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3 24. května
zkuste vyhrát
ceny vypečené
dozlatova

6 Tipy pro vás
aneb Evropský 
rok mezigenerační 
solidarity

7
8

Léto pokračuje, 
z barvité nabídky 
si může vybrat 
opravdu každý

V pestré mozaice zářijových akcí nabídla Městská část Praha-Troja poučení i zábavu všem věkovým kategoriím.

Foto © M. Kučera

3 24. května
zkuste vyhrát
ceny vypečené
dozlatova

Fo
to

 ©
 B

. K
ud

er
a

Foto © M. Kučera Foto © L. Haškovcová Foto © M. Kučera



156 ŘÍJEN 2012

CO POVOVAŽAŽUJI ZA DŮLEŽITÉ

ŽIVOT V TROJI

2

SOBOTA 22. 9. 2012
NA NÁPLAVCE U LÁVKY

Festival pořádaný jako 
oslava veřejného

prostoru

Letošní téma:
Poznej souseda

a inspirujte se
navzájem

Vážení trojští obyvatelé,
■ do poloviny října budou zahájeny práce na rekonstrukci vodovodu 
v ulici Pod Havránkou.
■ Prvního října jsme otevřeli nové dětské hřiště Sádky.
■ Probíhající rekonstrukce obvodového pláště a zateplení střechy 
mateřské školy znamená omezení přístupu do zahrady i školy. děkuji 
všem rodičům i dětem za trpělivost a vstřícné přijetí dočasných úprav 
v provozu budovy.
■ Během letošního vinobraní jsme zaznamenali na zámku rekordní 
návštěvnost. Kulturní komise shromažďuje připomínky a poznatky 
návštěvníků. Vaše náměty pište, prosím, na: info@mctroja.cz.
■ Vážení občané, velmi rád bych zde poděkoval všem, kteří se podíleli 
na přípravě a průběhu všech akcí v MČ Praha-Troja a přispěli k velmi 
pestrému společenskému programu v září. Zejména bych rád zmínil 
účast mladých podhořských sousedek v čele s Terezou Poněšickou 
na slavnosti Zažít město jinak. Jejich vynikající pečené pochutiny i další 
zboží velmi oživily sousedské setkání u řeky! T. Drdácký, starosta
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VELKOOBJEMOVÉ 
KONTEJNERY
BIOODPAD

20. a 21. 10.
(+24. a 25. listopadu 2012)

(listí, tráva, plevel, dřevní štěpka z větví, piliny, 
hobliny, spadané ovoce, zbytky ovoce a zeleniny, 
čajové sáčky, kávová sedlina, skořápky od vajec 
apod.)
sobota 20. 10. 9.00-12.00 hod.

■ Pod Salabkou x Trojská

neděle 21. 10. 9.00-12.00 hod.
■ ZŠ Trojská 110/211
■ V Podhoří proti bývalé Octárně, čp. 280

ÚŘAD MČ INFORMUJE

TROJSKÝ KALENDÁŘ

NAPSALI JSTE NÁM

BIBLIOBUS V TROJI
široký výběr čtení pro děti
i dospělé a internet

Správnou knihu pro každou příležitost po-
může vybrat „pojízdný“ knihovník.

KAŽDY� SUDY� ČTVRTEK 14 -18 h 
SÁDKY

Městská knihovna v Praze

www.mlp.cz

KAPLE SV. KLÁRY V BZ
V souvislosti s rekonstrukcí kaple sv. Kláry 
a jejího okolí, která je plánována do 30. lis-
topadu,  se počínaje nedělí 30. 9. nebudou 
konat bohoslužby. V kapli a jejím okolí bu-
dou probíhat práce související s jejím od-
vodněním, opravou zdiva a opěrné zídky. 
Moc děkujeme za pochopení. 

Botanická zahrada hl. m. Prahy

CESTOVÁNÍ
S JANEM LIPSKÝM
Všichni příznivci trojského cestovatele 
Jana Lipského
se mohou těšit na další díl jeho 
vyprávění o zajímavých místech 
zeměkoule: 
velmi atraktivní destinaci

předvede ve středu 17. října 2012 
od 17 hodin v aule trojské školy 

Nenechte si ujít příležitost podívat se 
prostřednictvím osobního vyprávění 
a prezentovaných fotografií do Svaté země.

bok

CENTRUM KRAKOV FINANCUJE RAIFFEISENBANK
Tisková zpráva (kráceno) Praha 30. 8. 2012  
Investor projektu nového obchodního cen-
tra Krakov v pražských Bohnicích, společ-
nost Centrum Krakov a.s., získal závazný 
příslib financování projektu od Raiffeisen-
bank, a.s., která poskytne na výstavbu a pro-
voz objektu investiční úvěr přesahující půl 
miliardy korun. Centrum Krakov se otevře 
pro veřejnost na podzim roku 2013, gene-
rálním dodavatelem stavby je společnost 
SYNER, s.r.o. 

V tuto chvíli je již „předpronajata“ více 
než polovina obchodních ploch v objektu, 
kde se budou nacházet – vedle supermar-

ketu BILLA – rovněž pobočky bank, pojiš-
ťoven, prodejny domácích potřeb, drogerie, 
místa běžných služeb, odchody se sportovní-
mi potřebami, módou a domácími spotřebi-
či, restaurace a provozovny rychlého občers-
tvení. V centru bude zastoupen výrazně vyšší 
podíl služeb a úspěšných lokálních obchod-
níků, než tomu bývá ve velkých tzv. regionál-
ních centrech, stojících často mimo přiroze-
né a stabilizované rezidenční lokality.

Další informace o Centru Krakov včetně 
záběrů z online kamery sledující výstavbu: 
www.centrumkrakov.cz. 

Lucie Radoušová, Centrum Krakov a.s.

Vážení přátelé, zveme vás na exkurzi

GEOLOGICKÉ ATRAKCE 
PRAŽSKÉ ZOO
zaměřenou na geologické zajímavosti
pražské Troje – přírodní památky

V SOBOTU 6. 10. 2012 
sraz v 8.30 na zastávce autobusů č. 102, 144 Dunajecká
(směr Kobylisy)

■  Velká skála (buližníkový hřeben vznikající na dně 
proterozoického moře)

■ Havránka (odkryvy proterozoických břidlic) a na
■  skalní masív v ZOO (odkryv úhlové diskordance mezi 

proterozoikem a starším paleozoikem, vrstevní plocha 
ordovického bazálního slepence, výchozy hematitové 
železné rudy). 

Průvodcem bude RNDr. Pavel Röhlich. 
Ing. Daniela Smolová, referent životního prostředí

Městská část
PRAHA-TROJA

U PŘÍLEŽITOSTI DNE VZNIKU SAMOSTATNÉHO ČESKOSLOVENSKÉHO STÁTU

V NEDĚLI 28. ŘÍJNA 2012 
v 18 hodin v Císařském sále Trojského zámku

V podání komorního souboru Con silencio zazní skladby mistrů:
G. P. Telemanna,V. Jírovce, J. Zacha, N. Paganniho,
J. Ch. Pepusche, B. Marcella, G. F. Händela, J. S. Bacha,
J. Ch. Bacha, J. Brahmse, Maraise, C. Saint Saënse a J. Rychlíka 

Jarmila ŠTRUNCOVÁ (fl étna a klavír), Josefi na SEVEROVÁ (violoncello),
Daniel FAJKUS (hoboj a anglický roh)

STAROSTA MČ PRAHA-TROJA TOMÁŠ DRDÁCKÝ
SPOLEČNĚ S GALERIÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

VÁS SRDEČNĚ ZVOU NA TRADIČNÍ

IZRAEL
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Každoročně je v tento den 
Troja cílem zájmu stále větší-
ho počtu návštěvníků. Letos 
opět laskaví majitelé některých 
historicky významných troj-
ských objektů (Trojský zámek 

návštěvníky po výstavě o po-
vodních v Trojské Galerii, což 
dokumentují i četné pochvalné 
zápisy v galerijní kronice. Bylo 
opět vidět, jak je Troja čím dál 
více oblíbená a lákavá svým jedi-

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 
15. ZÁŘÍ 2012 V TROJI

V sobotu 15. září se zároveň ko-
naly u přívozu Roztoky – Kleca-
ny zábavné a potěšující slavnos-
ti, na kterých se prezentovaly 
blízké povltavské obce a měst-
ské části včetně Troje. Podle od-
hadů shlédlo bohatý program 
téměř 2000 návštěvníků. Velmi 
vítána byla vystoupení taneč-

vé, H. Klíčové, Jar. Konfrštové, 
Ing. K. Machovi, paní S. Paue-
rové, Ing. Š. Špoulovi a Dr. Sv. 
Válovi, kteří se skvěle postarali 
o prohlídky a zasvěcené ko-
mentáře a ochotně se podělili 
se svými vzpomínkami a zna-
lostmi o objektech a prostředí. 
V DSS se jmenované obyvatelky 
postaraly i o informace o vzni-
ku, historii a zániku Rybářské 
osady, o nynějším Domu inte-
grované péče, předvedly své 
příjemné bydlení a provedly 
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Přívoz P1

Osada
Rybáře
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se zahradami, Trojský mlýn, 
Dům spokojeného stáří s Do-
mem integrované péče, Usedlost 
Hrachovka, Gočárovy domky 
v ZOO, Viniční sloup, Kaple 
Sv. Václava v Podhoří a Panský 
dvůr) otevřeli dveře pro stovky 
zájemců. Velmi děkujeme všem 
– paní R. Dudkové, V. Faltýnko-
vé, Vl. Gaydiczové, M. Hazdro-

nečným Geniem Loci, které si 
velmi považují nejen její obyva-
telé, ale i nesčetní návštěvníci. 

ních, divadelních i hudebních 
souborů, předvedení atraktiv-
ních dovedností hasičských sbo-
rů, šikovnost parašutistů i nad-
šení z jízd na kajacích trojské 
společnosti HG Sport. S radostí 
byla všemi vítána přítomnost 
Lodi TAJEMSTVÍ bratří For-
manů i závěrečný koncert Iva-
na Hlase. Den plný nevšedních 
zážitků byl zakončen působivou 
hrou světel na říční hladině.



ŘÍJEN 2012 156

Fo
to

 ©
 B

. K
ud

er
a

Fo
to

 ©
 B

. K
ud

er
a

Fo
to

 ©
 M

. K
uč

er
a

5

V NEDĚLI 16. ZÁŘÍ 2012
V AREÁLU TROJSKÉHO ZÁMKU

Dobrý den, děkuji za krásnou organizaci při Trojském vinobraní. 
Strávila jsem nádherný den. Ještě jednou děkuji.

Hana Slámová, Letňany
Vážení přátelé,
chtěla bych poděkovat za krásný den, který jsem prožila na Troj-
ském vinobraní. Úžasný zážitek mi poskytlo vystoupení Sokolníků 
Merlin. Bylo to něco fantastického, když mi u nohou poskakoval 
vznešený orel skalní Helenka a nad hlavou létal trochu strašidelný 
výr Oskar. Všichni ptáci byli nádherní a představení bylo nejen po-
učné, ale i vtipné a zábavné. Ještě jednou děkuji za nezapomenu-
telný zážitek. S pozdravem Zuzana Herzogová

Dobrý den!
Předem Vám moc děkujeme za pozvání na trojské vinobraní. Byla 
to moc příjemná akce a krásné místo. Kéž by i ostatní vinobraní 
v Praze dosáhla tak originální atmosféry. Rádi se do Troji vrátíme 
i s jinou pohádkou!

S přáním hezkého dne Silvie Gajdošíková, Divadlo Krasohled

Tato a další pochvalná vyjádření obdržela Městská část Troja jako 
dík za velmi zdařilý průběh celého krásného dne našeho vinobraní.

Ráda bych se za starostu MČ Praha-Troja a zúčastněné zastupi-
tele připojila k mnoha trojským i přespolním občanům, kteří byli 
potěšeni skvělou sestavou programu, nabízeného sortimentu vý-
borných vín, burčáku i občerstvení. Velké poděkování za náročnou 
dlouhodobou přípravu a bezchybnou organizaci celé akce patří 
pracovníkům Úřadu MČ Praha-Troja. Přispěli tak nemalou měrou 
k tomu, že neuvěřitelných více než čtyři tisíce návštěvníků letošní-
ho vinobraní mohlo v nádherném prostředí prosluněného areálu 
Trojského zámku prožít nezapomenutelný den. 

Ing. Otakara Stavovčíková, zástupkyně starosty

V zámeckých sklepeních pro-
bíhaly jak řízené degustace 
jednotlivých vinařství, tak i ne-
formální semináře o víně (Zá-
kladní sommeliérská škola – jak 
víno degustovat, jaké používat 
sklenice, snoubení jídla a vína 
(spojeno s praktickou degus-
tací), základní rozdělení vín 
ČR, náležitosti etikety na láhvi. 
Pěstování révy na zahradě – vše 
od výsadby po první burčák).Fo
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POSLEDNÍ PRÁZDNINOVÝ VÍKEND
Chtěla bych tímto příspěvkem upozornit na jednu nevídanou ak-
tivitu, která zpříjemnila letošním prvňáčkům i jejich rodičům ná-
stup do Trojské školy. Pokaždé, když jde dítě do 1. třídy, provází 
tento akt určitá nervozita. Mnohdy jsou více nesví rodiče než děti, 
a to díky nevědomosti, která je provází. Většinou neznají poměry 
ve škole, ani paní učitelku… netuší, kdo bude chodit s jejich dce-
rou nebo synem do třídy atd. 

Naše děti měly to štěstí, že většinu svých spolužáků poznaly už 
ve školce a potom také během dubna a května v přípravných ho-
dinách přímo ve škole. K ještě lepšímu seznámení došlo jen pár 
dnů před nástupem do školy na tzv. Adaptačním víkendu, který 
pořádala jejich budoucí učitelka Kateřina Tůmová v hezkém hote-
lu u Orlické přehrady. Tímto bych jí jménem všech zúčastněných 
ještě jednou moc poděkovala, protože tuto akci si i přes nepřízni-
vé počasí užili nejenom naše děti, ale i my, rodiče. Díky perfekt-
ně zorganizovaným aktivitám, které společně s kolegyněmi vedla, 
jsme měli i my čas posedět, seznámit se a 3. září nebýt nesví…

Za všechny zúčastněné rodiče Pavla Šeborová

Starosta připomenul solidaritu, 
se kterou si před deseti lety tro-
jští občané nezištně pomáhali 
a vyjádřil přesvědčení, že by se 
v případě jakýchkoliv mimořád-
ných událostí v Troji tato lidská 
vlastnost zopakovala. Ve vesti-
bulu Galerie U Lávky je možno 
si také prohlédnout malou vý-
stavku, která se problematikou 
povodní také zabývá a jejíž ver-
nisáž proběhla 13. srpna. Obě 
výstavy vznikly za spolupráce 
Úřadu městské části Troja, Na-
dace Quido Schwanka Troja – 
město v zeleni a Klubu trojské 

historie. Výstavy jsou přístupné 
v pátek odpoledne a v sobotu 
a neděli, po předchozí domlu-
vě na úřadě MČ Troja i ve všed-
ních dnech.
 Text a foto bok

DESET LET OD VELKÉ VODY
Ve čtvrtek 6. září se uskutečnila za značného zájmu trojské veřej-
nosti vernisáž výstavy fotografií z povodně roku 2002. Tyto foto-
grafie byly pořízeny v roce 2002 trojskými občany, kteří tyto své 
záběry z osobních archivů pro potřeby výstavy poskytli úřadu MČ. 
Veřejně jim za to poděkoval při svém zahajovacím projevu starosta 
MČ Troja Tomáš Drdácký.
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5. - 6. 10. 2012
10.00–18.00

Výstaviště Praha Holešovice

kompletní program na www.seniorpraha.cz

záštita

SENIOR FEST  SENIORSKÁ MÍLE  SVÁTEK SENIORŮ

Eva Pilarová

Naďa Konvalinková

Václav Postránecký

Květa Fialová

duo Eva a Vašek
moderuje Eduard Hrubeš

změna programu vyhrazena

Pavlína Filipovská

Karel Štědrý

ceny v hodnotě přes   

        vstupné jen 20 Kč
slosování vstupenek 

 
   ceny

Bezplatné poradny – péče o zdraví, zrak i chrup 
 aktivní stáří 

 tanec  Policie ČR, 

 veletržní slevy

generální partner

Největší akce pro seniory!

0 000 Kč

Na Výstavišti v Holešovicíh
a v jeho bezprostřední blízkosti
můžete navštívit:
■  pouťové atrakce (do 28. 10. –

Václavská pouť) út-pá: 13-21 h, so-ne, svátky: 10-22 h
■ Mořský svět – akvária s mořskými živočichy denně 10-19 h
■ Maroldovo panorama bitvy u Lipan út-pá: 13-17 h, so-ne 10-17 h
■  bazén (proměnlivá otvírací doba vyvěšena u vstupu do bazé-

nu, ve vitrince před hlavním vstupem na Výstaviště vlevo) a na:
www.incheba.cz/bazen

■  Lapidárium – sbírka více než čtyř stovek kamenných plastik 
a architektonických fragmentů od 12. století po empír a navíc 
(do 4. 11.) výstava Europa Jagellonica a české sochařství (1450-
1530) středa: 10-16, út-ne: 12-18 h

■  Planetárium v Královské oboře – expozice astronomie a kosmo-
nautiky, výstavy, pozorování oblohy, pořady pro všechny věkové 
kategorie denně kromě pátků, www.planetarium.cz

■  z mnoha gastronomických zařízení např. restaurace – kavárna 
Vozovna – ve Stromovce denně 10-22 h

■  Křižíkova fontána (v sezoně obvykle od 20, 21, 22 h)
www.krizikovafontana.cz

■  6. 10. 2012 upozorňujeme návštěvníky na utkání ledního hokeje
(SKA Petrohrad-LEV Praha) od 17 h ve sportovní Areně

Stromovka (detail)

TIP P PRPROO VÁVÁSS

VozovnaBazén
Lapidárium

Planetárium

ZÁŘÍ V KTH
Desátému výročí ničivé povodně v Troji byla věnována i zářijo-
vá schůzka Klubu trojské historie ve čtvrtek 13. září. Přítomní 
si prohlédli velmi pěknou výstavu v galerii U Lávky a oceni-
li množství skvělých fotografií pořízených trojskými občany 
v oněch smutných dnech. Příští schůzka klubu trojských histo-
riků se uskuteční ve čtvrtek 11. října v 17 hodin opět v klubov-
ně Domu spokojeného stáří. Všichni nové příchozí budou srdečně 
vítáni. bok

Galerie u lávky je otevřena: pátek 13-17 h, sobota a neděle 10–18 h. 
Samostatná prohlídka: po dohodě – info@mctroja.cz nebo 
284 691 121. Výstava Povodně v Praze-Troji potrvá do 30. 9. 2012.
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TJ SSOKOKOLOL IINFN ORORMUMUUJEJE
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V TROJSKÉM SOKOLE
„Sportování“ v Sokole Troja? Ano, mnozí si řeknou: „Co ji-

ného by se v Sokole mělo dělat?“ – a mají pravdu. Ale „Sportování“ 
je tentokrát také název nového projektu pro hodiny žactva (školní děti 
od 6 let).

Již několik let se v sokolské všestrannosti potýkáme s nedostat-
kem cvičenců tohoto věku – s nástupem do školy se nám děti ztrá-
cí… Dětské hodiny však rozhodně rušit nechceme a nebudeme. 
Zároveň bychom rádi zachovali myšlenku všestrannosti – všestran-
ný pohybový rozvoj – a probudili v dětech zájem o sport a radost 
z něho. V tom by nám měl pomoci následující plán. Každý mě-
síc v tomto školním roce se děti budou zabývat jedním sportem 
(aktivitou). Hodiny budou vést vyškolení cvičitelé, kteří zvládnou 
danou aktivitu dětem nejlépe zprostředkovat (každý měsíc bude 
vést jiný cvičitel). Zaměříme se na klasické sportovní disciplíny (at-
letika, gymnastika, volejbal, atd.), ale také na méně známé a netra-
diční sportovní hry a činnosti (ringo, brännball, ropeskipping). 

Věříme, že tento model bude vyhovovat dětem – cvičencům 
i jejich rodičům a bude je bavit. U menších dětí bývá problém, 
že si vyberou nějakou aktivitu (kroužek) a po pár hodinách zjistí, 
že je to vlastně nebaví… to se v tomto případě stát nemůže. Děti 
budou mít dostatek času na seznámení se se sportem a ve chvíli, 
kdy by přicházelo znudění, se aktivity i styl výuky změní – přijde 
něco nového. Navíc bude šance přijít na to, co by dětem nejlépe 
vyhovovalo.

Naším hlavním cílem je radost dětí ze sportu a jejich zdravý 
pohyb. Jestliže vás tato nabídka zaujala, nezapomeňte přijít.

Mgr. Kateřina Šrámková, náčelnice TJ Sokol Troja

CVIČENÍ ŽACTVA:

KAŽDOU STŘEDU 18:00-19:00
MALÁ TĚLOCVIČNA
kontakt: Kateřina Šrámková, tel: 723 607 070
mail: katerinasramkova@seznam.cz

TROJSKÝ FOTBAL
DESET LET OD POVODNÍ
Když vltavská voda kompletně zničila vše, co bylo v Sokole Troja 
vybudováno, jen málokdo věřil, že se podaří dát znovu dohromady 
partu fotbalistů. Ale světe div se – stal se zázrak!!! Kopaná i fotbalis-
té jsou zpátky, hřiště žije a já bych se ráda se čtenáři podělila o své 
zážitky z úžasného týdne s přípravkou a mladšími žáky z Troje. Mají 
totiž dva fantastické trenéry – mladé studenty Adama a Ondru, kte-
ří se dvanácti klukům věnovali na soustředění v Plasech tak fantas-
ticky, že už dnes se všichni těšíme na společná setkání nejen přes 
rok ale i na společný týden v roce 2013. Také bychom rádi rozšířili 
naše řady a tak by mohl být tento článeček i inspirací pro ty, kteří 
by chtěli mezi nadějné kluky přijít, a rádi přivítáme i potenciální 
trenéry. Těšíme se na vás všechny – ozvěte se nám na tuto adresu: 
sokol.troja@seznam.cz . Zoša Vyoralová (zdravotnice na soustředění)

Potkali se před padesáti lety v od-
dělení hraček na Střední umě-
lecko-průmyslové škole v Praze. 
Hračky mají v hlavě pořád, ale 
živili se i jinou tvorbou pro děti. 
Loutky, modely, televize i film 
ovlivnily i jejich tři děti, které po-
kračují v rodinné tradici. Protože 
jsou to nyní mladé ženy, změnily 
svá příjmení. Na výstavě se chtějí 
prezentovat všichni, protože včet-
ně vnoučat jsou jedna parta.

Ak. mal. Jan Kavan,
vedoucí kurátor Galerie u lávky

POČINY JEDNÉ RODINY –
PÁR HRAČEK, LOUTEK A OBJEKTŮ 
Z DÍLNY LHOTÁKŮ A SPOL.

bus 112
Kovárna Trojskál
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CVIČENÍ ŽACTVA SPORTOVÁNÍ 
KAŽDÝ ČTVRTEK 18.00-19.00
VELKÁ TĚLOCVIČNA

září – atletika (běh, skok, hod); říjen – miniházená, 
vybíjená; listopad – ropeskipping; prosinec – ringo; leden – 
gymnastika (akrobacie, přeskok, hrazda, kruhy); únor – 
fl orbal, bruslení; březen – minivolejbal; duben – freesbee, 
příprava na ZZZ (Zálesácký závod)ů květen – bränball; 
červen – atletika

* program může podlehnout změnám.
Kontakt: Kateřina Šrámková, tel: 723 607 070,
katerinasramkova@seznam.cz
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BZ
PŘIPRAVILA
TROJSKÝ KALENDDÁÁŘ

TIPP NNNA VÝLET

ŽIVVOOOT V TROJI

ZOO PRO VÁS PŘIPRAVILA
www.zoopraha.cz, www.facebook.com/zoopraha

Otevřeno denně, v září 9.00–18.00 h.

Milí turisté a čtenáři, tentokrát 
se vydáme od nádraží v Srbsku 
po žluté značce směr národní 
přírodní rezervace Koda. Pří-
mo v osadě vyvěrá silný pramen 
a nad ním je vystavěna kaplička 
se studánkou. Pramen odtéká 
do rybníku, jehož stálá teplota je 
kolem deseti stupňů a vápenitá 
voda zde nezamrzá ani v největ-
ších mrazech.

Kodská rokle je z jedné stra-
ny tvořena vápencovými skála-
mi s jeskyněmi, z druhé strany 
pak lemována chatovou osadou. 
V roce 1926 se údolím přehnala 
povodeň, která několik chat od-
nesla. Osada se od té doby na-
zývá Údolí děsu (tam můžeme 
odbočit po necelém kilometru 
od nádraží doprava po cestě 
a zase se na žlutou vrátit). Neda-
leká jeskyně Koda byla místem 
nálezu nástrojů ze starší doby 
kamenné. K té vede odbočka 
po modré značce, kam si zajde-
me a pak se stejnou cestou zpát-
ky vrátíme a pořád po modré 
dojdeme do Tetína.

DO KRAJE JESKYNÍ 
A BÁJEČNÝCH VYHLÍDEK

Obec je připomínána ve spo-
jení s jednou z Krokových dcer –
Tetou, ale hlavně se sv. Ludmi-
lou a jejím vnukem sv. Václa-
vem. Počátkem desátého století 
zde byl dřevěný knížecí dvorec, 
vdovské sídlo kněžny Ludmily, 
která zde byla v roce 921 na pří-
kaz snachy Drahomíry zavraž-
děna nájemnými vrahy. Stojí tu 
i fara, ve které žil kronikář Vác-
lav Hájek z Libočan. Na zámku 
proti muzeu hraje každou ho-
dinu zvonkohra části znárod-
nělé písně „Nad Berounkou 
pod Tetínem“. Dále je možné 
v obci vidět torzo sdředověké-
ho hradu Tetín nebo synagogu 
přestavěnou na obytný dům. Ze 
skalního ostrohu i od kostela sv. 
Jana Nepomuckého jsou skvělé 
vyhlídky na Berounku.

Po modré dojdeme na vla-
kové nádraží Beroun. V nohách 
máme asi osm kilometrů a če-
kání na vlak si můžeme zpestřit 
výborným jídlem i pivem v pi-
vovarské restauraci Berounský 
medvěd ve znovuvzkříšeném 
rodinném pivovaru poblíž ná-
draží. 

Spojení: vlak z hlavního ná-
draží do Srbska (směr Beroun) 
jede v sobotu 9:12, 9:42, 10:12 
a zpátky z Berouna vždy celou 
:27, :57. Pokud byste si poro-
zuměli s Berounským medvě-
dem, pozor: poslední vlak jede 
ve 22:57! 

text a foto wikipedia.cz,

upravila Renata Zajícová

Nad Berounkou pod Tetínem
růže již se červená
vedle stráně tam s vojínem
dlí panenka blažená.
Píseň napsal básník Josef Krasoslav 
Chmelenský, hudbu složil farář Josef 
Vorel.

Tetín

Kodská jeskyně

 do 21. 10.  Dýně všude na venkovní epxozici, denně 9-17 hod. 
 5.-28. 10.  Vietnam ve skleníku Fata Morgana,

mimo pondělí 9-17 hod.
 12.-28. 10.  Chryzantémy Venkovní expozice + výstavní sál,

denně 9-17 hod.
 20.-21. 10.  Dýňové hrátky – přijďte na venkovní expozici popustit 

uzdu fantazii a vrátit se do dětských let.
Venkovní expozice – stráň 13-16 hod.

 31. 10.  Halloween – zahrada plná příšerek… Venkovní expo-
zice – stráň, 15-20 hod.

 1. 10.  Den seniorů – Zoo je ideálním místem k návštěvě 
a odpočinku pro všechny bez rozdílu věku.
Dnes si program užijí hlavně senioři.

 4. 10.  Ples zvířat – Oslavte Mezinárodní den zvířat v zoo 
odpoledním rejem masek. A těšte se na překvapení.

 13. 10.  Den rohů a parohů – Rohy či parohy jsou nápadnou 
ozdobou mnoha zvířat v Zoo Praha – seznamte se 
s nimi blíže!

 20. 10.  Den stromů – Vypravte se s námi za zajímavými 
a neznámými stromy v Zoo Praha.

 28. 10.  Dýňové hody – Jinde dýně jenom dlabou, u nás si 
na nich pochutnají zvířata. Přijďte se podívat!

DANA ZÁTOPKOVÁ
OSLAVILA DEVADESÁTINY 
19. září oslavila devadesátiny naše sousedka, olympijská vítězka 
v hodu oštěpem Dana Zátopková. Dana Zátopková se dočkala své-
ho největšího triumfu na olympijských hrách v roce 1952, z nichž 
přivezla zlatou medaili. O osm let později v Římě svou sbírku olym-
pijských trofejí rozšířila o stříbro. Přejeme jí do dalších let hodně 
zdraví, svěžesti a životní pohody.  Text a foto bok


