci 100,- Kč. zahájení 14. 9. 2010
Kontakt G. Gajewská, tel.: 604 250 818, 
e-mail: gabrielagajewska@seznam.cz

PRODEJ BIOVAJEC
z domácího
trojského chovu
✆ 603 965 441

5,– Kč
za kus

inzerce
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BZ PŘIPRAVIlA

ZOO PŘIPRAVILA
Otevřeno denně od 9.00–18.00 h.

tiP na vÝLEt

 1. 9. FLErEt a jarmila Šuláková,
od 19.30 hodin venkovní 
expozice Areálu JiH 

  11.–12. 9. vinobraní
 18.–19. 9. Zahrada patří ženám
 18.–26. 9. masožravé rostliny

 18. 9. trojský den
 více na www.botanicka.cz

Vláček nás odveze do stejnojmenné želez-
niční zastávky na trati Praha, Masarykovo 
nádraží – Kolín (so, ne 8.54, 9.54 hod.) a od-
tud půjdeme jižním směrem do obce Ost-
rá k domu č. 113, kde si uděláme zastávku 
v zajímavém Muzeu kamen (otevřeno so, 
ne 9–16 hod.). Vystaveno je zde asi sto kusů 

Výběr z bohatého programu:
4. 9. Slavnost sokolníků (kejklíři, ukázky spo-
lupráce dravců a koní při lovech)
11. 9. Staročeské hody (středověká hudba, 
divadlo, kramářské písně, biojarmark)
18. 9. Slavnost piva a vína (jiskrná réva, 
chmelový mok, hudba, divadlo, kejklíři)

ZA VŮNÍ BYlINEK A TRADIČNÍMI ŘEMESlY

ZáŘÍ – EvrOPSkÝ měSÍC 
4.  9. Dětský den s kb
5.  9. Den supů – Přesvědčte se
 o kráse mrchožroutů!

       11.  9. Slavnostní otevření Pavilonu 
vodních ptáků. Vodní ptáci čtyř 
kontinentů se představují v no-
vých expozicích. Objevte tajem-
né obyvatele afrických močálů! 
Poprvé k vidění v pražské zoo. 

       12.  9. Parníkem do zoo – pražské do-
my dětí a mládeže se předsta-
vují.

       18.  9. Den s nakladatelstvím Egmont
       25.  9. jarmark pro šikovné ručičky – 

přesvědčte se na vlastní oči, co 
všechno dokážou vyrobit děti 
z dětských domovů. Ve spolu-
práci s Nadací Terezy Maxové 
dětem a Spolu dětem o. p. s.

 28. 9. výroční slavnost 
Oslavte 79. výročí otevření zoo!

 5. 9. hudební procházky – minikon-
 12. 9. certy vážné hudby u Vzděláva-
 19. 9.  cího centra od 13.00.
Komentovaná setkání se zvířaty
Každou sobotu a neděli se na 19 místech 
v areálu zoo můžete dozvědět zajímavosti 
ze života našich zvířat. 
Happy Mondays
Každé pondělí mají vstup do zoo za koru-
nu v září fotografové, ale pouze ti, kteří se 
účastní naší fotosoutěže. 

kamen různého stáří a další velké množství 
předmětů vztahujících se k vytápění. Tato 
expozice je doplněna o výstavu starých odě-
vů, kabelek, kuchyňských potřeb a dalších 
výrobků vztahujících se převážně k životu 
žen na počátku 20. stol. 

Pokračujeme až ke skanzenu Botanicus, 
který byl založen v roce 1992. Vyrostla zde 
historická vesnice, zahrady a arboretum. 
Nejprve se zde zabývali výrobou vonných 
bylinných směsí a dalšího rostlinného mate-
riálu pro výrobu aranžérských a dekorativ-
ních výrobků. Dnes tady najdeme středově-
kou vesnici s tradičními řemesly, která vám 
budou při různých akcích předvedena. Mezi 
dnešní sortiment patří také výroba svíček 
z včelího vosku, ručně vyráběné dřevěné 
výrobky atd. U vstupu si vyměňte penízky 
za groše a můžete si pak sami vyzkoušet 
vyrobit svíčku za 3 groše, odrátovat kamí-
nek za 4 groše, zhotovit keramický hrnek za  
5 grošů, vyrobit kulaté mýdlo za 5 grošů, 
rýžovat zlato za 2 groše, vyrobit ruční pa-
pír za 2 groše nebo můžete ochutnat různé 
speciality v místní krčmě. Určitě nevynechej-
te i prohlídku krásných zahrad (Klášterní, 
Bílá, zeleninová, Bludiště, Orientální, Včely, 
Arboretum, Bylinky a koření, Hospodářská 
zvířata a další).

25. 9. Festival sklizně (divadlo, hudba, šerm, 
podzimní jarmark zeleniny).
Všechny akce jsou pod širým nebem! začátky 
v 10.30 hod., vstupné dospělí 90,– Kč, děti, 
důchodci, studenti 50,– Kč. Více informací na 
www.botanicus.cz

Pokud byste se chtěli třeba vykoupat, 
vydejte se po modré značce dál k blízké-
mu koupališti s kempem s názvem Wostrey 
kemp. Domů se vydejte buď stejnou cestou 
do Ostré na vlak (16.20, 17.20, 18.20 hod.) 
nebo se můžete z kempu či ze skanzenu vrá-
tit po modré do vzdálenější zastávky Stratov. 
Vlak jede v uvedených časech, jen o 2 minuty 
dřív.

připravila renata Zajícová

™

vážení čtenáři, tentokrát zamíříme do „historické vesnice a bylinných zahrad bOtaniCuS“ 
v Ostré nedaleko Lysé nad Labem. 

1935 1936


