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objížďka na dálkové
cyklotrase
STRANA 3

dětem to nejlepší aneb
nové hřiště
STRANA 4

jak to bude vypadat 
až bude lis pod střechou 
neboli vzácný objekt 
na vinici sv. kláry
NA STRANě 8

Pestrá nabídka tipů
od STRANy 6 dál

Vážení obyvatelé a návštěvníci Troje,
stejně jako před rokem vás kresba architekta Petra Semráda zve na prohlídku našich památek v rámci 
tradiční mezinárodní akce Dny evropského dědictví. Letošní téma se na Troju hodí velmi dobře -pa-
mátky (zatím ještě) ovládají panorama a jsou důležitou součástí našeho současného života. Ikonická 
trojská vinice s kaplí a viničním domem přivítala účastníky Posvícení a ožije i druhý zářiový víkend při 
našich slavnostech vína. n Premiérové Slavnosti levého a pravého břehu Vltavy se uskuteční v Kleca-
nech a Roztokách třetí víkend v září. n Peloton cyklistů v čele s Vítkem Masare a dalšími dobrovolníky 
Auto-matu projel Trojou a ukončil u Trojského koně pražskou srpnovou cyklojízdu. Byla pozvánkou 
na velkou Podzimní cyklojízdu a festival Zažít město jinak. n V sobotu 24. září bude veřejný prostor  
u trojské lávky patřit elektromobilům. Děti i dospělí si vyzkouší alternativní prostředky pro individuál-
ní pohyb po městě. n Vedle zábavy o víkendech nás čeká v září projednávání připomínek městské části 
ke konceptu nového územního plánu, další vlna jednání o investicích do trojské infrastruktury, o Bota-
nické zahradě, křižovatce Na Kovárně, dětském hřišti v Sádkách, úpravách ve škole. n Vážení Pražané, 
začátek nového školního roku bývá každoročně (nejen v Troji) co do četnosti  kulturních a sportovních 
akcí vlastně prodloužením prázdnin a věřím, že nás i letos čeká teplé a slunné babí léto! 
Užijte si ho u nás doma, venku, v přírodě trojské kotliny!

Tomáš Drdácký, starosta

zahájení dnů evropského dědictví v troji v sobotu
10. září 2011 v 9:30 h před galerií u lávky
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(Vážení spoluobčané)  Dovolte nám vyjádřit upřímný smutek nad 
ztrátou vzácného a obětavého člověka  JUDr. Miroslava Škalouda, 
který zemřel v neděli 21. 8. 2011 ve věku nedožitých 90 let.
Jako předseda Komise obecního majetku a Komise pro přestup-
kové řízení, právě tak jako mnohaletý poradce trojských staros-

žiLi mezi námi

tů pana Lutterera a pana Adámka byl vždy ochoten pomoci a 
prospět všem svými  širokými znalostmi práva i veřejného života. 
Prosíme, vzpomeňte pana Dr. Škalouda s námi. 

Zastupitelé  MČ Troja

zastuPiteLstvo inFormuje

zpráva z 9. zasedání zastupitelstva M. č. praha-troja 
konaného Dne 23. 8. 2011
K datu předání časopisu do výroby nebyl zápis řádně schválen, proto uvá-
díme pouze informativní zprávu, úplné znění zápisu a přehled usnesení 
naleznete na www.mctroja.cz

Přítomni: Ing. arch. T. Drdácký, Ing. T. Bryknar, Ing. O. Stavovčí-
ková, JUDr. K. Čadská,  J. Bejček, J. Kavan, M. Knittel – přítomno  
7 zastupitelů, zastupitelé jsou usnášeníschopní 
Omluveni: K. Foitlová, Ing. J. Kořenský

V úvodu zastupitelé pietně uctili minutou ticha zesnulého pana 
JUDr. Miroslava Škalouda, dlouholetého spolupracovníka měst-
ské části.
                                                                                                      
Bod č. 2 – K návrhu obecně závazné vyhlášky hlavního měs-
ta Prahy, kterou se stanoví místní koeficient pro výpočet daně  
z nemovitostí
ZMČ podpořilo návrh Obecně závazné vyhlášky hlavního města 
Prahy, kterou se stanoví místní koeficient pro výpočet daně z ne-
movitostí s tím, že výše místního koeficientu se navrhuje 2.

Bod č. 3 – Stanovisko ke směně pozemků ve vlastnictví společ-
nosti Zlatá Praha s.r.o. za pozemky ve vlastnictví hl. m. Prahy
V široké a detailní diskusi jsme projednali situaci v oblasti ko-
lem usedlosti Salabka. Probíhající úpravy v dopravním režimu, 
parkování v ulici Jiřího Jandy, majetkové vztahy, stavební záměry 
v usedlosti, na vinici i v okolí. Považujeme za nutné přednostně 
vlastnicky vypořádat pozemky, které jsou uvnitř v oploceném are-
álu Salabka. Podle názoru MČ by nezúžený profil komunikace 
K Bohnicím  měl zůstat v majetku města. 

Bod č. 4 – Podněty pro celoměstsky významné změny na území 
MČ Praha-Troja
Na základě výzvy pana radního Noska k předložení celoměstsky 
významných změn byla porovnána Krajinářská studie s územním 
plánem a s připomínkami ke Konceptu ÚP a doporučené změny 
platného ÚP se týkají lokalit: 

U nového Trojského mostu – parkovací plochy, sportovní plochy
Pod valem – Park vodních sportů Praha
Nad valem v Rybářích – využití ochráněného území nad valem a 
doplnění sportovně parkových ploch včetně drobné vybavenosti 
a bydlení. Za podmínky zpracování územní studie Troja.
Botanická zahrada a okolí – rozpad S06 vzhledem ke skutečnému 
využívání a majetkovým vztahům - BZP, Masarykova čtvrť, přírod-
ní památky, zahrádkové kolonie
Pod Havránkou- definitivní stabilizace obytné skupiny včetně pěší 
vyhlídkové trasy mezi Lisem a Pod Havránkou přes pozemky sou-
kromých vlastníků a hl.m. Prahy (MČ Praha – Troja). 
Podhoří-  pozemky svěřené MČ u přívozu- možnost zástavby 
např. domem pro seniory, restaurace, vybavenost uprava a změna 
z OB na OV( smíšená funkce).

ZMČ schválilo v souladu s projednanou krajinářskou studií Troja 
a odeslanými připomínkami ke Konceptu nového UP podněty 
k pořízení změn územního plánu ve funkčním využití vybraných 
lokalit na území MČ Praha – Troja.

Bod č. 5 – Stanovisko k úplatnému převodu pozemků parc. č. 
1275/1 a 1275/2 k. ú. Troja

Ve smyslu usnesení ZMČ z 19. 2. 2009 požadujeme rozdělení po-
zemku 1275/1 tak, aby jižní hranice prodávaného pozemku byla 
odsazena od silnice K Pazderkám o stejnou vzdálenost jako par-
cela  1273/6 k. ú. Troja.
                                       
Bod č. 7 - Stanovisko ke směně spoluvlastnického podílu id.2/3 
pozemku parc.č. 1216 k. ú. Troja ve vlastnictví paní Vlasty Ve-
ringerové za pozemky parc. č. 155/1 a 155/2 k. ú. Troja ve vlast-
nictví hl. m. Prahy
Zastupitelstvo MČ Praha-Troja podporuje toto vlastnické vypořá-
dání soukromého majetku a zcelení severního areálu Botanické 
zahrady ve prospěch hlavního města Prahy.

Bod č. 8 – Informace starosty
projednávané kauzy
- pí. Stavovčíková podala informaci o přípravě zřízení hřiště na 

pozemku parc. č. 290 – veřejné setkání, spolufinancování, vý-
běr prvků

- jednání se zástupkyněmi Nadace Proměny k naší grantové 
žádosti o podporu projektu obnovy Brabcovy vily – Troja po-
stoupila do čtvrtého výběrového kola mezi 8 uchazečů. Koncem 
roku však bude vybrán jedinný projekt k realizaci. V případě 
naší  možné podpory by nebyly některé náklady uznatelné – 
rekonstrukce krytu CO, pouze částečně rekonstrukce ohradní 
zdi, sociální zázemí apod. Zástupkyně Nadace byly informová-
ny o krocích MČ v přípravě projektu od podzimu 2010 do léta 
2011.

- Denní místnost Městské policie v Troji – nabídka  paní Kala-
šové na pronájem garáže – nájemné 3500,- Kč měsíčně + plyn 
na topení. K dispozici od 1. 9. na  zkušební dobu. MP nemů-
že platit pronájem prostor v soukromém vlastnictví.  Možnost 
úhrady nájemného z rozpočtu MČ. V září budou s Městskou 
policií projednány všechny nabídky.

- nabídka na odkoupení elektroskútru od firmy i4wifi a.s., který 
měla MČ Praha-Troja zapůjčený v rámci akce Praha-elektromo-
bilní. MČ si vyžádala ještě další konkurenční nabídku.

odborné, kulturní a společenské akce v září
- 8. 9. Trojské sympozium a studentský workshop v Konírně Troj-

ského zámku 
- 10. 9. Den evropského dědictví a odhalení informační tabule 

v Rybářích. Stan MČ a začátky procházek po památkách.
- 11. 9. Trojské vinobraní
- 17. 9. Slavnost obcí pravého a levého břehu Vltavy – Troja se 

zúčastní prezentačním stánkem 
- 24. 9. v rámci akce Zažít město jinak proběhne prezentace Troja 

elektromobilní na náplavce u trojské lávky. Organizuje Ekoport 
o.s.  z grantu MČ. Na tuto akci bude upoutávka během Trojské-
ho vinobraní programem pro děti.

Bod č. 9 – Informace zastupitelů
z výborů a odborných komisí
- kontrolní výbor se sešel v červnu
- OS Troja Trojou se bude podílet na organizaci studentského 

workshopu 
- Společnost Engel zajistila Panský statek před zatékáním a de-

vastací
- Nabídka účast jednotlivých členů zastupitelstva na zajištění 

konkrétních trojských akcí
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život v troji

úřad mč inFormuje

Zlepšení životního prostředí v Troji 
a praktické workshopy pro milov-
níky rukodělných řemesel – to 
je výsledek spolupráce Městské 
části Praha-Troja a občanského 
sdružení Fokus Praha, která 
probíhala v roce 2010 a úspěšně 
pokračuje také v letošním roce.

Díky finanční podpoře 
Městské části Praha-Troja moh-
la chráněná dílna Trojský vršek, 
která je součástí Fokusu Praha, 
o. s., během roku 2010 zreali-
zovat sérii workshopů s názvem 
Tvůrčí odpoledne na Trojském 
vršku. Oproti letem minu-
lým, kdy si mohli návštěvníci 
kurzu vyzkoušet pouze vit-
rážovou techniku Tiffany, byla 
letos nabídka kurzů rozšířena 
také o techniku suchého plstění 
ovčí vlny a kurz výroby glyceri-
nových mýdel. Pod vedením 
lektorky a zároveň vedoucí 
chráněné dílny Andrey Ráz-
gové si účastníci celkem šesti 
víkendových kurzů vyzkoušeli 
práci, kterou v dílně běžně 
vykonávají její zaměstnanci, 
klienti Fokusu Praha. Kurzis-
té si mimo nových dovednos-
tí a vlastnoručně vyrobené 
vitráže, šperku nebo mýdla 
odnesli také infomace o tom, 
k čemu slouží chráněná dílna, 
jak funguje a co obnáší život 
s vážnou duševní nemocí. 
„Tvůrčí odpoledne pořádáme už 
od roku 2008 a mezi obyvateli 
Troji i dalších městských částí jsou 
velmi oblíbená. Už několik týdnů 
před kurzem bývají všechna místa 
obsazená,“ říká Kateřina Hlat-
ká z Fokusu Praha. Vzhledem 
k popularitě kurzů podpořila 
MČ Praha-Troja konání Tvůr-
čích odpolední také v letoš-
ním roce.

Příští tvůrčí odpoledne: 
17. 9. 2011 – mozaika ze skla 
II. Pomocí mozaikových sklí-
ček si vytvoříme hezkou šper-
kovnici.
15. 10. 2011 – výroba glyceri-
nového mýdla Budeme tvořit 
mýdla různých tvarů a barev 
z průhledné a neprůhledné 
glycerinové hmoty. 
Kurz probíhá vždy od 10 do 
14 hod. na adrese Trojská 152, 
Praha-Troja. Vstupné je 120,- 
kč. Svoji účast, prosím, předem 
nahlaste. Pro aktuální informa-
ce sledujte www.fokus-praha.cz 
Kontakt: Andrea Rázgová, 
razgova@fokus-praha.cz, 
tel: 777 080 392
Sociální firma 
Zahrada udržuje 
zeleň v Troji
Od dubna do října 2010 udr-
žovala sociální firma Zahrada Fo-
kusu Praha zeleň mezi úřadem 
MČ Praha-Troja a tramvajovou 
zastávkou. Na základě grantu 
zde pracovníci Zahrady seka-
li trávu, ořezávali keře, pleli, 
hrabali listí, uklízeli a odváželi 
odpad. Přidělený grant uká-
zal, jak může sociální firma 
fungovat ve spolupráci s míst-
ní komunitou a orgány státní 
správy a samosprávy, navzájem 
se ověřily pracovní vztahy, spo-
lehlivost a odborné schopnos-
ti firmy obstát na otevřeném 
trhu. Pečlivou údržbou tyto 
plochy přispěly ke zlepšení ži-
votního prostředí a vzhledem 
k oboustranné spokojenosti –  
spolupráce MČ Praha-Tro-
ja a sociální firmy Zahrada trvá 
i v tomto roce, kdy se zahrad-
níci z Fokusu věnují dalším dvě-
ma lokalitám.                    

Fokus Praha, o.s.

Městská část Praha-Troja podporuje občanské 
sdružení Fokus Praha – díky tomu vzkvétá měst-
ská zeleň a občané mohou navštěvovat rukoděl-
né kurzy.

přerušení 
cyklotrasy a2

velkoobjeMové 
kontejnery 
v troji v roce 2011 
(domovní odpad)
Soboty a neDěle  
10. 9.–11. 9.
15. 10.–16. 10.
19. 11.–20. 11.
stanoviště:
n dvůr ZŠ + TGSČ Trojská 110/211
n Sádky, u stání na separovaný odpad
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)

Mobilní sběr 
nebezpečného odpadu 
(baterie, akumulátory, nádoby od sprejů, mazací oleje a 
tuky /nejedlé či  potravinářské tuky/, ředidla a barvy, léky 
a teploměry, kyseliny a hydroxidy, lepidla a pryskyřice, 
detergenty /odmašťovací přípravky/, fotochemikálie, 
pesticidy /přípravky na hubení hmyzu, hlodavců, 
plevelu, odstraňování plísní/)

StřeDa 5. 10. 2011
n 18:10–18:30 hod. točna autobusu Podhoří
n 18:00–19:00 hod. Trojská x Pod Havránkou

Veškerý odpad lze odevzdat zdarma v nejbližším 
Sběrném dvoře HMP Voctářova ul., Praha 8 
(poblíž Libeňského mostu) po–pá: 8:30–17 hod., 
so: 8:30–15:00 hod. tel. 266 007 299, 
provozovatel: Pražské služby a.s.
          redakce

Uzavření pravobřežní komunikace cyklotrasy A2 (dále 
cyklotrasa) je nezbytné s ohledem na postup výstavby 
Trojského mostu v rámci výstavby Městského okruhu –  
stavba č. 0079. Uzavírka cyklotrasy bude realizována 
v termínu 1. 9.–31. 10. 2011 a je nezbytná s ohledem na 
rozsah stavebních prací, který je nutno realizovat v tomto 
období. Jedná se o realizaci rozměrných železobetonových 
částí oblouku mostu, konstrukce mostovky, výstavbu 

inženýrských sítí, dále bude demontována bednící skruž 
mostu na Trojském břehu a to za použití množství těžké 
staveništní mechanizace. Z výše uvedených důvodů tak není 
možný provoz cyklotrasy v původní trase ani vést provizorní 
trasu přes staveniště mostu. Náhradní trasa cyklotrasy bude 
vedena: n Ve směru Libeň: ul. Povltavská, Sádky, Trojská, 
Pod lisem, Povltavská. n Ve směru Zámky: ul. Povltavská, Pod 
lisem, Nad Kazankou, Trojská, Pod Havránkou. tato trasa 
bude přehledně vyznačena, doplněna dalšími prvky pro 
zlepšení bezpečnosti a potřebnými informačními tabulemi. 
Ze západní strany bude po původní cyklotrase přístupný 
areálu Loděnice (půjčovna, restaurace atd.).
Informační tabule rozmístěny dne 29. 8. 2011.
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týden Mobility
Při příležitosti blížícího se týdne mobility 
byla otevřena nová část cyklotrasy podél 
řeky „souběžně“ s Papírenskou ulicí. 
Projedete se kolem Ekomuzea, poznáte 
Trojský ostrov z poněkud neobvyklých  
(ale o to zajímavějších) úhlů, objevíte 
překvapivé přírodní scenérie.

tiP Pro vásNový úsek cyklotrasy

Srpnová cyklojízda pořádaná občanským sdružením                             zavedla Pražany do Troje k Trojskému koni

zajímavost

dětské hřiště
„Zahrada hrou“ bylo setkání zástupců 
městské části Troja s občany a dětmi, kteří 
svými podněty ochotně pomohli spoluvy-
tvářet  podobu dětského hřiště a malého 
odpočinkového místa vedle Běloruského 
vyslanectví.

Díky všem, kteří se takto aktivně podílejí  
i na malých krocích ve směru rozvoje naší 
Troje, jsme pokročili o kousek dále. Na zá-
kladě všech soustředěných námětů a připo-
mínek bude zpracována a opětně projedná-
na pracovní studie umístění herních prvků, 
zeleně i laviček. Dostalo se nám i prvního 
příslibu finanční a technické pomoci ze stra-
ny obyvatel sousedních objektů. Věříme, že 
nezůstane jen při tom a doufáme, že se na-
jdou mnozí, kteří se chtějí podílet na zpří-
jemnění života našich dětí i nás dospělých.

Zastupitelstvo MČ Praha-Troja zřídilo 
v květnu letošního roku „Rozvojový fond 
Troja“, který má svým Statutem stanoven 
přesný řád, mnohostranné účely a směřo-
vání rozvoje, nakládání i správu. 

Vyzýváme všechny, kteří mají možnost 
se jakkoliv podílet (finančně, materiálně či 
technicky) na vytváření tohoto fondu pro 
rozvoj naší městské části, neváhejte a po-
mozte dobré věci. 

Veškeré informace, týkající se tohoto 
fondu, jsou k dispsozici na úřadě MČ Pra-
ha-Troja.
Pro obyvatele či společenství, kteří 
mohou a chtějí účinně a včas pomo-
ci, uvádíme číslo konta „Rozvojové-
ho fondu TROJA“: 
021223 –2000725369/0800.

Na spolupráci se těší 
zastupitelé MČ Praha-Troja

život v troji

Věková kategorie: 3+1 skluzavka, 

1x šplhací lana, 1 lezící síť, 

1 lezící stěna, 1 šikmá rampa

Multifunkční 

sestava
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V NEDĚLI 11. ZÁŘÍ 2011

OD 10:30 DO 20:00 HODIN
V AREÁLU TROJSKÉHO ZÁMKU

PROGRAM 
Severní nádvoří

           11:00	 Zahájení
11:15–11:45	 Loutkové	divadlo	Buchty	a	loutky
12:00–13:30	 Taneční	a	šermířská	skupina	IRIS
           14:00	 Zahájení	odpoledního	bloku
	 Křest	knihy	Legendy	a	morytáty	z	Troje	a	Podhoří
14:30–19:00	 Slovácký	krúžek

Jižní nádvoří

11:00–18:00	 Malování	pod	vedením	L.	Haškovcové
           15:00	 TRIO	IUVENTA	–	koncert	z	repertoáru		
	 F.	X.	Duška,	J.	Iberta	a	W.	A.	Mozarta

Zahrada

11:00–19:00	 Elektromobily	pro	děti
11:00–19:00	 Hra	v	bludišti,	hry	k	zapůjčení	pro	děti	i	dospělé
11:00–19:00	 Skákací	boty
11:00–15:00	 Střelba	z	luku	a	kuše
16:00–17:00	 Sokolníci	Merlin

Sklep

13:00–17:00	 Řízené	degustace

mĚstskÁ čÁst Praha-troja
ve spolupráci s Galerií hl. m. Prahy
si vás dovolují pozvat na 13. ročník

TRADIČNÍ SLAVNOSTI DOBRÉHO VÍNA A BURČÁKU

trojský kaLendář

pouliční slavnost
a velká podzimní cyklojízda
v sobotu 24. 9. v ulicích prahy!
sledujte www.zelenamapa.cz

Mimo hlavní vstup

do zámku je otevřena

východní brána

u statku a hlavní

jižní brána.

17. a 18. září 2011
slavnosti levého
a pravého břehu vltavy
u PříVozu klecany – Roztoky

život v troji a okoLí

troja elektroMobilní
24. 9. na náplavce u lávky
Cílem akce je seznámení návštěvníků a obyvatel Troje 
zábavnou formou s elektroprovozem a elektrovozidly.
Viz nabídka grantu.

Ve spolupráci s eMOpark s. r. o.
Program:
11:00 Zahájení akce
14:00 Začátek oficiálního programu
17:00 (cca) finále dětského závodu a  vyhlášení

Pro ježdění využijeme následující věková
techniku: kategorie:
dětská plastová vozidla 3–5 let
dětské elektrické čtyřkolky 5–10 let
dětské elektrické motorky 3–12 let
elektrické skateboardy a el. koloběžky 10–18 let
elektrická kola
elektrické skútry různých kategorií
elektrické motorky a čtyřkolky (pro řidiče s praxí)

… a možná statické vystavení dalších elektrických vozidel

Občanské sdružení Pravý Hradec pořádá o víkendu 17. a 18. září  
1. ročník Slavností levého a pravého břehu Vltavy. Jedná se o celodenní 
festival povltavských obcí Roztok u Prahy a Klecan s bohatým kulturním 
programem pro dospělé i děti. Vystoupí např. Lakomé Barky, Klenota, 
divadlo Sklep, kapela Toxique a mnoho dalších. Oba břehy budou 
propojeny přívozy, jezdit budou také parníky.

Vstupné	50,-	Kč
platí	i	na	Vinobraní
v	Botanické	zahradě
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trojský zámek
U Trojského zámku 1, Praha-Troja
Stavba raně barokního zámku Troja 
zahájena v roce 1679 hrabětem Václavem 
Vojtěchem ze Šternberka. Autorem 
projektu byl architekt francouzského 
původu Jean Baptiste Mathey. Nyní 
zámek spravuje Galerie hl. města Prahy. 
Stálé expozice: Věčné léto v římské 
vile, František Bílek v Troji (Oranžerie). 
Prohlídkový okruh bude zpestřen o běžně 
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.
n Ve dnech EHD 2011 otevřeno:  
10. 9. 2011–18. 9. 2011 
10:00–18:00 hod.
(mimo pondělí)
Vstupné: za běžné vstupné
Bezbariérový přístup: ano – část objektu

trojský kaLendář

zahradních parterů, hvězdicové členění 
štěpnice i širší provázanost s okolní 
krajinou.
Památka běžně přístupná veřejnosti.  
Otevřeno út-ne 10:00-19:00 hod.
n Ve dnech EHD 2011 otevřeno:  
10. 9. 2011-18. 9. 2011     
10:00-19:00 hod. 
V sobotu 10. 9. 2011 prohlídky 
s komentářem v 10:00 a 12:00 hod. 
Sraz u jižní brány.
Vstupné: zdarma
Bezbariérový přístup: ano – celý objekt

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.
n Ve dnech EHD 2011 otevřeno:
V sobotu 10. 9. 2011 prohlídky 
s komentářem ve 14:00, 15:00, 16:00 a 
17:00 hod.
Vstupné: zdarma 
Bezbariérový přístup: ano – část objektu

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.

NáRODNí TéMA: PAMáTKy – TVůRCI PANORAMATU NAšICH MěST A MěSTEČEK

Městská část praha-troja 10.–11. 9. '11

zámecká 
zahrada trojského 
zámku
U Trojského zámku 1, Praha-Troja
Kompozice zahrady je italského typu, což 
dokládá konvergentní hlavní osa, řešení 

kaple sv. kláry      
Nad Trojským zámkem, Praha-Troja
Kaple vznikla jako součást zámeckého 
areálu, s vlastním zámkem byla kdysi 
spojena schodištěm. 
Památka běžně nepřístupná veřejnosti. 
n Ve dnech EHD 2011 otevřeno:  
10. 9. 2011-11. 9. 2011     
10:00-19:00 hod.
Vstupné: zdarma z venkovní expozice 
BZP (za běžné vstupné)
Bezbariérový přístup: ano – celý objekt

panský dvůr
Pod Havránkou 7, Praha-Troja

Po celou sobotu (od 9:30 hodin) bude před Café U Lávky TROJSKÝ STAN k dispozici pro setkání, besedy, diskuze o trojských 
památkách, kvízy a hry pro všechny věkové kategorie. Zde bude zahájení společných prohlídek trojských památek v 9:30, 10:30, 
11:30, 13:30, 15:00 a 16:30 hodin. 
V 9:30 hodin proběhne slavnostní odhalení informační tabule chráněné památkové zóny Rybáře.

Tomáš Drdácký, garant Dne otevřených památek v Troji

Památka zcela uzavřená veřejnosti.
n Ve dnech EHD 2011 otevřeno:  
V sobotu 10. 9. 2011 prohlídky 
s komentářem ve 14:00, 15:30 a 17:00 h.
Vstupné: zdarma
Bezbariérový přístup: ano – část objektu 
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usedlost  čp. 13
Pod Havránkou 13, Praha-Troja
Drobná řemeslnicko-zemědělská usedlost 
při ulici Pod Havránkou z konce 
18. století nebo poč. 19. století, objekt 
tehdejší rybářské vesnice.
Památka běžně nepřístupná veřejnosti. 
n Ve dnech EHD 2011 otevřeno:  
10. 9. 2011     14:00–18:00 hod.
Vstupné: zdarma 
Bezbariérový přístup: ne

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.

usedlost kazanka
Trojská 69, Praha-Troja

kaple sv. václava
Podhoří 284, Praha-Troja
Kaplička vystavěna 1865 manželi 
Vrzákovými, tehdejšími majiteli Lysolaj. 
První písemná zmínka 1905 (in Ant. 
Podlaha: Posvátná místa Království 
českého). Absolutní devastace koncem 
80. let minulého století, obnoveno 1996 
Společností pro obnovu kaple sv. Václava 
a zvelebení kaple sv. Kláry v Praze-Troji.
Památka běžně nepřístupná veřejnosti. 
n Ve dnech EHD 2011 otevřeno:  
10. 9. 2011     10:00-18:00 hod.
Vstupné: zdarma
Bezbariérový přístup: ano – celý objekt

viniční sloup
Trojská 162, Praha-Troja

Barokní viniční usedlost z konce 
17. století v Trojské ulici, v sousedství 
školy Svatopluka Čecha. V letech 1988-
1990 byl objekt rekonstruován, interiéry 
pak v roce 1996. Po rozsáhlé devastaci 
způsobené povodněmi v roce 2002 byla 
provedena další rekonstrukce do dnešní 
podoby.
n Památka běžně nepřístupná veřejnosti. 
Ve dnech EHD 2011 otevřeno:  
V sobotu 10. 9. 2011 prohlídky 
s komentářem v 10:00, 11:00, 12:00 
a 19:00 hod.
Vstupné: zdarma
Bezbariérový přístup: ano – část objektu

usedlost salabka
K Bohnicím 57, Praha-Troja
Zřejmě nejstarší dochovaná, původně 
vinařská usedlost na okraji stejnojmenné 
vinice. V jádru je viniční stavení 
z rudolfínské doby postavené kolem roku 
1600. Budova byla v minulých letech 
zrekonstruována pro účely bydlení.
Památka běžně nepřístupná veřejnosti. 
n Ve dnech EHD 2011 otevřeno:  
V sobotu 10. 9. 2011 prohlídky 
s komentářem v 10:00, 11:00, 12:00 
a 13:00 hod. 
Vstupné: zdarma
Bezbariérový přístup: xxx

usedlost hrachovka
K Bohnicím 59, Praha-Troja
V půdorysu původního statku z doby 
před rokem 1840 vyrostla později menší 
stavení, dosud obývaná. Původně sloužila 
jako sezónní obydlí, v patře byla i sýpka. 
V 19. století byla přestavěna víceméně 
do současné podoby. V tomto vývoji 
usedlosti může být viděn odraz změn 
Trojské kotliny.
Památka běžně nepřístupná veřejnosti. 
n Ve dnech EHD 2011 otevřeno:  
V sobotu 10. 9. 2011 prohlídky 
s komentářem v 10:00, 11:00, 12:00 
a 13:00 hod.
Vstupné: zdarma
Bezbariérový přístup: xxx

gočárovy domky
U Trojského zámku 120, Praha-Troja 
(v areálu zoo)
Gočárovy domky pocházejí z 20. let 
minulého století. Původně byly navrženy 
pro správu letiště ve Kbelích, kde sloužily 
do 70. let. Pak je ředitel Zoo Praha 
prof. Veselovský nechal přemístit 
do Troje. Po povodni v roce 2002 
je Zoo pomocí Evropských fondů 
zrekonstruovala přesně podle Gočárových 
plánů.
Památka běžně přístupná veřejnosti.  
Otevřeno po-ne 9:00-18:00 hod.
n Ve dnech EHD 2011 otevřeno:  
10. 9. 2011 – 18. 9. 2011    9:00–18:00 hod.
Vstupné: za běžné vstupné
Bezbariérový přístup: ano – část objektu
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inzerce

Památkově chráněná vinice sv. Kláry zde 
pravděpodobně byla již za vlády Václava 
II. Svou rozlohou 3,5 ha je největší z praž-
ských vinic. Její začlenění pod správu 
tehdejší Pražské botanické zahrady v roce 
1995 bez uzardění znamenalo její vzkříše-
ní a začátek intenzivního obnovování zašlé 
slávy pražského vinařství...

Přístřešek pro lis
Na Vinici sv. Kláry je od roku 2004 budo-
vána nová vinohradnická a vinařská nauč-
ná stezka, která je určena pro širokou laic-
kou i odbornou veřejnost. Nechybějí v ní 
popisky téměř všech moštových a stolních 
odrůd révy vinné, jejich nebezpečných 
chorob a škůdců, stejně jako informace 
o historii světového i českého vinohrad-
nictví a vinařství. V další části vinohrad-
nické stezky nalezneme praktické ukázky 
způsobů řezu a vedení révy, informace 
o zpracování hroznů a také vše o zásadách 
správné degustace a hodnocení vína. Vi-
niční domek zdobí historické fotografie vi-
nice z dob minulých. Při procházce hlavní 
částí vinice nás jistě nepřekvapí historické 
vinařské předměty, jako jsou kádě a sudy. 
A od roku 2010 také historický lis. Ten 

se sem přemístil ze sklepu ve Stavěšicích, 
malé vinařské obci s 370 obyvateli. Minu-
lost lisu je vskutku impozantní:  Stavěšice 
se v roce 1692 staly součástí milotického 
panství (zámek Milotice leží severně od 
Hodonína). Jeho majitelé – rod Seiler-
nů v roce 1892 věnovali sklep i s lisem 
tehdejšímu starostovi,  panu Janu Chy-
tilovi. Sklep přecházel v dědictví na syna 
a záhy na pravnuka Josefa Chytila, kte-
rý  v roce 2009 odprodal lis z roku 1801 do 
Prahy, do Botanické zahrady v Troji. Stal 
se tak vzácnou součástí vinařské naučné 
stezky ve Vinici sv. Kláry. A 1. září 2010 jej 
slavnostně pokřtila Jarmila Šuláková.
Aby i budoucnost velevzácného lisu byla 
přinejmenším tak oslnivá, jako minulost 
rozhodla se Botanická zahrada lis zastřešit 
a tím jej alespoň částečně chránit před ce-
loročními povětrnostními vlivy.

Marcela Uhlíková, tisková mluvčí BZ 

novinky na vinici sv. kláry
historický lis se dočká střechy

Lis z roku 1801 stál ve stavěšickém sklepě do 
roku 2010... 

...kdy se přestěhoval na jednu z teras Vinice 
sv. Kláry. Tam se stal součástí naučné vinař-
ské stezky... 

Autorem projektu, který splňuje estetické 
požadavky Botanické zahrady a je akcep-
tován i  památkáři, je ateliér AR18 Němec 

Žilka. Použitým materiálem je dřevo. Před-
pokládaný termín realizace stavby je září/

říjen 2011.
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Posvícení je vzpomínková slavnost na 
posvěcení kostela. Výraz „posvícení“ 
znamená totéž co „posvěcení“. Dostavba 
kostela byla pro obec mimořádná událost, 
protože jeho stavbě obyvatelé obvykle vě-
novali mnoho práce a dle možností i pe-
něz. I v Troji je posvícení tradiční akce. 

Kajakář Vavřinec Hradilek vyhrál finá-
lový závod Světového poháru ve vodním 
slalomu 2011 v pražské Troji. Světo-
vý pohár se uskutečnil na slalomovém 
kanálu v Troji ve dnech 11. až 14. srp-
na 2011. Čtyřiadvacetiletý Hradilek za 
bouřlivé podpory domácího publika 
porazil ve finálové jízdě o pouhých pět 
setin sekundy Itala Daniele Molmenti-
ho. Kanoista Stanislav Ježek sice skončil 
na domácí trati těsně pod stupni vítězů, 
i čtvrté místo mu ale stačilo k celkovému 
triumfu v seriálu. Ve finále se neztratili 
ani další dva mladí čeští kajakáři. Luboš 
Hilgert byl 17 setin za Kauzerem čtvrtý, 
bronzový medailista z červnového ME 
2011 Jiří Prskavec šestý. Vavřinec Hradílek  

2011

V současnosti se posvícení ujala Botanic-
ká zahrada, na jejímž území je kaplička 
svaté Kláry. Že se přítomným na vinici 
botanické zahrady líbilo (byl mezi nimi 
i starosta MČ Praha-Troja Tomáš Drdác-
ký), dokládájí i naše fotografie. 

Text a foto bok

Mezi kanoistkami obsadila druhé místo 
Hošková, jež nestačila pouze na Austra-
lanku Rosalyn lawrenceovou. Deblka-
noisté Tomáš Koplík s Jakubem Vrzáněm 
obsadili ve finále Světového poháru vod-
ních slalomářů v Praze druhé místo a po-
prvé v kariéře se tak na vrcholné akci 
prosadili na stupně vítězů. 

Domácí kajakářky do finále neprošly, 
přestože v kvalifikaci se jim velmi daři-
lo: Irena Pavelková ji dokonce vyhrála 
a štěpánka Hilgertová byla třetí. Závod 
světového pohár provázel velmi slušný 
zájem diváků. Celá akce se dá označit za 
vydařenou.                                          bok

světový pohár ve vodníM slaloMu

Fo
to

 a
rc

hi
v

o trojského koně

trojské 

posvícení

posvícení
Tradiční trojské posvícení proběhlo v neděli 
14. 8. od 11 do 20 hod. na vinici pod koste-
líčkem sv. Kláry, který je ozdobou Troje, spolu 
s Botanickou zahradou, za krásného počasí a 
v jedinečném prostředí stromků vinné révy 
s hrozny a nádherným výhledem na Trojský 
zámek s parkem a pohledem na panorama 
skoro celé Prahy. n Posezení, s hudebním 
programem skupin Rošáda a Rebel Music a 
taneční skupinou Ambrosia, bylo připraveno 
u viničního domku. Taneční skupina zpestři-
la atmosféru nejen tanečními ukázkami, ale 
i vtipným způsobem zapojovala přítomné do 
tance. Roztomilé byly i malé děti předškolní-
ho věku, které tančily s nimi. Hudební skupi-
ny hrály známé hity i z minulých let. Všichni 
s radostí naslouchali a děkovali potleskem, 
i si zatančili. n  Stánek s občerstvením byl 
před vchodem do viničního domku a nabízel 
ochutnávku  trojských vín, různé klobásy, na-
kládaný hermelín a koláče. Další stánky, pod 
kostelíkem a na cestách do botanické zahra-
dy, nabízely různé pochutiny a sladkosti včet-
ně perníčků. Jiné nabízely různé čaje, šper-
ky, krajky a pod. n Posvícení by mělo sloužit 
k setkání  hlavně trojských občanů, ale škoda, 
že jich chodí stále méně. Pan starosta MČ Pra-
ha-Troja ing. Drdácký chodil k jednotlivým 
stolům pozdravit a promluvit si s přítomnými. 
Příčinou malé návštěvnosti je čas dovolených 
a velké horko. Větší úspěch má Trojský bál. n 
Na závěr něco z historie slavností posvícení 
v Troji. Vzpomínám již od dob první republi-
ky – před Trojským zámkem mezi Novou hos-
podou a mlýnem, kde je nyní parkoviště, byly 
houpačky, kolotoč, a spousta stánků se slad-
kostmi, tretkami s prstýnky a náramky pro 
děti, obálky na tahání štěstí, střelnice, prostě 
vše jako bývá na Výstavišti. V neděli večer pak 
nikdy nechyběla Posvícenská zábava s boha-
tou tombolou – ovocem, zeleninou, drůbeží 
a dary různých zvířátek ze ZOO – andulky, 
rybičky a pod. V pondělí nesměla chybět 
Pěkná hodinka. Organizátorem byl většinou 
Sokol, později ve spolupráci s občanskými vý-
bory. n Nejhezčí byly tyto zábavy v zámecké 
zahradní restauraci, kde byl uprostřed kulatý 
taneční parket, kde se hodně tančilo. Později, 
vzhledem k úpravám zámku, se konaly zába-
vy v restauraci Zoo. Poslední byla v zahradní 
restauraci U Lišků. Na zábavy chodilo hodně 
Trojáků, ale i výletníci. Na Pěknou hodinku 
pak přicházeli i rodáci z Troje, kteří již v Troji 
nebydleli. Návštěvníků však stále ubývalo. 

Filipová Alžběta
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úřad mč inFormuje

Tělocvična v základní škole Trojská zahajuje svůj provoz  
1. září 2011 v obou sálech. Malý sál tělocvičny nebude v ob-
dobí od 28. září do 30. října 2011 v provozu, neboť budou 
v té době probíhat ve škole stavební úpravy a malý sál bude 
sloužit jako učebna. Náhradním prostorem může být pro ně-
která cvičení aula Trojského gymnázia, což je nutno domluvit 
předem během září na úřadě městské části. Děkujeme všem 
za pochopení. Zveřejňujeme předběžný rozvrh využití tělo-
cvičny ve školním roce 2011–2012, který může být ještě bě-
hem září doplněn o zatím neobsazené hodiny.    Ing. I. Marková

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 22.00

pondělí
velký sál p. Macek – předškolní děti 

od 5. 9.   TJ Sokol – odbíjená II TJ Sokol – odbíjená I KFCZ – fotbal   
od 17.10.  

malý sál       tJ Sokol-
PIlateS

tJ Sokol – 
aerobik

p. Kocábová – 
pilates   

 

úterý
velký sál    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   
p. Macek – 
předškolní 

děti    od 5. 9.  
tJ Sokol – 

malá kopaná TJ Sokol – odbíjená II tJ Sokol – basketbal bba Group
 

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. 

11–31. 3. 12 kanoistika 
do 21.30)  

malý sál    tJ Sokol 
cvičení se židlí tJ Sokol-st. tenis dospělí   

 

pátek
velký sál

Admira Praha – 
kopaná

11. 2011–3. 2012

tJ Sokol – 
kopaná od 

1. 11.–31. 3. 12

tJ Sokol – 
kopaná od

1. 11.–31. 3. 12
TJ Sokol – míčové hry 

muži
SK Pražačka                                                                                       

basketbal  
 

malý sál  
tJ Sokol  
kopaná   

1. 11. – 31. 3. 12
kunG Fu Factory o.s. tJ Sokol st. 

tenis žáci       
 

oddíl kopANé TJ Sokol TRoJA 
hledá hRáče ve věku 5–10 leT

tréninky probíhají každou středu a pátek od 16.00 hodin na hřišti v troji 
od 24. 8. 2011, další informace jaroslav Fliegl 602 150 374, 

tj-sokol-troja@volny.cz  

tj sokoL inFormuje

nový kabát trojského gyMnázia
Během minulého školního roku došlo ve vývoji gymnázia k významné 
změně. Manažeru byl nabídnut vstup do mezinárodní skupiny škol Eu-
ro-Schulen-Organisation (ESO) se zaměřením na střední a vysokoškolské 

vzdělání se sídlem v bavorském Stockstadtu. V únoru 2011 se prakticky 
uskutečnila transformace a došlo ke změně zřizovatele, stala se jím právnická osoba ESO 
Euroškola s.r.o., jednatelstvím byl pověřen dosavadní jednatel a první ředitel Trojského 
gymnázia Svatopluka Čecha Radim Jendřejas. Při jednání valné hromady již nového 
zřizovatele dne 6. 6. 2011 bylo rozhodnuto o změně názvu školy – od 1. 9. 2011, tedy 
s novým školním rokem, zaregistrujeme jméno Trojské gymnázium s.r.o. Od téhož dne 
se dle zvyklostí ostatních Euroškol v České republice stává druhým jednatelem ředi-
telka Mgr. Zuzana Venclíková. Mgr. Jendřejas byl pověřen vedením společnosti ESO 
Euroškola s.r.o. v pozici jednatele a ředitele, kromě Trojského gymnázia zřizuje další  
4 Euroškoly: v Praze-Letňanech, České Lípě, Strakonicích a Litvínově. TG užívá také 
nové logo s hlavním motivem ESO, od začátku srpna se k ostatním Euroškolám připojilo 
i na webových stránkách www.euroskola.cz. 

To, že Trojské gymnázium patří do sjednocené Evropy, prokázalo již mnohokrát – 
úspěšnou realizací projektů s využitím finančních prostředků ESF, začleňováním zahra-
ničních vysokoškoláků do vzdělávacího procesu v rámci projektu EDISON, propraco-
vaným vzdělávacím programem pro žáky-cizince, výměnnými pobyty a zahraničními 
exkurzemi. Téměř patnáctiletá historie potvrzuje, že škola drží pevně v rukou svůj další 
osud. Měnilo se prostředí, změnila se organizační struktura i název, ale to nejpodstatnější 
zůstává – kvalitní program a entuziasmus pedagogického sboru. Velmi dobrý je i přístup 
studentů ke studijním povinnostem, což dokazují výsledky při maturitních zkouškách  
(v rámci prvních státních maturit byli 100% úspěšní) a přijímání na vysoké školy. Věřím, 
že tomu tak bude i nadále, kdy se škola stala součástí stabilní evropské instituce.

Mgr. Radim Jendřejas, jednatel Trojského gymnázia (člen skupiny ESO)

trojský kaLendář

rozvrh cvičebních hodin v tělocvičně zš ve šk. r. 2011/12
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nové webové stránky
Nadace Quido Schwanka – Troja, město v zeleni připravuje nový ge-
oportál, určený pro obyvatele a návštěvníky Troje a všechny zájemce  
o trojské památky, přírodu a historii. Základem bude systém jednotlivých 
mapových vrstev, map z různých etap vývoje území, které bude možné 
konfrontovat vzájemně i s nejnovějším současným orientačním plánem 
Troje. To umožní systém uživatelem ovládané průsvitnosti map. 
Mapy budou doplněny inteligentními informačními bublinami a 
možností nahrávat k jednotlivým vrstvám soubory ke stažení – texty, 
jízdní řád, pozvánku na výstavu, mapu, fotografii, video. Záměr je ve 
fázi pokročilé přípravy a zpřístupnění webu na adrese www.troja.cz se 
předpokládá v polovině letošního září. Realizací byla pověřena firma 
Geosense, která má za sebou již několik obdobných úspěšných projektů 
v Čechách i v USA.

Ve čtvrtek 11. srpna v pod-
večerních hodinách se sešli 
účastníci setkání Klubu troj-
ské historie v Domě spokoje-
ného stáří. Byla představena 
připravovaná publikace „le-
gendy a morytáty z Troje 
a Podhoří“ těsně předtím, 
než byla předána do tisku. 
Knížku s vyprávěním Pavly 
Popovské, Břetislava Košťála, 
Miloty Svobody a Jiřího Ťou-
palíka, doplněnou řadou foto-
grafií z rodinných alb autorů 
i dalších trojských občanů, 
představili Bohumil Kudera a 
František Malý. 

srpnové setkání

Publikaci vydává Nadace Quido Schwanka – Troja, město v zele-
ni a bude uvedena na tRoJSkéM VInobRaní dne 11. září 
2011 ve 14 hodin za účasti autorů. Tam bude možno knížku rov-
něž zakoupit. Další setkání Klubu trojské historie bude ve čtvr-
tek 8. září 2011 od 17 hodin opět v Domě spokojeného stáří.

Srdečně jsou zváni všichni, které trojská historie zajímá.                  bok

křehkost 
v trojské 
galerii
Ve čtvrtek 1. září v 17 hodin 
proběhne v TROJSKé Gale-
RII u láVky vernisáž výstavy 
keramických objektů Elzbiety 
Grosseové pod názvěm křeh-
koSt. Autorku představí PhDr. 
Milena Klasová. Samotná autor-
ka ke své tvorbě uvádí: „Základ 
mé tvorby je postaven na vzájemném 
prolínání kontrastů mezi konstrukcí 
a destrukcí. Vratkost, nestálost po-
hybu a křehkost formy je vyvážená 
řádem stavby objektu. Fascinována 
přírodními jevy – katastrofy v příro-
dě (tornáda, tsunami, víry, tajfuny) 
nebo přírodními transformacemi 
krajiny (pouště, gejzíry) a zároveň 
znepokojená jejich častým ničivým 
důsledkem, se snažím přetrans-
formovat tyto děje do abstraktních 
tvarů, ukázat ohromnou sílu, která 
vše změní v několika vteřinách, jako 
v lidském životě.“ Výstava bude 
přístupná do 23. 10. 2011 a je 
možno ji navštívit každý pátek 
od 13 do 17 hodin, každou so-
botu a neděli od 10 do 17 ho-
din.                             Jan kavan

V neděli 18. 9. 2011 se koná 3. výlet lodí pořádaný TJ Sokol Troja a MČ Praha-Troja. Letos jsme 
připravili plavbu proti proudu do Skochovic. Pro větší vzdálenost jsme nuceni vyplout z přísta-
viště pod Palackým mostem už v 8.30 hodin. Do Skochovic připlujeme cca v 11.30 a přistaneme 
v areálu kempu Lávka se širokým sportovním a restauračním zázemím. Zde je objednán oběd 
na grilu každý dle své chuti. V areálu je možné pronajmout si tenisové hřiště a hříště na plážový 
volejbal. Je možné si zahrát ping-pong, pro dětí je připraven bazén na koupání pro dospělé řeka.  
I malý fotbal je možno zde hrát. Vycházku do okolí připravuje paní Klíčová se svou partou chodců 
s holemi. V případě nepříznivého počasí budeme mít k dispozici restauraci nebo klubovnu. zpět 
vyplujeme ve 14.30 hod. a do té doby by měli přijet i cyklisté, kteří se budou vracet s námi lodí. Pro 
plavbu zpět připravujeme zpestření plavby živou hudbou s vhodným zaměřením. Pro děti proběh-
ne při zpáteční cestě tradiční malování, tentokrát: moje letošní prázdniny-. Kresby budou umístěny 
u vchodu do základní školy nebo u tělocvičny. V 17.30 by mělo proběhnout mezipřistání na zname-
ní u Palackého mostu a o hodinu později Na Františku. Do Troje na ostrov bychom měli připlout 
v 19.15 hodin.  Cena palubních lístků je následující (Pro delší plavbu musí být vyšší cena): 

n tam a zpět pro nečleny TJ S.T. ....................................... 320,- Kč
n tam a zpět pro nečleny TJ S.T. děti (6-15) a důchodci.... 220,- Kč
n tam a zpět pro členy TJ S.T. ........................................... 220,- Kč
n tam a zpět pro členy TJ S.T. děti (6-15) a důchodci....... 150,- Kč
n jedna jízda pro nečleny TJ S.T. ...................................... 200,- Kč
n jedna jízda pro členy TJ S.T. .......................................... 150,- Kč

Při koupi lístku v den plavby je připočítán příplatek 20,- Kč na ososbu..
Jízdenky jsou k prodeji u J. Fliegla v Sokolovně nebo po telefonické domluvě (602 150 374) kdykoliv. 
Na témže čísle jsou i bližší informace o výletě.
O místě mezipřistání ve Skochovicích, o zázemí, cenách v restauraci apod. se můžete informovat na 
stránkách: www.lavkaskochovice.cz.                                                        Za TJ Sokol Troja: Jaroslav Fliegl

výlet Motorovou lodí do skochovic

oddíl kopané tj sokol troja 
hledá zájemce o brigádu cca 
(8 hodin týdně) pro úklid kabin 
fotbalového oddílu. Pracovní 
doba: pondělí 4 hod. (kdykoliv, 
úklid po zápasech + praní 
v autom. pračce), středa 2 hod. 
(kdykoliv, úklid a skládání 
dresů), pátek 2 hod. (kdykoliv 
v době 15.00–20.00, úklid)
Práce na dPP 100,- kč/ hod. 
hrubého, nebo dohodou. další 
informace jar. Fliegl: 602 150 374 
nebo osobně v út, st, čt, v 17.30 
ve fotbalových kabinách.

GaLerie
u LávkY

bus 112
kovárna trojská
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tiP na výLet

bz připravila
zoo pro vás připravila

www.zoopraha.cz;  www.facebook.com/zoopraha
otevřeno denně, v červenci od 9.00 do 19.00 h

trojský kaLendář

9.–11. 9. Setkání pěstitelů 
bonsají Pražské 
bonsajistické společnosti

10.–11. 9. Vinobraní
10.–18. 9. Masožravé rostliny

Zásobní skleník + 
skleník Fata Morgana, 
út-ne: 9–19h

17. 9. Trojský den
od 23. 9. Výstava 

do 23. 10. dýní

23. 9. Eldorádo v Zahradě 
Country hudba živě 
od 18 hodin, 
u viničního domku 
na Vinici sv. Kláry

24. 9.  Vegefest 
Vegetariánský 
festival pěti smyslů, 
10–22 hodin 
v prostorách 
Zahrady

za nočníky i ve dne 
Vážení čtenáři, tentokrát vás chceme nalákat na jihozápad od 
Prahy. Cílem bude nepříliš známá národní kulturní památka tvrz 
třebotov. Sídlo (pravděpodobně již z konce 10. století) je písem-
ně doloženo roku 1253, kdy se o tvrzi Trzebotow píše v darova-
cích listinách Václava I. Rytířskému řádu Křížovníků. Tvrz starší 
než hrad Karlštejn položená vysoko při úpatí Kulivé hory.

V současnosti je tvrz Třebotov luxusním zámečkem a ideál-
ním místem pro pořádání společenských akcí a svateb. Nabízí 
ubytování, sportoviště a také návštěvu Muzea historických toa-
let a nočníků. Muzeum je jediné svého druhu ve střední Evropě 
a nabízí prohlídku cca 1000 předmětů z celého světa: nočníků, 
toaletních židlí, kuriozit i kamenného prevetu. Mezi nejstarší 
patří středověká vykopávka z Nizozemí, nejmladší je kamenná 
skulptura sochaře Pavla Opočenského „Nádoba na tělesné šťávy“ 
z roku 1992. Nejcennější je nočník Napoleona Bonaparte, noč-
ník z Lincolnovy ložnice Bílého domu a nočník čínského císaře 
dynastie Čching. V expozici získáte informace i o tom, jak lidstvo 
nakládalo se svými exkrementy, což vedlo k obrovským epidemi-
ím, při kterých vymřelo víc lidí, než ve všech válkách. Muzeum je 
přístupné každou první sobotu v měsíci (pro skupiny od 20 osob 
v jiný termín na objednání). Vstupné dospělí 70,- Kč, děti 40,- Kč, 
do 6 let zdarma (www.tvrztrebotov.cz).

Nejkratší spojení do Třebotova je z hlavního nádraží v 10:15 
do Prahy-Radotína a od nádraží busem č. 313 v 10:40 hod. do 
zastávky Třebotov. Také můžete jet tramvají č. 14 na nádraží Pra-
ha-Smíchov, dál busem č. 244 do Radotína a odtamtud busem 
313 do Třebotova.

Dalšími památkami v Třebotově je kostel sv. Martina, rychta 
a židovský hřbitov z r. 1761 na východním okraji obce. My se 
vydáme na zpáteční cestu po zelené značce do přírodní rezer-
vace Kulivá hora. Roste zde nejen mnoho chráněných rostlin, 
ale i hub – např. muchomůrka císařka, vláknice tmavonohá a vzácné 
hřibovité houby (hřib bronzový, medotrpký, Fechtnerův a hřib pružný). 
Narazit můžete i na vzácné druhy motýlů, sarančat nebo mloka 
skvrnitého. Pokud se budeme dál držet zelené značky, dojdeme 
asi po 3 km na nádraží v Černošicích, odkud jezdí vlak každou 
celou půlhodinu na pražské hlavní nádraží.

Důležité mezníky v historii pražské zoo Každý měsíc 
až do října se můžete seznámit na www.zoopraha.cz; 
www.facebook.com/zoopraha nebo přímo v areálu zoo 
s důležitými událostmi, stavbami nebo třeba zvířaty. 
V září se zaměříme na léta 80., která jsou ve znamení 
Pavilonu kočkovitých šelem.

1. 9. Prvňáčci jdou do zoo Užijte si první školní den 
v zoo! Všichni prvňáčci mají vstup do zoo 
za jednu korunu.

2. 9. Den se Saxanou Prožijte čarodějný den v zoo 
se Saxanou.

3. 9. Za zvířaty z plakátu Znáte zvířecí osobnosti 
kampaně Seznamte se? Přijďte se seznámit!

4. 9. odpolední vzpomínání u čaje Jak učesat zebře 
hřívu – zavzpomínejte s našimi pamětníky, jak se 
v průběhu let měnila práce chovatelů. 
Kavárna Černohouska od 16.00 h.

10. 9. Bavíme zvířata Využijte příležitost a vyberte sami, 
jakou hračkou zabavíme naše zvířata!
Hlasujte na www.facebook.com/zoopraha. 

15. 9. Homo sapiens nightworki opět pomáhají Díla, 
která vytvořili při svém pobytu v Zoo Praha, již mají 
své majitele. Úspěšným dražitelům je umělci předají 
osobně na místě činu, v zoo. Výtěžek aukce podpoří 
projekty Pomáháme jim přežít.

17. 9. Den s Egmontem Ve spolupráci se známým 
nakladatelstvím jsme připravili den plný 
překvapení.

18. 9. Do zoo nejen za zvířaty Tematické prohlídky 
pro labužníky i běžné návštěvníky. 
Sochařské objekty v zoo – Markéta Vinglerová 
(historička umění) – Objevte sochařské poklady, 
které ukrývá Zoo Praha! Seznamte se s vybranými 
sochami v areálu zoo, jejich autory, okolnostmi 
vzniku děl a s kulturním kontextem doby, ve kterém 
vznikaly. Sraz v 16 hodin u hlavního vchodu.

24. 9. Parníkem do zoo Zábavný program, v rámci kterého 
se představují pražské domy dětí a mládeže. 

24. 9. Bavíme zvířata Využijte příležitost a vyberte sami, 
jakou hračkou zabavíme naše zvířata! Hlasujte na 
www.facebook.com/zoopraha. 

28. 9. Jubilejní slavnost Zoo Praha slaví 80. narozeniny, 
slavte s námi!

každou neděli Hudební procházky Minikoncert 
vážné hudby v Kavárně Černohouska od 13 hodin.
každé pondělí v září happy Mondays fotografové 
(podmínkou je účast v zářijové fotosoutěži) mají 
vstup do zoo za korunu.


