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TIP PRO VÁS

Vážení trojští sousedé, 

babí léto nás mile překvapilo svým
teplem a krásnými dny. Jedním z ta-

kových příjemných dnů byla i zářijová 
sobota, kdy v Troji vládlo víno a bur-
čák. Letošní vinobraní opět přilá-
kalo řadu trojských i „přespolních“ 
návštěvníků. Chutný mok, celodenní 
program pro dospělé i děti a samo-
zřejmě i již zmíněné krásné slunečné 
počasí byly zárukou příjemně stráve-
ného dne. 

Podzim nám přináší mimo jiné 
dlouho očekávané ukončení rekon-
strukce ulice Pod Hrachovkou. Po-
slední výluka na této komunikaci 
proběhne ve dnech 4.–6. 10. a hned 
poté, v pátek 7. října bude ulice Pod 
Hrachovkou kompletně otevřena. 
V prvním týdnu úplného zprovozně-
ní komunikace bude pouze probíhat 
nátěr vodorovného značení a do-
končovací práce na pokládce dlažby 
chodníků.

Milí trojští spoluobčané, píši tyto 
řádky jen několik dní před zasedá-
ním zastupitelstva městské části 
Praha-Troja, které jako hlavní bod 
programu má znovu posoudit naše 
záporné stanovisko k umístění cent-
rální budovy Zdravotnické záchranné 
služby Praha na území městské části 
Praha-Troja. Věřím, že naše rozhod-
nutí bude správné a bude kladně vní-
máno většinou z vás.

Přeji vám krásné prožití podzim-
ních dní v Troji a budu se těšit na se-
tkání s vámi 31. října na slavnostním 
koncertu v Trojském zámku u příleži-
tosti výročí založení naší republiky.

Tomáš BryknarTomáš Brykn
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ak jsme vás informovali v minulém čísle časopisu 
TROJA, vydala městská část ve spolupráci s panem Ota-
karem Doubkem soubor historických pohlednic z let 

1898–1942. Poprvé byly k dostání ve stánku městské části na 
Trojském vinobraní.

Soubor historických pohlednic je možno zakoupit v poda-
telně úřadu městské části. Cena jednoho souboru je 25 Kč. 
Prodej není časově omezen a tyto pohledy do minulosti mo-
hou být i vhodným vánočním dárkem. Irena Marková

J

Soubor historických pohlednic v prodeji na ÚMČ Praha-Troja
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ÚŘAD MČ INFORMUJE

Velkoobjemové
kontejnery
DOMOVNÍ ODPAD 
sobota 5. 11. DOPOLEDNE 8.00–12.00 h

n dvůr ZŠ + TGSČ Trojská 110/211 
n Pod Salabkou x Trojská 
n V Podhoří proti čp. 280 (bývalá Octárna)

neděle 6. 11. ODPOLEDNE 13.00–17.00 h
n Sádky, u stání na separovaný odpad
n  Pod Havránkou u čp. 238/8 u Panského statku 
n Na Pazderce proti čp. 213

BIOODPAD
(listí, tráva, plevel, dřevní štěpka z větví, piliny, hobliny, 
spadané ovoce, zbytky ovoce a zeleniny, čajové sáčky, kávová 
sedlina, skořápky od vajec apod.)

neděle 6. 11. DOPOLEDNE 9.00–12.00 h
n ZŠ Trojská 110/211 
n V Podhoří proti čp. 280 (bývalá Octárna)

neděle 6. 11. ODPOLEDNE 13.00–16.00 h
n Pod Salabkou x Trojská

sobota 19. 11. ODPOLEDNE 13.00–16.00 h
n ZŠ Trojská 110/211 
n V Podhoří proti čp. 280 (bývalá Octárna)

neděle 20. 11. ODPOLEDNE 13.00–16.00 h
n Pod Salabkou x Trojská

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU 
syntetické barvy, laky, syntetická ředidla, mořidla, elektrické 
baterie, autobaterie, oleje, tuky minerální nebo syntetické, 
ropné produkty, kyseliny, louhy, lepidla, pryskyřice, zdra-
votnický materiál (znečištěné obvazy, jehly), tiskařské barvy, 
tonery, inkousty, těkavé látky, fotochemikálie, pesticidy, zá-
řivky a jiný odpad obsahující rtuť

středa 5. 10.
n V Podhoří (točna autobusů) 18.10–18.30 h
n  křižovatka ulic Trojská – Pod Havránkou

18.40–19.00 h

Sledujte prosím 
průběžně termíny 

přistavení kontejnerů 
v časopise Troja 

nebo na stránkách 
www.mctroja.cz

Evidence přestupků platnost od 1. 10.

Dne 1. 10. 2016 nabývá účinnosti novelizovaný přestupkový zá-
kon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších před-
pisů (dále „jen zákon o přestupcích“), kterým se zavádí celo-
státní evidence přestupků. Do evidence přestupků se budou 
zapisovat pravomocná rozhodnutí o přestupcích na úseku: 
ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi podle 
§ 30, zemědělství a myslivosti podle § 35 odst. 1 písm. c) a f), 
obrany České republiky podle § 43, proti veřejnému pořádku 
podle § 47 odst. 1, proti občanskému soužití podle § 49 a proti 
majetku podle § 50 zákona o přestupcích. Do evidence budou 
oprávněny zapisovat orgány policie a správní orgány podle 
místa spáchání přestupku.

Alena Hůzlová, Komise pro přestupkové řízení

U PŘÍLEŽITOSTI

STÁTNÍHO SVÁTKU ČESKÉ REPUBLIKY

V PONDĚLÍ 31. ŘÍJNA 2016
V 19 HODIN V CÍSAŘSKÉM SÁLE

TROJSKÉHO ZÁMKU

V PODÁNÍ SOUBORU

DUO SEMPLICE
LUKÁŠ DOBRODINSKÝ A VÍT HOMÉR

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-TROJA
A GALERIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 

VÁS SRDEČNĚ ZVOU NA

zve ke spolupráci
 na tvorbě časopisu

MČ Praha-Troja jako vydavatel časopisu TROJA by ráda roz-
šířila redakční radu časopisu a zve všechny zájemce z řad
občanů, studentů i sympatizantů s Trojou, kteří rádi čtou,
ppíší a zajímají se o věci kolem sebe, ke spolupráci na tvorbě
časopisu. Předpokladem pro člena redakční rady by měl
být zájem o dění v městské části i ve společnosti, literární
a jazykové vyjadřovací schopnosti, kreativita a schopnost 
týmové spolupráce a ochota ke spolupráci ve volném čase.

Kontaktovat můžete jednotlivé členy redakční 
rady nebo poslat e-mail na adresu
info@mctroja.cz.

y p
info@mctroja.cz.

Vítání
občánků 2016
Vážení rodiče dětí, v pondělí 31. 10. 2016 se v Císařském 

sále Trojského zámku od 18 hodin uskuteč-

ní slavnostní Vítání občánků. Vítat bude pan 

starosta děti narozené 1. 8. 2014 – 30. 9. 2016. 

Žádáme rodiče, kteří mají zájem se akce zúčastnit a své 

děti dosud nepřihlásili, aby tak učinili obratem. Při-

hlášku je možno zaslat emailem (info@mctroja.cz) či 

na Facebooku (www.facebook.com/MCTroja) nebo si ji 

osobně vyplnit na úřadě. Renata Zajícová, evidence obyvatel 

Cí řském
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Pomozme mlokovi 
přežít v Praze
Již tradičně se opět uskutečnila akce
na podporu přežívání mloka v Čer-
né rokli mezi Podhořím a Bohnicemi.
Ve čtvrtek 8. 9. 2016 se šestnáct dob-
rovolníků (včetně tří dětí) a tři pejsci
sešli na obvyklém místě v Bohnicích,
odkud přešli k tůni na začátku rokle.
Zde byli účastníci stručně seznámeni
s problematikou mloka v této oblasti,
pak si rozebrali odpadkové pytle, ru-
kavice a lopatky a rozešli se do terénu.
Okolí potoka díky této akci bylo vyčiště-
no od nevzhledných odpadků a rozbité
kamenné zídky, ve kterých dospělí mloci
zimují, byly opraveny. 

Akci organizoval spolek Vědomý do-
tek a kromě místních přišli podpořit 
ochranu mloka i zástupci z městské části
Praha 8 a Praha-Troja. Ing. Jana Ceplová,

referentka životního prostředí
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Nad každým časem odjezdu je uvedena autobusová linka, která daný odjezd zajišťuje.
Upozornění: v pracovní dny mezi 13.–19. hodinou může ještě dojít k prohození odjezdů jednotlivých linek!

Odjezdy autobusů
od Zoo do Podhoří

Souhrnné odjezdy
autobusů z Podhoří

Posílení provozu MHD v Podhoří od 15. 10.
sobotu 15. října 2016 vstupují 
v platnost změny v provozu měst-
ských autobusových linek Pražské 

integrované dopravy. Podnětem k jejich 
uskutečnění byly kromě kapacitních 
problémů na řadě míst též požadavky 
městských částí, či jiné věcné podně-
ty. Jedním z takových podnětů je stá-
le rostoucí vytížení přívozu v Podhoří 
a nedávné nasazení nové lodě s větší 
kapacitou. Naše městská část zároveň 
dlouhodobě požaduje posílení rela-
ce Podhoří – Holešovice linkou č. 112 
na alespoň dva spoje v hodině. Organi-
zace ROPID, která provoz MHD v Praze 
organizuje, nám v tomto ohledu vyšla 
vstříc a od uvedeného termínu bude 
po celý týden posílen provoz linky č. 112 
do Podhoří. V pracovní dny od páté ho-
diny ráno a o víkendu od osmé hodiny 
ráno, vždy do dvaadvacáté hodiny večer 
bude linka č. 112 zajíždět do Podhoří ka-
ždých 30 minut, stejně jako linka č. 236. 
Spoje obou linek budou zároveň koor-
dinovány. Díky této úpravě bude mezi 
ZOO a Podhořím zajištěn po celou tuto 
denní dobu souhrnný interval 15 minut. 
Ve stejném intervalu pluje i přívoz, který 

bude na časy příjezdů a odjezdů autobu-
sů navazovat.

Dojde též i ke zlepšení přestupních 
dob mezi linkami č. 236 a 112 u ZOO 
ve všech obdobích, kdy je to provozně 
možné a odůvodnitelné (na lince č. 112 
interval 10 minut a delší). Také upozor-
ňujeme, že vzhledem k nutnosti zacho-
vání přestupů mezi linkami č. 202 a 236 
v Krakově, bude linka č. 236 jezdit v pra-
covní dny dopoledne v jiné časy, než 
po zbytek dne a týdne.

Jsme rádi, že požadavky městské čás-
ti byly kvitovány a doufáme, že přispějí 
ke spokojenosti nejen obyvatel Podhoří.

Pracovní návrh souhrnných odjezdů 
linek č. 112 a 236 přiložen. Tento ná-
vrh by měl platit, může ale dojít ještě 
ke změně v pracovní dny mezi 13. a 19. 
hodinou.
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Tvář Trojského pivovaru se mění…

…a je to dobře. Veřejnost měla po letech příležitost proniknout za zdi 
chátrajícího areálu a v rámci komentovaných prohlídek se dozvědět 
něco víc o plánech jeho nových majitelů.

Usedlost Popelářka
Pod Lisem 4, č.p. 91 v K. ú. Troja
Nejstarší údaj zmiňuje vinici, později nazvanou Popelářka 
ve 14. století. Název vznikl až v 16. století, kdy vinice pa-
třila Jakubovi Popelářovi. V 17. století byl na úpatí vini-
ce postaven viniční lis, ze kterého vznikla usedlost téhož 
jména. V roce 1755 je zde již zaznamenán malý dům, kte-
rý byl po roce 1830 přestavěn v klasicistním stylu. V roce 
1860 je držitelem kníže Windischgrätz. Jeho syn prodává 
usedlost s přilehlými pozemky Vlastenecké hospodářské 
společnosti v r. 1870. Ta sem umisťuje „Štěpařskou, vinař-
skou a zelinářskou školu“ (Obst und Weinschule), která 
byla otevřena v roce 1871. Ve škole se vyučovalo v českém 
a německém jazyce. Původně jednoletá škola se později 
změnila na dvouletou, měnil se i název školy: Ústav pro 
pomologii, vinařství a zelinářství na Pomologický ústav, 
později na Královský český pomologický ústav. K ústavu 
náležely sady a vinice o rozloze 15 ha. Vinice, pomologické 
zahrady a ovocné školky měly vynikající pověst a známé 
byly trojské sbírky ovocných odrůd. Za první republiky 
nese instituce název Zemský pomologický ústav a dnešní 
ulice Pod Lisem se jmenovala U pomologického ústavu. 
V roce 1934 byl ústav přenesen do Ruzyně.

S Pomologickým ústavem v Troji   je spojena osobnost 
syna Boženy Němcové Karla Němce, který byl ředitelem 
ústavu od r. 1890. V pamětech Maxe Broda je zmínka, že 
počátkem 20. století do ústavu za svým přítelem docházel 
Franz Kafka, který se zajímal o pěstování stromů a učil se 
zde i roubovat.

Usedlost je od r. 1988 památkově chráněná, tehdy byla 
součástí Elektrotechnického zkušebního ústavu. Dnes je 
v soukromých rukou a její majitel zde hodlá založit vinař-
ství a obnovit přilehlé vinice. Budovy dříve využívané pro 
učebny, byty učitelů a zahradníků a společná ložnice žáků 
jsou dnes prázdné a připravené k vnitřní přestavbě. Ma-
jitel, který areál zpřístupnil k příležitosti Dne evropského 
kulturního dědictví, naznačil, že svůj záměr realizuje v ho-
rizontu tří let. Ing. arch. Václav Valtr
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Děkuji všem průvodcům 
a majitelům otevřených 
památek za jejich účast, 
ochotu a vstřícnost vůči 
návštěvníkům.
T. Drdácký, garant EHD v Troji
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V AREÁLU TROJSKÉHO ZÁMKU

Sobota 10. 9. v areálu Trojského zámku

01 Paní radní Kislingerová s panem starostou Bryknarem 
02 Long Vehicle Circus 03 Reprint historických pohlednic ze 
sbírky pana Doubka (uprostřed) 04 Program TJ Sokol Troja 
05 Soubor Kolíček 06 Hostě i domácí 07 Z jižních zahrad

01

02

03

04

05

06

07
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Osmnácté vinobraní ve znamení 
globální změny klimatu

Každý, kdo se podílí na přípravách vinobraní, si přeje, aby jeho energie nevyšla nadarmo. 
To, co může každé úsilí spolehlivě zmařit, je špatné počasí, které odradí návštěvníky. Le-
tos ale pravděpodobně naše obavy byly natolik velké, že se nám podařilo, silou kolektivní 
vůle, nechtěně přispět k oteplování planety.  32°C bylo opravdu zbytečně moc. Dále, dle 
mého úsudku, poněkud přebujel doprovodný program, který se z jižní scény hlasitě pro-
sazoval. Ztrpčoval tak to hlavní, což je komunikace mezi degustujícími a vinaři. Naopak 
krokem k lepšímu určitě byla sklenička ke každé vstupence, jen je třeba ještě zjednodu-
šit jejich distribuci. Opravdovým osvěžením těla i ducha byla série řízených degustací 
v zámeckém sklepení, která se i díky spalujícímu žáru na povrchu těšila velkému zájmu. 
Myslím, že se jistě našla nejedna duše toužící jen po chladivé přívětivosti podzemí, které 
se ale při té příležitosti i pootevřela dvířka do světa vinné ušlechtilosti. Chtěl bych zde 
poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravách i průběhu každoročně největší kulturní 
akce trojské samosprávy, zejména dámám, které se staraly o hladký chod degustací. Če-
lily nepředvídaným nástrahám, přesto si zachovaly vlídnost a přívětivost. Malá dramata 
se jistě odehrávala i jinde, ale ta mi zůstala utajena. Tedy děkuji všem, kteří věnovali svůj 
čas a energii. Nebylo to zbytečné, připravili jste tak šťastné chvíle našim návštěvníkům. 
Za organizátory slibuji, že se poučíme z chyb a další ročník bude opět o chlup lepší. 
A troufnu si i osobně slíbit, že příště větší vedro určitě nebude. Jan Kavan ml.

08 Hlediště severního pódia 09 U kašny 10 Soubor Osmikráska… 11…k tanci i poslechu 12 Ran-
gers na jižním pódiu 13 Řízené degustace ve sklepeních zámku 14 Moderátoři na chůdách
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ZKUSTE NAJÍT SEDM ROZDÍLŮ

CO NOVÉHO U SOUSEDŮ 27.–31. 10. AREÁL VÝSTAVIŠTĚ, DENNĚ 10–21 H

ŽIVOT V TROJI
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V sobotu 17. září 2016 jsme se již podruhé 
připojili k akci Zažít Město Jinak a ulice 
Sádky poblíž pošty na jeden den v roce opět 
ožila. Zabydlely ji stánky, divadlo, tanec 
a hlavně malí i větší návštěvníci. Nebyla 
nouze o příjemná sousedská setkání ani ve-
selý smích dětí. Kdo chtěl, mohl tvořit, tan-
čit, sportovat, zkoumat nebo ochutnávat 
dobroty na stánku Restaurace Inspirace.

Místním organizátorem této sousedské slavnosti bylo Ekocentrum 
Podhoubí a jeho Ekoškolka Rozárka. Velké poděkování patří MČ 
Praha Troja, bez jejíž záštity a pomoci by nebylo možné akci uspořá-
dat. nV Ekoškolce Rozárce dopolední program začal Snídaní otevře-
ných dveří, kde zájemci příjemně posnídali a zeptali se na všechno, 
co je zajímalo k provozu školky. V průběhu odpoledního programu 
se návštěvníci z bližšího i vzdálenějšího okolí bavili při představení 
Zajíček a velká mrkvová záhada divadla a 100 opic nebo lovili a po-
znávali místní „hmyzáky“ se zkušeným entomologem Petrem Šípkem 
z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Kdo chtěl tvořit, mohl 
si na stáncích Ekoškolky Rozárky natisknout originální tašky s ilus-y
tracemi Marie Štumpfové, nebo si vyrobit ovečku z vlny či korálkové 
korunky pro princezny. n Tvořilo se také s Lesní školkou 3 údolí, 
stánek chráněné dílny PROSAZ zase nabídl krásné výrobky svých 
klientů. Kdo se chtěl protáhnout, vyzkoušel si žonglování nebo se 
zapojil do Trojského trojboje v disciplínách jako přechod rozbouřené 
řeky, záchrana topícího či vynášení vody z obýváku. Také truhlářská 
dílnička se těšila velkému zájmu po celé odpoledne, děti si vyzkou-
šely práci truhláře a mohly si odnést svůj vlastní výrobek. Nechyběl 
ani přírodozpytný stánek Ekocentra Podhoubí  vybavený mikrosko-
py a pinzetami zaměřený na ptactvo. n Sobotní podvečer roztančila 
skupina Seamrog, která předvedla vystoupení s irskými tanci a ste-
pem. Komu nestačilo pouze obdivovat jejich taneční umění, mohl 
se v rámci workshopu zapojit a naučit se některé taneční prvky. Celý 
večer zakončila magická fire show skupiny Sense of Fire. n A co říct 
závěrem? Zažít Troju Jinak je zkrátka potřeba zažít na vlastní kůži. 
Děkujeme všem, kteří přispěli ke krásně barevnému a veselému dni, 
který nepokazil ani občasný déšť a zatažená obloha. Těšíme se na vás 
opět v příštím roce a budeme moc rádi, když se k nám přidáte a po-
můžete, aby Troja v tento den zase ožila sousedskou slavností . 

Zažili jsme opět Troju jinak

Designéři a výrobci z celé Evropy, novinky i prototypy
Superstudio m křídle Průmyslového paláce: 

é doplňky, svítidla
hala: zahraniční hosté

věhlasní tuzemští designéři
Openstudio (levé křídlo):

prototypy, produkty, móda 
a šperk, školy
Arthouse Lapidárium: 
umění/design

Designblokg ’16

Designéři a výrobci z celé Evrop
Superstudio v pravém

nábytek, bytové
řední 

a v

y
Stř

Ekoškolka 
Rozárka/ 
Ekocentrum 
Podhoubí
Pod Havránkou 12/2,
Praha-Troja
www.podhoubi.cz

Úterý 11. 10. 2016 
Tradiční posvícení 
v Ekoškolce Rozárce 
Praha-Troja
Čeká nás odpoledne plné
her a dílniček pro děti 
na téma posvícení, pod-
zimní jarmark s domácími 
dobrotami, ochutnávka 
koláčů. Vstupenkou je
něco dobrého na společný 
stůl, příspěvek do jarmar-
ku (domácí zavařeniny,
okurky, zelenina, koření … 
fantazii se meze nekladou)
nebo 50Kč na rodinu.
Srdečně vás zve Ekoškolka 
Rozárka, Pod Havránkou
12/2, Praha-Troja. Více:
www.podhoubi.cz, 
17.00–19.00 hod.

Úterý 18. 10. 2016 
Den otevřených dveří 
v Ekoškolce Rozárce 
Praha-Troja
Rodiče mají u nás dveře
vždy otevřené. Přijďte se
za plného provozu podívat,
jak to u nás ve školce fun-
guje. Lesní pedagogika, 
program Začít spolu, Eko-
škola pro MŠ, respektující 
přístup. Jsme tu pro děti
od 1,5 do 7 let. Ekoškolka 
Rozárka, Pod Havránkou 
12/2, Praha-Troja. Kon-
takt: eva.surova@pod-
houbi.cz, tel: 777 123 690, 
www.podhoubi.cz, 
9.00–11.00 hod.

Akce v říjnu

www.designblok.cz
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Podaří se vrátit kříž 
na původní místo?

a křižovatce Kovárna stával asi 
od roku 1875 dům, kde úřadoval 
za Rakouska-Uherska c. k. pošmis-

tr pan Kafka, později tam byl obchod 
a též restaurace. Na jižní straně domu 
byl kříž. Kolem roku 1960 byl dům zbou-
rán a kříž „zmizel“. Podařilo se nám spo-
lu s panem Markem Kotáskem zjistil his-
orii putování kříže i místo současného 

umístění. Nyní ve spolupráci s Nadací 
Quido Schwanka – Troja, město v zele-
ni podnikáme kroky k navrácení kříže 
na původní místo. Pokud se dílo poda-
í, tak podáme podrobnější informace. 

Držte nám palce. František Malý

N

Říjnová schůzka Klubu trojské historiea
bude 19. října 2016 v 17 hodin
v Domě spokojeného stáří, Povltavská 42. FM
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 říjnu bude dokončena 
rekonstrukce první části
ulice Pod Hrachovkou.

Zahrnuje celý osmdesátimet-
rový úsek v návaznosti na Troj-
skou ulici, dále úsek podél Zoo
v délce 547 m a část ulice K Boh-
nicím v délce 146 m. Na celé re-
konstruované délce je postaven
nový chodník, komunikace má 
nový povrch a je odvodněna.
Projektantem stavby byl atelier 
AND, zhotovitelem stavby spo-
lečnost Skanska. V prostoru
u severního vstupu do Zoo na-
vazuje obnovená ulice na park 

Pod Salabkou, kterému se tak dostalo defi-
nitivního rámce. 

Cílem městské části je již dlouho dosažení 
bezpečného příjezdu a přístupu do Podhoří. 
K tomuto cíli ještě chybí obnova cca 360 m 
komunikace a nový chodník v téže délce. 
Dobrou zprávou je, že tento úsek byl součástí 
původního projektu rekonstrukce ulice Pod 
Hrachovkou a je tedy projekčně připraven 
a má i platné územní rozhodnutí. Pouze roz-
dělení stavby na dvě etapy způsobilo dočasné 
odložení rekonstrukce celé ulice. Teď jde 
o to, aby se podařilo v co nejbližší době do-
sáhnout pokračování a realizovat i druhou, 
zcela připravenou etapu. Snad by to v době, 
kdy Magistrát ušetřil tolik peněz tím, že té-
měř nic nového nestaví, neměl být problém.

Ing. arch. Václav Valtr

Rekonstrukce ulice pod Hrachovkou

V OBYTNÁ ZÓNA PODHOŘÍ

Sklenářka

Hrachovka

Sala

sna

lllllllaa

sn

Nový příjezd k loděnici UK a vodáckému areálu
 křižovatky ulic Pod Lisem a Povltavské můžeme zaznamenat postupné dokončová-
ní nové trojské ulice. Je budována ještě v rámci komplexu staveb  tunelu Blanka a má 
zajistit příjezd k vodáckému kanálu a k loděnici Univerzity Karlovy. Je realizací prin-

cipu obsloužit nábřežní prostor kolmými slepými komunikacemi a osvobodit tak nábřeží
od obslužné automobilové dopravy. Automobily s loděmi na střeše a na přívěsech již nebudou
muset jezdit Trojskou až ke Kovárně a tam se stáčet k lávce a pak proti proudu po nábřeží
mezi cyklisty, bruslaři a maminkami s kočárky. Zatím není obdobná obsluha zajištěna pro
další loděnici Sokola a pro vodáckou základnu s kempem a pro galerii Trojský kůň. Fotbalový 

areál již od severu z nové Povltavské obslou-
žen je. Pokud by se našla trasa i pro další ob-
dobný příjezd k řece třeba podél fotbalového 
hřiště, bylo by nábřeží od automobilového 
provozu osvobozeno úplně.

Další dobrou zprávou z této zanedbané 
oblasti Troje je, že Magistrát vykoupil tzv. 
dům Salomonových s přilehlými pozemky 
a tím se otevřela cesta k rozšíření vodácké-
ho „olympijského“ areálu s dalším souběž-
ným kanálem dle návrhu ing. arch, P. Hla-
váčka, který jsme mohli již několikrát vidět 
na výstavě Trojské plány.

Ing. arch. Václav Valtr

U

V ul. Povltavská poblíž zastávky MHD Trojská se
směrem k loděnici dokončuje přístupová komu-
nikace „Příjezd k Loděnici“. Investorem stavby je
Hlavní město Praha.
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ŠKOLA HROU

TROJSKÝ KALENDÁŘ

ZAJÍMAVOST

ŽIVOT U ŘEKY

Dne 11. 10. 2016
se dožívá

80 let
dlouholetý
obyvatel Troje

pan František KOTULIČ

Hodně zdraví a elánu
do dalších let

přejí dcery Eva a Alena s rodinami

Inzerce

Oslavy 25 let od 
založení HG Sportu
Ve společnosti přátel a místní komunity dne 
17. 9. oslavila vodácká firma HG Sport dva-
cetipěti leté výročí od svého založení. V Troji 
firma kromě provozu specializované vodác-
ké prodejny již pátým rokem aktivně zpří-
stupňuje vodácké zázemí široké veřejnosti 
skrze půjčovnu lodí, lekce pádlování i orga-
nizované výlety po Vltavě. Kromě vodáckých 
aktivit v areálu u slalomového kanálu firma 
provozuje také beachvolejbalové hřiště, půj-
čovnu inline bruslí a občerstvení, které se 
těší rostoucí oblibě u místních obyvatel i ná-

vštěvníků Troje. Díky úzké spoluprácí s MČ 
Troja HG Sport také dále podporuje aktivní 
vyžití trojských občanů v rámci tradičních 
akcí, mezi které patří např. Trojský Den.

HG Sport srdečně děkuje za dlouhotrva-
jící přízeň a s radostí očekává budoucí roky 
působnosti v Troji.

Malířův ztracený ráj
Henri Rousseau v NG, palác Kinských, Staroměstské nám. 
Otevřeno denně 10–18 h a potrvá do 15. 1. 2017.
Vstupné: základní 240 Kč, snížené 140 Kč, rodinná 
500 Kč, školní skupiny 20 Kč.
V rámci projektu NG v Praze a KB pokračuje volný vstup do stálých
expozic pro děti, mládež do 18 let a studenty do 26 let i ve školním roce
2016/17. Pro ostatní veřejnost bude v roce 2016 volný vstup do stálých2016/17. Pro ostatní veřejnost bude v roce 2016 volný vstup do stálých 
expozic 28 10 (státní svátek)expozic 28. 10. (státní svátek).
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aleznete tam keramic-
kou plastiku a práce na 
papíře Gabriely Luptá-

kové s kolekcí autorských nožů 
Jozefa Luptáka, doplněnou 

Luxusní zbytečnosti
Tak zní název výstavy, jejíž vernisáž úspěšně proběhla za zájmu ve-
řejnosti v Galerii u lávky (Povltavská 42/21).

N
o drobnou bronzovou plastiku 
– litou na ztracený vosk. Výsta-
va potrvá do neděle 30. 10.; 

otevřeno v pátek 13–17 h
a v sobotu a neděli 10–18 h. 
Vstup zdarma.

bus 112
Kovárna Trojskál

Povltavská

Po
d 

H
av

rá
nk

ou

bus

➸ Vltava

l

GALERIE
U LÁVKY

Trojská škola v Itálii
Andiamo al mare*
Co takhle prodloužit si léto? To je pře-
ce super nápad. Týdenní pobyt u moře
v Itálii byl pro trojské školáky skvělou
příležitostí, jak ještě na pár dnů odložit 
školní povinnosti. Noční přesun auto-
busem směr Caorle na severu Itálie se
stal pro některé děti novým zážitkem.
Vše jsme dobře zvládli a začal týden
plný her, zábavy, stavění hradů z písku
na pláži, nákupů, prohlídek starého
přímořského městečka a samozřejmě
bezkonkurenční zmrzliny. Počasí bylo
převážně letní a děti si koupání v moři
moc užily. Stále panovala dobrá nálada 
a bylo co objevovat. Caorle se s námi
loučilo plné slunce. Nezklamalo nás
a my se sem rádi v budoucnu vrátíme.

Jsme doma, škola už opravdu začala!
Všechny Trojáky zdraví

školáci a tým trojských p edagogů.

* (Andjámo almáre) = jedeme k moři

Manželé Gabriela
a Josef Luptákovi 
z Bratislavy-Děvína při 
zahájení výstavy v Ga-
lerii u lávky. V pozadí 
kurátor galerie ak. mal.
J. Kavan a starosta MČ 
T. Bryknar.
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NOVINKY Z TJ SOKOL TROJA

Přijďte si s námi zacvičit a zasportovat! Nabízíme sportovní Přij
a kulturní vyžití pro všechny věkové kategorie.
Přijďte se podívat.

Kancelář: Trojská 171a, Praha-Troja (Sokolovna)

TJ SOKOL TROJA zve na cvičení

Sokolská všestrannost rozvrh cvičebních hodin
15–16 16–17 17–18 18–19 19–20 20–21 21–22

Pondělí tělocvična 17.30-19.00
ODBÍJENÁ II

19.00–20.30
ODBÍJENÁ I

malý sál
17.00–18.00

DÍTĚ-PO-
HYB-HUDBA

18.00–19.00
PILATES

19.00–20.00
AEROBIK

Úterý tělocvična 15.30–17.00
KOPANÁ

17.00–18.30
ODBÍJENÁ III

malý sál
18.00–19.00
ZDR. CVIČ.+

JÓGA

Středa tělocvična 15.30.–17.00
KOPANÁ

17.00–18.00
FLORBAL

18.00–19.30
ODBÍJENÁ II

19.30–21.00
BASKETBAL

malý sál 18.00–19.00
JÓGA

19.00–20.00
AEROBIK

20.00–21.00
PILATES

Čtvrtek
tělocvična 15.30–16.30

PŘEDŠKOLNÍ DĚTI

16.30–17.30
RODIČE
A DĚTI

17.30–19.00
SPORTOVÁNÍ –

žactvo ml.

20.30–21.30
KANOISTIKA

malý sál
17:00–18:00
CVIČENÍ SE

ŽIDLÍ

18:00–20:00
STOLNÍ TENIS

Pátek tělocvična 15.30–17.00
KOPANÁ ŽÁCI

17.00–18.30
MUŽI KOPANÁ

18.30–20.00
MÍČOVÉ HRY MUŽI

malý sál
18.00–19.00

STOLNÍ
TENIS

Rodinné centrum
Již rok je v Troji (vedle Galarie) otevře-
no rodinné centrum, které je zaměře-
no na nejmenší i o něco starší děti (již 
od tříměsíčních miminek) a jejich rodiče. 
Od září jsme připravili nový rozvrh a zve-
me všechny děti i rodiče k návštěvě. Rádi 
bychom upozornili na možnost hlídání 
dětí každé pondělí a tancování pro ma-
minky ve středu. Pokud se chystáte do cen-
tra přijít, vždy se přihlaste mailem (skrit-
civtroji@email,cz) nebo na tel. 723 607 070 
(K. Šrámková). Také je možné v centru 
po domluvě uspořádat např. oslavu naro-
zenin či dětskou party. Rozvrh a novinky 
můžete sledovat na www.skritcipraha.cz
nebo na facebook (Skřítci v Troji).

Skřítci v Troji rozvrh hodin 2016/2017
Po 9.30–12.30

(Irča)

15.30–17.00
Poznávejme svět
(Volná herna s básničkami, 
písničkami, tanečky,…)
(Kačka)

17.30–18.30
Cvičení pro těhotné
(Kačka)

Út

St 10.00–12.00
Poznávejme svět (Volná 
herna s výtvarnou chvilkou)
(Bláža)

18.30–20.00
La Mama danse
(Martina K.)

Čt 10.00–11.00
Jóga pro mamiminky
s hládáním dětí
(Irča + Martina C.)

11.00–12.00
Volná herna

14.00–14.45
Cvičení s miminky
(Kačka)

Pá 15.30 –>…. 
Akce

kolní rok je v plném proudu a s ním i hodiny cvičení sokolské všestrannosti. Rádi by-
chom pozvali do tělocvičny všechny, kteří se rádi hýbou a dělají něco pro své zdraví. 
Sportovat lze totiž v každém věku a u nás si zacvičí děti od jednoho roku i sportovně 

naladění senioři.
Dětským cvičením patří hlavně 

čtvrtek a pondělí, dospělí si mohou 
zacvičit či zahrát různé sportovní hry 
od pondělí do pátku. Pro děti školou 
povinné jsme připravili Sportování, 
kde se každý měsíc věnují jednomu 
sportu, a Rytmiku, která je koncipová-
na podobně, jen se věnuje sportovním 
odvětvím spojeným s hudbou a ryt-
mickým pohybem. n Dospělí si mohou 
přijít zahrát volejbal, basketbal, stolní 
tenis. Ženy jistě ocení aerobik či Pila-

tes a jogu. Pro seniory je připraveno 
zdravotní cvičení a cvičení na židlích. 
V hodinách se všechny věkové katego-
rie mohou setkat s moderními cvičeb-
ními pomůckami a náčiním – jako je 
bosu, f lexibar, balanční pomůcky či 
sestava rRino Set program. n Každý 
si cvičení nebo sport může nejprve 
vyzkoušet. Přijít můžete rovnou do ho-
diny, kde dostanete informace i při-
hlášky.

Za TJ Sokol Troja Kateřina Šrámková

Š

TJ Sokol Troja
s Městskou částí Praha-Troja
a SPCCH Praha 7

pořádají 

Autobusový zájezd na zámek

JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU,
do pivovaru Dalešice a do Třebíče

v sobotu 15. října 2016
Program:
n  prohlídka zámku Jaroměřice nad 

Rokytnou
n  oběd v Akciovém pivovaru Dalešice
n  Třebíč – židovské město – venkovní

procházka a odpolední káva 

Odjezd v 7.00 hod. od stanice MHD
Trojská, autobus bude stát na rohu ulice 
Povltavská. Návrat cca v 19 hod.

Cena zájezdu pro členy TJ 200 Kč, pro hosty 
300 Kč. Vstupné za prohlídky se platí až na místě.čč
Zájezd se uskuteční pouze při dostatečném počtu
účastníků.
Přihlášky přijímá do 10. října 2016 Václava Filipová
– mobil 602 889 717, e-mail: filip-pavel@tiscali.cz

Srdečně  zve za TJ Sokol Troja – sokolskou 
všestrannost Pavel Filip, vedoucí zájezdu

TJ SOKOL TROJA VÁS ZVE NA

Drakiádu
V NEDĚLI 16. 10. 2016
od 14 hodin na „psí louce“ pod Velkou 
skálou při ul. Pod Havránkou 

16. 10.

Pouštění draků
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BZ pro vás
www.botanicka.cz

Při podezření na otravu způsobenou 
požitím rostlin či hub volejte Toxikolo-
gické informační středisko Na bojišti 1, 
Praha 2, které je vám k dispozici 24
hodin denně 7 dnů v týdnu. 224 919 293 
nebo 224 915 402 (určení rostlin a hub, 
analýza).
do 30. 11. Procházka zahradou s odbor-
níkem Termíny a místa srazu naleznete 
na www.botanicka.cz
do 9. 10. Ríše tropického kapradí
Fata Morgana 9–17 h mimo pondělía
do 23. 10. Dýňový podzim
Ornamentální zahrada 9–17 h Tradiční a
výstava dýní, cuket a patisonů různých
barev i tvarů
1.–30. 10. Krásná dřeva krásných stromů 
Venkovní expozice, výstavní sál 9–17 hl
V sobotu 8. 10. show Timbersports
neboli o jaké rychlosti se dá nařezat nebo 
nasekat dřevo
9. 10. Čajomír trek
Venkovní expozice Hravá výprava do světa e
čaje s ochutnávkami, zajímavosti o čajov-
níku, jeho pěstování i historii.
18. 10. – 6. 11. Rostlinné příbytky pro
mravence Skleník Fata Morgana, říjen 
9–17 h mimo pondělí
22.–23. 10. Dýňové hrátky Venkovní expo-
zice – stráň 13–16 h Prodej dýní k dlabá-ň
ní. Pro děti soutěže a drobné úkoly. V 18 
hodin večerní průvod s rozsvícenými 
dýněmi. Lžíci a nůž na dlabání s sebou.bání s sebou.
31. 10. Halloween
Venkovní expozice – stráň 16––19 h
Strašidýlka, duchové a dýněě

Periodický tisk územního samosprávného celku
Vydáno dne 3. 10. 2016 v Praze pod evidenčním číslem MK ČR E12401. Uzávěrka příštího
čísla: 17. 10. 2016. Vydavatel měsíčníku: Městská část Praha-Troja, Trojská 230/96, 171 00 
Praha-Troja, tel./fax: 284 691 121, e-mail: info@mctroja.cz, www.mctroja.cz, IČO: 45246858.
Redakční rada: Ing. arch. Tomáš Drdácký, Ing. Irena Marková, Milan Tesař, Ing. Daniela 
Laryšová, Ing. arch. Václav Valtr, Renata Zajícová. Zlom: Michal Špatz, Maketa: Grafos,
Tisk: Sprint Servis. Příspěvky nemusí vyjadřovat názor redakce a mohou být kráceny. Názory 
pište na: redakce@mctroja.cz

ZOO připravila
www.zoopraha.cz

Otevřeno denně, v říjnu 9–18 h

Komentovaná krmení a setkání v říj-
nu každý víkend a svátek na více jak 
dvanácti místech v zoo.

Výstavy: Orbis naturalis pictus
v Gočároých domech, 5. výročí pro-
jektu Návrat divokých koní v jurtě

1. 10. Mezinárodní den zvířat
Oslava s oblíbeným karnevalem

8. 10. Připravte se
 na zimu
Ptačí krmítko a jeho
stavba, ukázky krme-
ní, jaké plody sbírat 
a sušit pro ptáky 
na zimu

15. 10. Den chovatelů želv
Chováte doma želvy? V rámci před-
náškového cyklu Klubu chovatelů
želv vám zkušení odborníci odpovědí 
na vaše otázky.

22. a 23. 10. Víkend pro nevidomé
a slabozraké
Ukázka přírodnin a živých zvířat pro 
nevidomé.

29. 10. Život na visuté hrazdě
Mezinárodní den gibonů.

30. 10. Den vyhynulých zvířat
Akce upozorňuje na zvířata vyhynu-
lá, kterým hrozí vyhynutí a na projek-
ty na jejich záchranu v Zoo Praha

Změna programu vyhrazena.Změna programu vyhrazena.

TROJSKÝ KALENDÁŘ

TIP NA VÝLET

Novinky
Úterý – sobota 12–15 a 17:30–22:00
Nedělní brunch 11:00–15:00
4. 10. Nové menu Přijďte ochutnat naše nové 
sezónní à la carte menu. Čekají Vás skvělé pod-
zimní pokrmy párované s našimi nejlepšími víny.
Nové pálenky V říjnu můžete ochutnat další 
z našich pálenek z 1. Pražské palírny. Nově 
bude v nabídce fantastická slivovice 53%.
Celý říjen V říjnu nás čeká mnoho krásných 
slunečních dní. Využijte poslední letošní příle-
žitosti a užijte si u nás babí léto s piknikovým 
košem nebo se sklenkou vína na terase, kterou 
pro Vás necháváme v krásném počasí stále ote-
vřenou.
K ochutnání nabízíme náš vynikající burčák. 
Bude pouze krátce a ve velmi malém množ-
ství, tak neotálejte!
A co nás čeká dále Přemýšlíte kam na Silves-
tra? Na Salabku! Připravujeme pro Vás unikát-
ní oslavu konce roku, která se ponese v duchu 
Benátského karnevalu. Čeká Vás úžasné menu, 
živá hudba, zábava, masky a samozřejmě po-
řádný ohňostroj. n Pomalu se blíží zimní ob-
dobí a s ním i romantické zimní svatby. Pokud 
Vás láká prožít svůj velký den na zasněžené 
vinici, v unikátním prostředí s nepřekonatel-
nou atmosférou, přijďte nás navštívit.

www.salabka.cz

Milí čtenáři a turisté, už jste navštívili první pražský Biotop nebo 
největší Bludiště? Takže nasedněte do vlaku na hlavním nádraží 
směr Beroun a vystupte v pražské zastávce Radotín. Vlak jezdí kaž-
dou půlhodinu (vždy ve :47, :17 hod.). Od nádraží půjdeme ve směru 
jízdy vlaku ul. Vrážská, Václava Balého, ul. Loučanská a mírně vle-
vo směrem k Berounce ul. K Lázním. Asi po jednom km přijdeme 
k biotopu Radotín. „Podstata biotopu spočívá v biologickém způ-
sobu udržování čisté vody, bez chemie, za působení vodních rostlin 
a přírodních ekosystémů ve filtračních lagunách. Jde o čisté koupání 
bez chloru. Koupací jezero má půdorysný tvar nepravidelného oválu 

Restartované území Radotína
připomínající ledvinu o rozměrech přibližně 62,0 x 75,0 m. Je umís-
těno ve střední části areálu. Koupací část má proměnlivou hloubku 
0,40–1,20 m (neplavecká část) a maximálně 3,25 m (plavecká část). 
Koupací jezero tvoří uzavřený okruh vody oddělený fóliemi od okol-
ního prostředí. Biologické (čistící) jezero má půdorysné rozměry 
80,0 x 30,0 m, hloubky 0,25–0,85 m. Nachází se v severovýchodní 
části areálu. Koupací část a vegetační zóny jsou propojeny v cirku-
lačním systému. V průběhu užívání se doplňuje pouze výpar. Biolo-
gické čištění probíhá v lemových zónách, v biologické části gravitač-gické čištění probíhá v lemových zónách, v biologické části gravitač
ním způsobem. Vše je zaústěno zpět do nádrže. Z nádrže je tedy od-
váděna voda, následně přečerpávána na nejvyšší část přes gravitační
filtr do biologické části a zde gravitačně stéká přes filtrační substrát 
zpět do bazénu.“ http://biotopradotin.cz,  www.mcpraha16.cz.

Za biotopem vpravo u sportovišť uvidíme největší bludiště
z thují v ČR o celkové ploše 1900 m2 a tvoří ho cca osmset padesát 
stromků s výškou 230 cm. Otevřeno je do konce října o víkendech 
13–17 hod. Bludiště je průchozí i pro kočárky. Komu se nebude chtít 
ještě domů, může si výlet podél Berounky prodloužit o čtyři km 
do Černošic na vlak, který jezdí do Prahy každou půlhodinu. Výlet 
je vhodný i pro cyklisty. Renata Zajícová
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