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Tomáš Bryknar
starosta

Tak jako každým rokem i letos
připravujeme tradiční

SLAVNOSTNÍ KONCERT
u příležitosti státního svátku

České republiky. Zda a kdy
ení souboru Pueri gaudentes
í na vývoji vládních opatření
k aktuální sanitární situaci.

Sledujte prosím vývěsky MČ a www.mctroja.cz

T

se vystoupe
uskuteční, závisí

k
Sl

Milí trojští 
a podhořští 
sousedé,

chtěl bych na tomto místě poděkovat 
všem organizátorům Trojského vino-
braní a společenské akce na podporu
sdílení veřejného prostoru Zažít Troju
jinak. Nechci být špatným prorokem,
ale byly to asi poslední větší společen-
ské akce, při kterých jsme se mohli
všichni setkat a pohovořit o tom, co
v Troji funguje, a naopak i o tom, co
nás v Troji trápí.

Jeden takový problém však brzy 
skončí. Koncem září proběhly zatěžká-
vací zkoušky na nové Trojské lávce a já 
doufám, že na přelomu října a listopa-
du již nic nebude bránit jejímu otevření.
Bude tak znovu obnoveno permanentní 
propojení mezi Trojou na jedné straně
a Císařským ostrovem a Stromovkou na 
straně druhé. Všichni cyklisté, brusla-
ři i pěší návštěvníci Troje se tak budou
moci znovu po třech letech pokochat 
pohledem na poslední vltavské peřeje
z výšky.

První říjnový víkend nás v Troji če-
kají doplňující volby do Senátu České
republiky. „Svobodné volby“ byly jed-
ním z hlavních hesel listopadu 1989
a já doufám, že svoji svobodnou volbu
přijdete vyjádřit i tentokrát.

Z jednání Komise pro rozvoj, 
krajinu a výstavbu
1/ Vila Nad Kazankou 171/42, P7, Troja
Komise akceptuje zvýšení domu oproti dříve před-
ložené studii o 20 cm. Maximální kóta střechy 
v dalších stupních projektové dokumentace i rea-
lizace zůstane 204,35 m. n. m. Nad úroveň střechy 
bude vystupovat pouze odvětrání kanalizace a od-
tah z plynového kotle a krbových kamen.
2/ Studii novostavby na místě stávajícího 
RD Nad Kazankou 5/589
Komise souhlasí s náhradou stávajícího rodin-
ného domu novostavbou rezidenční vily za před-
pokladu výrazné architektonické kvality a za 
podmínky respektování charakteru vilové čtvrti, 
který je určen solitérními vilami v zahradách. 
Určující pro kvalitu celku je uliční stavební čára, 
hloubka zástavby do svahu a dostatečné odstupy 
od hranic pozemků. Předložená studie svým po-
jetím splňuje požadavek na kvalitní soudobou 
architekturu a tvarosloví odpovídá tradici re-
prezentativních funkcionalistických vil v ulici. 
Komise nesouhlasí s předloženou velikostí vily, 
odstupovými vzdálenostmi od hranic sousedních 
pozemků a zastavěností pozemku, která je 39,2 %. 
Po srovnání s parametry obdobných novostaveb 
v okolí komise požaduje:
n dodržet navrženou stavební čáru nadzemního 
podlaží danou sousedními objekty, n dodržet 
v místě obvyklé odstupy od hranice sousedních 
pozemků 5,0 metrů, a to včetně podzemních pod-
laží, n upravit hloubku novostavby maximálně 
na úroveň zahradní fasády sousední Brazilské 
rezidence, n dodržet procento zastavěnosti max. 
25 % s možností rozšířit zastavěnou plochu na 
max. 29 % podzemním podlažím směrem k uliční 
čáře. n čtvrté podlaží řešit jako ustupující, dle de-
finice v Pražských stavebních předpisech.
3/ Zoo Praha -Odstranění objektu ubikace 
koně Převalského
Komise bere na vědomí důvody pro odstranění 
dřevostavby „Ubikace koně Przevalského“ a s ná-
vrhem souhlasí.
4/ Japonská zahrada v Botanické zahradě 
hl. m. Prahy
Komise požaduje doložit řezy s umístěním největ-
šího jezírka ve svahu, specifikovat návrh sociál-
ního zařízení čajovny, doložit vyrovnanou bilanci 
zemin.

5/ Studie – nového RD v Podhoří, ul. Pod 
Hrachovkou
Navržená stavba nesplňuje koeficient OB -A. Nejpři-
jatelnější by bylo zmenšení zastavěnosti, aby odpoví-
dalo koeficientu OB -A (0,2). K souhlasu s výjimečně 
přípustným navýšením koeficientu HPP požaduje 
komise projekt upravit zvětšením odstupu domu od 
severní hranice pozemku, úpravou půdorysné stopy 
domu, materiálovým řešením a úpravou okenních 
ploch. Stěna v délce cca 20 m v minimálním od-
stupu od severní hranice pozemku je nepřijatelná 
a nevstřícná k sousednímu domu.
6/ Loděnice Troja
Budova v nové poloze odpovídá umístění staveb 
v rámci studie zpracované Headhand architekti.

Navržené řešení umožňuje mírnější klesání 
příjezdové cesty a její bezpečnější napojení na 
veřejnou komunikaci. Objemové a materiálové 
řešení odpovídá charakteru loděnice. Vybavení 
musí zajišťovat i šatnové a hygienické zázemí pro 
všechny uživatele.
Komise požaduje: n V součinnosti s hlavním měs-
tem vyřešit napojení stavby pěší trasou od řeky, 
n doložit plánovaný způsob využití zbývajícího po-
zemku, tak aby umisťovaná stavba svojí náplní a ka-
pacitou zajišťovala odpovídající zázemí, n přesně 
definovat hranice směňovaného pozemku a jeho 
tvar najít tak, aby nevznikaly nevyužitelné zbytkové 
plochy, n přeřešit rozsah a umístění parkovacích 
ploch a minimalizovat oplocení pozemku.
7/ Dokumentace pro územní řízení projektu 
3 domů v ul. Nad Kazankou
Komise vítá, že předložená dokumentace splňuje 
požadavky komise z vyjádření k hmotové studii ze 
dne 6. 9. 2019. Komise požaduje dopracovat vjezd 
z jihovýchodní strany ve variantě zrušení jedno-
směrného provozu v části ulice Nad Kazankou 
s jízdou aut přes koleje do ul. Trojská. Druhou va-
riantou je stávající průjezd ulicemi Nad Kazankou 
a Na Kazance. Komise doporučuje ve spolupráci 
s MČ dořešit napojení stávající historické vily z ko-
munikace U Lisu. Vzhledem k prudkému podélné-
mu klesání přilehlého chodníku komise požaduje 
doložit detailní řešení projektovaného napojení 
pozemku v místě stávající garáže.

Zapsal tajemník komise p. Karel Novotný,
kráceno Tomáš Drdácký
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Z důvodu zhoršených podmínek v souvislosti s pandemií se „Vítání občánků“ přesouvá na jaro 2021.

Velkoobjemové kontejnery

Volby se uskuteční v pátek 2. 10.
od 14 do 22 hodin
a v sobotu 3. 10. od 8 do 14 hodin
v hale Úřadu MČ Praha-Troja,
Trojská 230/96

Případné druhé kolo pak v pátek 9. 10. od 14 do 
22 h a v sobotu 10. 10. od 8 do 14 hod.

Jak už jsme psali v minulém čísle TROJA, MČ Pra-
ha-Troja spadá pro senátní volby do okrsku č. 27. 
Společně s ní zahrnuje okrsek 27 i Prahu 1, 2, 
5, 6, 7 a MČ Praha-Suchdol. Pouze ve volebních 
místnostech těchto městských částí můžete hla-
sovat pro vybraného kandidáta pro „náš“ okrsek 
č. 27. a to s voličským průkazem vydaným MČ 
Praha-Troja. (voličské průkazy pro první kolo se 
vydávaly do 30. 9., pro případné druhé kolo voleb 
můžete požádat o voličský průkaz do 7. 10. 2020 
do 16 h).

Přesné území najdete na:
https://mvcr.cz/uzemni-vymezeni-voleb-
nich-obvodu-pro-volby-do-senatu

Dodržujte prosím pravidlo 3R
(rouška, ruce, rozestup)
n Během voleb mějte zakrytá ústa i nos
n  Při vstupu do volební místnosti použijte dezin-

fekci na ruce
n Udržujte rozestupy

n projednává návrhy zákonů postoupené Po-
slaneckou sněmovnou (může je schválit, 
zamítnout či vrátit s pozměňovacími návr-
hy); ústavní a volební zákony není možné 
přijmout bez jeho souhlasu

n navrhuje zákony
n vyjadřuje se k návrhům legislativních aktů 

a dalším dokumentům Evropské unie
n přijímá zákonná opatření, je -li Poslanecká 

sněmovna rozpuštěna
n dává souhlas k ratifikaci mezinárodních 

smluv
n spolu s Poslaneckou sněmovnou vyhlašuje 

válečný stav, vyslovuje souhlas s pobytem 
cizích vojsk na území ČR či s vysláním 
ozbrojených sil mimo území ČR

n volí prezidenta republiky na společné schů-
zi obou komor

n vyslovuje souhlas se jmenováním soudců 
Ústavního soudu

n volí členy Rady Ústavu pro studium totalit-
ních režimů

n pouze Senát může podat žalobu na prezi-
denta republiky Ústavnímu soudu pro vele-
zradu (čl. 65 ods. 2 Ústavy)

n předkládá prezidentu republiky návrhy na 
propůjčení nebo udělení státních vyzname-
nání

n navrhuje Poslanecké sněmovně dva kandi-
dáty na funkci Veřejného ochránce liských 
práv a dva kandidáty na funkci jeho zá-
stupce

n navrhuje prezidentu republiky kandidáty 
na funkci předsedy a inspektorů Úřadu pro 
ochranu osobních údajů

Senát a veřejnost
Schůze Senátu jsou veřejné, pokud se Senát ne-
usnese, že schůze nebo její část je neveřejná. 
Veřejnosti, hostům a zástupcům sdělovacích 
prostředků jsou vyhrazena místa, ze kterých 
mohou průběh schůze Senátu sledovat.

Senát Parlamentu České republiky Valdštejnské y
náměstí 4, 118 01 Praha 1, www.senat.cz

2.–3. října

Volby do Senátu 
Parlamentu ČR

vydrž…

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

Sobota 3. 10. od 13 do 16 hodin
n Dvůr ZŠ + TGSČ Trojská 110/21
n Pod Salabkou x Trojská
n V Podhoří 280 bývalá octárna

Sobota 7. 11. od 9 do 12 hodin
n Dvůr ZŠ + TGSČ Trojská 110/21
n Pod Salabkou x Trojská
n V Podhoří 280 bývalá octárna

Další přistavení kontejnerů 22. 11. 2020.

BIOODPAD

Podle Ústavy České republiky, která nabyla platnost dne 1. led-
na 1993, je zákonodárná moc svěřena Parlamentu České republi-
ky, který má dvě komory: Senát a Poslaneckou sněmovnu. Senát 
má jednaosmdesát členů, je ústavní institucí trvalou, nemůže 
být rozpuštěn a každé dva roky je z jedné třetiny obnovován. Do 
Senátu může být zvolen každý občan ČR starší čtyřiceti let, kte-
rý má právo volit.

Kompetence Senátu

PRO VAŠI INFORMACI
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Nejen, že je letos výjimečně bohatá 
úroda hub, které nám přinášejí sběrem 
i v pokrmech spoustu radosti, ale možná 
nezaškodí i trochu poučení o nich.

H OUBY PŘEDSTAVUJÍ VELKOU SKUPINU živých or-U
ganismů dříve řazenou k rostlinám, později vy-
členěnou jako samostatnou říši. Je známo kolem

120 000 druhů hub, V Česku je zjištěno asi 10 000 druhů. Ne-
jsou kalorické, ale zato bohaté na vitamíny a minerální látky,
např. sacharidy, bílkoviny, riboflavin, fosfor atd. Mnohé dru-
hy se využívají ve farmaceutickém a chemickém průmyslu.
V potravinářství se vyrábí např. plísňové sýry (např. camem-
bert, niva, hermelín atp.) Kvasinky jsou nezbytné pro mnoho
potravinářských technologií (zejména v pekařství a při vý-
robě alkoholických nápojů). Některé pro většinu lidí jedlé
houby ovšem mohou u někoho vyvolat silné alergické reakce.

Pro zajímavost – největší houbou a možná vůbec nej-
větším žijícím organismem na světě je dřevokazná václavka 
smrková. Vyskytuje se nejvíce v oregonských Blue Moun-
tains’ zabírá téměř 965 hektarů půdy! Stáří houby bylo od-
hadnuto na 2400 let.

Zdá se ale, že sezona hub ještě nekončí, takže je možná 
dobré si zopakovat, jaké jedlé houby lze nejčastěji zaměnit 
s jedovatými a na co si dát velký pozor. Jsou to:
Muchomůrka růžovka (lidově masák) vs. Muchomůr-
ka tygrovaná, základním znakem je límeček neboli prs-
týnek pod kloboučkem. Ten mají obě dvě, ale muchomůrka 
růžová má límeček vroubkovaný. Muchomůrka tygrovaná má 
límeček vždy hladký. Pokud je tedy límeček hladký nebo si
nejste jistí, nikdy houbu neberte. Někdy se může stát, že mu-
chomůrka tygrovaná vyroste společně se skupinou růžovek!
Holubinka trávozelená vs. Muchomůrka zelená, holu-
binka nikdy nemá prsten ani pochvu vespod nohy. Naopak 
muchomůrka zelená má pochvu, lidově nazývanou kalich
smrti. Nejdůležitější je tedy se podívat, zda není dole na noze
pochva, která vypadá jako punčocha. Liška obecná vs.
Hlíva olivová, liška obecná vyrůstá ze země, hlíva olivová 
vyrůstá v trsech ze dřeva.
Ryzec smrkový vs. Ryzec kravský, Ryzec smrkový při po-
ranění roní mléko v barvě čerstvě nastrouhané mrkve a ry-
zec kravský mléko bílé.
Hřib kovář vs. Hřib satan, Hřib kovář má tmavý (hnědý až
černý) klobouk a na třeni červené šupiny. Na řezu modrá. Hřib
satan má na třeni červenou síťku a má bílý až našedlý klobouk.

O houbách bychom se mohli dobrat spousty dalších i ne-
čekaných informací, ale nám postačí sbírat je obezřetně
a pak si na nich skvěle pochutnat. Otka Stavovčíková

Z lesní lékárny
H
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u
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V E ČTVRTEK 3. 9. 2020 po-K
mohlo dvacet dobrovolníků 
mlokovi skvrnitému, chráně-

nému živočichovi, u Podhořského poto-
ka (v Praze 7 a Praze 8). V nerovném 
a svažitém terénu uklidili celý prostor 
od odpadků a zároveň opravili poško-
zené tůně, ve kterých se mlok reprodu-
kuje. Jednalo se o pravidelnou akci na 
podporu mloka skvrnitého, pořádanou 
spolkem Vědomý dotek pod názvem 
„Pomozme mlokovi přežít v Praze“. 
Mezi dobrovolníky bylo velké zastoupe-
ní dětí, a tak obrovský dík patří hlavně 
jim. Další akce pro podporu tohoto 
zajímavého a chráněného živočicha se 
plánuje na měsíc březen příštího roku.
PhDr. Martin Rezek, spolek Vědomý dotek z.s.

Dobrovolníci opět pomáhali

CO NOVÉHO U SOUSUSSSSEDEEEE Ů

Farmářské trhy v Bohnicích
KAŽDÉ PONDĚLÍ A STŘEDU OD 7 DO 18 HODIN
PROSTOR MEZI OBCHODNÍM CENTREM KRAKOV A KULTURNÍM DOMEM
(Městská knihovna) ovoce a zelenina, české maso a uzeniny,
domácí vajíčka, pečivo, sezonní burčák a další produkty

Den pro Trojskou
kotlinu 17. září 2020
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Den pro Trojskou kotlinu byl příležitostí ukázat obyvatelům, jak se konkrétně zlepší 
rekreační využití zanedbaných ploch podél řeky. Jsem rád, že po loňském setkání na 
trojské louce, kde připravujeme lužní park, letos Praha 7 převzala štafetu a připravila 
atraktivní program na holešovickém nábřeží.

Tomáš Drdácký, jménem řídící rady spolku Příměstský park Trojská kotlina

Příměstský park Trojská kotlina byl založen a registrován v roce 2018 na základě memo-
randa o spolupráci jako společná platforma čtyř městských částí (Praha 7, Praha-Troja, 
Praha 6 a Praha 8) a Koalice pro řeky, podporovaná hlavním městem Prahou. Cílem této 
iniciativy je společná péče o cenné krajinné území a jeho další rozvoj.
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Mateřská škola
Nad Kazankou slaví!

Mateřská škola Nad Kazankou v tomto 
roce slaví 75. výročí svého založení. 
A protože jde o výročí významné, sluší 
se oslavenci popřát a uspořádat mu 
oslavu.

o naší školky se zasloužily všechny paní 
ré ji za celou dobu její existence budovaly, 
čovaly o všechny, které tato instituce spo-

m patří můj velký dík a poklona za vše, co 
y!
k děkuji všem p. učitelkám a p. učitelům za 
o všechny děti, p. školnicím, kuchařkám, 
m i uklízečkám, bez kterých bychom se 

ych také poděkovala našemu zřizovateli za 
spolupráci a všechny společné aktivity!
5. října budeme slavit společně s dětmi, 
a současnými zaměstnanci.

otože školka může slavit celý školní rok 
lédnutím na situaci kolem nás), plánujeme 
Den otevřených dveří pro vás všechny, kdo 

vrátit a zavzpomínat na chvíle strávené 
ské škole Nad Kazankou.
ji Mateřské škole do dalších let mno-
pěchů, spokojené děti, rodiče, přátele 
chny zaměstnance.

Těšíme se na Vás! Vladimíra Barešová

TIP PO UZÁVĚRCE

ZE ŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ
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Jak jsme se opět 
sešli
Po prázdninách kluci, holky,
spěchejte do naší školky.
Školička, jak kytička,
slyšet je z ní písnička.
Pro všechny má hraček dost,
je nám tu všem pro radost.

M ATEŘSKÁ ŠKOLA NAD KAZANKOU přivítala 
„své“ děti do nového školního roku. Do třídy 
Koťátek jsme přivítali naše nejmladší, kteří udě-

lali první velký krok z láskyplné náruče svých rodičů. A ten-
to krok se jim všem opravdu povedl. Máme z nich velkou 
radost. Starší Motýlci a Berušky se vydali na svůj let školním 
rokem se svými kamarády opravdu zvesela. Doufám, že nám 
všem smích a radost vydrží po celý rok, jak ve školce, tak 
na společných kulturních akcích spolu s vámi všemi z Troje.

Do školy jsme vstoupili všichni s naříze-
nými opatřeními, která se mění každým 
dnem, stejně tak, jako v našem běžném 
životě. Není vždy lehké ustát tlak, který 
je na nás všechny vyvíjen. Doufám, že to 
společně zvládneme a najdeme schůd-
ná řešení.

Chci velmi poděkovat všem ro-
dičům, kteří zodpovědně přistupují 
k nastaveným pravidlům školy a chrá-
ní tak zdraví nás všech. Přeji všem 
pevné zdraví!

V. Barešová

V sobotu 12. září proběhla tradiční trojská slavnost – vinobraní, Ekoškolka Ro-
zárka připravila v zahradě zámku poblíž bludiště spoustu her pro ty nejmenší.

Mateřská šk
roce slaví 7
A protože j
se oslaven
oslavu.
O dobré jmén
ředitelky, kter
rozvíjely a peč
juje. Za to jim
tady dokázaly

Stejně tak
jejich péči o
pradlenkám
neobešli.

Ráda by
podporu, s

Dne 15
bývalými 

A pro
(a s přihl
na jaro D
se chce 
v Mateř

Pře
ho úsp
a všec

TIP PO UZÁVĚRCE

Valdštejnská jízdárna zahájila 

v září retrospektivní výstavu 

našeho významného umělce 

z druhé poloviny dvacátého 

století Mikoláše Medka.

Mikuláš Medek

Nahý v trní

H
LAVNÍ DŮRAZ JE KLADEN na kon-

frontaci jeho tvůrčího procesu s díly 

vrstevníků, a hlavně inspirujících 

velikánů výtvarného umění. Je zde uceleně 

představena jeho tvorba od surrealistických 

počátků, přes expresionismus, existenciona-

lismus, informel, abstrakci, jeho vlastní směr 

„pohled na pohled“ až po jeho závěrečné obdo-

bí abstrakce tzv. architektonického tvarosloví.

Snové dílo tohoto senzitivního autora na-

bízí neotřelé pohledy plné slasti a násilí, ab-

surdity, agrese i básnické převyprávění jeho 

podnětů. Nechybí ani černý humor, vysmívání 

se komunistickým pojmům imperialismu.

Do svých obrazů zahrnul rovněž svůj celo-

životní pocit „nahého v trní“. Mikuláš Medek 

byl očarován technickým pokrokem a pokusil 

se vysmát nadčasovému tématu o tom, že nás 

stroje jednou sežerou. Budoucnost viděl v abs-

traktním umění a v tomto duchu zakončil svou 

činnost obrazem Čtyři kruhy, kde skvostně vy-

jadřuje polaritu stání a pohybu. Nezapomněl 

složit hold velkým umělcům, jako byl Leonar-

do da Vinci, Buňuel, Dalí, markýz de Sade. Vý-

stava potrvá až do 10. 1. 2021 a stojí opravdu 

za zhlédnutí. 
L. Popovská
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ŽIVOT V TROJI

6

LETOŠNÍ TÉMA:

PAMÁTKY A VZDĚLÁVÁNÍ
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Dny evropského dědictví
Zahájení dne památek proběhlo v sobotu 19. září v 10 hodin dopoledne u Staré 
školy v osadě Rybáře. Následovaly exkurze do Panského dvora, na Salabku a ná-
vštěvy dalších památek.
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ŽIVOT V TROJI
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ŽIVOT V TROJI

Zahájení slavnosti

Cimbálová muzika Slováckého krúžku

Slovácký krúžek

Staropražští pardálové

Severní nádvoří

Mirek Paleček
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22. ROČNÍK TRADIČNÍ SLAVNOSTI
se letos konal v komornějším provedení 
na severním nádvoří trojského zámku. 
Muzika zvesela vyhrávala a v přátelské 
atmosféře sluncem prozářeného sobot-
ního odpoledne se mohli setkat sousedé 
vzdálení i blízcí. Ať žije vinobraní 2021.



ŘÍJEN 2020 252

Vinařství Zilvar – Troja,
Pod lisem 6,
pan Ing. Zdeněk Zilvar

„Myslím, že vše dopadlo dobře, vinobraní se vydařilo, a to i bez velkého množství 
vinařů z jiných koutů České republiky. Připadlo mi, že tato komornější forma pre-
zentace byla pěknější než v minulosti a více reprezentovala Troju.“

Naše vinařství „Vinařství Zilvar“ bude otevřené asi během listopadu. Předpokládáme
prodej vín v lahvích, ale i rozlévané do skleniček, vč. lehkého občerstvení k vínu.
V současné době si lze naše víno zakoupit po telefonické dohodě přímo v našem vinař-
ství v Troji. VINAŘSTVÍ ZILVAR, Pod lisem 91/6, Praha -Troja, tel.: 724 889 196

Vína:  n Trojský Ryzlink 2019, 750 ml n Rulandské bílé suché 2019, 750 ml 
n Ruland ské bílé polosuché (Feinherb) 2019, 750 ml n Pinot Noir 2019, 750 ml
Vedle našich trojských vín nabízíme i vína od našich přátel z Mosely a Toskánska

Vinařství Jabloňka,
Na Jabloňce 90/1,
paní Bc. Lenka Vydra -Šmídová

„V sobotu proběhlo vše výborně, myslím že nakonec bylo komorní Trojské vino-
braní úspěšné jak pro pořadatele, tak i pro vinaře, byli jsme spokojeni se zájem
i množstvím účastníků.“

Produkce Vinařství Jabloňka, jehož historická vinice byla majiteli obnovena v roce
2013, nabízí limitované edice dvou druhů vína: Tramín červený a Ryzlink rýnský.
Tel.: +420 603 841 039, e -mail: vydra -smidova@ep.cz

9

Vinařství Salabka, K Bohnicím,
pan Jan Tomášek

„Chtěl jsem Vám poděkovat za odvahu i ochotu zorganizovat v této nelehké době vino-
braní. Nám se to moc líbilo!

Salabka nabízí bílá, růžová i červená vína, likérové víno a sekty kvašené metodou „Cham-
penoise“.

Vše je možné ochutnat a zakoupit přímo na Salabce v restauraci na horním baru (cena „s se-
bou“ je totožná jako cena „z vinařství“!) v otevíracím čase restaurace st–so 12.00–22.00, 
popř. objednat přes e -shop http://shop.salabka.cz

Prohlídky/degustace je možné domluvit po dohodě na vinarstvi@salabka.cz (min. počet de-
set osob), stejně jako dobrovolníci na sběr.
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P ŘIŠLO OPĚT ZÁŘÍ a s ním i lidováá 
pranostika, že září víno vaří. Chcee
se tím říci, že zářijové počasí je ve--

ledůležité pro zdárné vyzrávání hroznů.
Ovšem je i řada raných odrůd, které see
právě v tomto měsíci už sbírají, a proto jee
to vhodná doba i pro slavnosti vinobraníí.
Protože na vinobraní občas zajdou i lidé,
kteří do tajů vína ještě nepronikli, je vhod--
ná příležitost jim tento tajemný nápoj tro--
chu přiblížit. Tedy vínem označujeme ná--
poj, nikoli plody, ani rostlinu, která nám jee
dává. Rostlina se jmenuje réva vinná vitiss 
vinifera a jejími plody jsou hrozny. Vinnáá 
réva byla za dobu soužití s člověkem, po--
dobně jako třeba pes, zformována do mno--
ha podob – odrůd. Víno vzniká fermentacíí 
neboli kvašením cukru obsaženého vee
šťávě hroznu. Během kvasného procesu see
cukr mění na alkohol za vzniku oxidu uh--
ličitého. Čím více cukru prokvasí, tím vícee
alkoholu víno bude mít, ale tím bude suš--
ší, tedy méně sladké. Závěrečnou sladkostt 
dělá zbytkový cukr, to je právě ten, kterýý 
nebyl z nějakého důvodu spotřebován kva--
sinkami, a tedy zbyl ve finálním produk--
tu. Hodně lidí si myslí, že víno suché jee
synonymum pro víno kvalitní. Není tomuu
tak, jde jen o víno s minimálním zbytkemm
cukru. Nemá -li takové víno dostatečně mo--
hutné tělo, může být snadno i daleko méněě
přijatelné než víno sladší. Chybějící slad--
kost musí být nahrazena nějakou jinouu
kvalitou, a to není snadné. To hlavní, coo
u vína oceňujeme je harmonie. Vyváženostt 
jednotlivých látek, ze kterých je sestavenaa 
výsledná vůně i chuť. Harmonické je tako--
vé víno, ve kterém nám nic nechybí, ani ne--
přebývá. Hladký, příjemný celek, který poo
polknutí dlouho doznívá a vábí nás k dal--
šímu napití. Když se pak k harmonii přidáá 
i nějaký drobný punc zajímavosti, jakásii
třešnička, která z dobrého vína udělá vínoo
výjimečné, osobité, nenapodobitelné, pakk 
nás nejen uspokojí, ale i nadchne. A prá--
vě pro takovéto momenty se vyplatí pro--
šlapávat si cestu nepřeberným množstvímm
jeho podob. Nyní máte dobrou příležitost,
navštívit Trojské vinobraní, kde se můžetee
setkat nejen s přáteli a sousedy, ale hlavněě
s vinaři, kteří vám rádi pomohou se v pra--
lese vín zorientovat.

Jan Kavan, předseda Trojského vinařského spolkuu

ZE ŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ

Trojští vinaři o vinobraní
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TROJSKÝ KALENDÁŘ

Dne 16. září se sešel Klub trojské historie v počtu osmi členů. Se-
známil jsem je s novými úlovky do Trojského archivu. Pan Zbyněk 
Šíša nám poskytl dvě bezvadné fotografie, jednu i s komentářem 
přikládám. Kdyby někdo věděl, čí je to pohřeb s radostí bych tuto 
informaci uvítal. Dovolil jsem si naplánovat další schůzku KTH 
na středu 21. října 2020 od 17 hodin v Domě spokojeného 
stáří. Uvidíme, jaká bude v té době situace. Přeji všem pevné zdraví.

František Malý

Fotografie z pozůstalosti po Zdeňkovi Vágnerovi – archiv Zoo Pra-
ha. Pravděpodobně za války nebo těsně po válce (podle oblečení). 
Pohřeb jde z „Trojského mlýna“ po dlážděné cestě, zahne vlevo do 
prostoru „Pod lípami“ a podle zdi zahrady Trojského zámku na hřbi-
tov v Bohnicích. „Pod lipami“ byla na zdi zahrady Trojského zám-
ku vyvedena vodovodní trubka s uzávěrem z Haltýřského potoka. 
Byla vedena z Haltýřského údolí ulicí Pod Havránkou. Původně byl 
pramen veden v dřevěných trubkách. Obyvatelé „Trojského mlýna“, 
kterých v té době bylo asi třicet rodin, chodili v zimě, v létě k tomuto 
vodovodu pro vodu.

Z POLYSTYRENOVÉHO mode-
lu se sejmula zhruba čtyři-
cetidílná forma. „Výdusek

bude z geopolymerní směsi, lze ji
přirovnat k umělému kameni,“ vy-“
světluje autor sochy. Finální výdusek 
pak vznikal přímo v místě, kde bude
osmitunová socha umístěna. n Cesta 

TJ SOKOL TROJA – ODDÍL SOKOLSKÉ VŠESTRANNOSTI
A MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA -TROJA
POŘÁDAJÍ TRADIČNÍ

V NEDĚLI 11. 10. 2020
OD 15 HODIN
NA LOUCE POD VELKOU SKÁLOU
S sebou draky a dobrou náladu.

Budou se opékat buřty, popíjet čaj a samozřejmě budeme pouštět draky.
Bližší info: pizdur@volny.cz, nebo 606 822 128
* Při vichřici a sněhové kalamitě se akce ruší.

pro děti od jednoho roku do sta let

Z důvodu celkového posunu termí-
nů výstav a obtížného dojednávání 
nových, bude stávající výstava Pavla 
Sivka prodloužena do 1. listopadu. Ná-
sledovat bude výstava fotografi í pana 
Michala Resla. Jan Kavan, kurátor trojské galerie

Michal Resl se věnuje vytváření imaginativních 
krajin převážně použitím metody symetrie, resp. 
disymetrie ve fotografii a svojí tvorbou zpřítom-
ňuje genezi české imaginativní fotografie.

Otevřeno v pátek 13–17 h, v sobotu a neděli 10–18 hodin

bus 112 Kovárna Trojskál

Povltavská
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GALERIE
U LÁVKY

Marie Terezie se vrací!
Tento měsíc by měl být odhalen pomník Marie 
Terezie ve stejnojmenném parku u Prašného mostu.

Sochař Jan Kovářík v ateliéru
s polystyrenovým modelem sochy.
Desetinový model postupně zvět-
šoval a upravoval až do podoby 1:1
(finální výška přes pět metrů).

ke vzniku pomníku začala již v roce 
2013, kdy městská část vypsala vý-
tvarnou soutěž na podobu sochy 
panovnice. „Záměr byl hodně spo-
jen s místem, protože nad Prašným 
mostem, nad nově vybudovanou 
křižovatkou v rámci tunelového 
komplexu Blanka, vznikl parkový 
prostor,“ popisuje místostarosta pro “
veřejný prostor a územní rozvoj Ja-
kub Stárek. n Před třemi lety, 300 let 
od narození vladařky, byl položen 
základní kámen pomníku a hlavní 
město park následně pojmenovalo 
po Marii Terezii. Rozporuplné re-
akce lidí odpovídají podle autora 
pomníku tomu, že se v posledních 
letech do veřejného prostoru nic 
nedává, veřejnost tudíž není vzdělá-
vána moderním uměním. „Je dobré, 
že nové věci vznikají, aby v tomto 
směru mohly vychovávat veřejnost,“
dodává. S tvorbou Jana Kováříka 
se můžete seznámit na výstavě 
Galerie hl. m. Prahy v Trojském 
zámku; trvá do konce října.

S použitím materiálu
z webových stránek MČ Praha 6

Hudební
procházky
každou neděli v 11 a 13 h Gočárovy domy v zoo,
v 15 h nádvoří Trojského zámku

n Komentovaná prohlídka Zámku Troja pro veřejnost
sobota 17. 10., od 14.00 vstupné: 120 Kč / 60 Kč / 30 Kč + lektorský 
příplatek 20 Kč / studenti, senioři 15 Kč

n Sobotní výtvarné workshopy k výstavě Kamenné poklady
pražských zahrad; sobota 24. 10., 13–18 h Miniatury a plastiky
so 31. 10., 13–18 h Ornamenty a dekory Eko-ateliér GHMP v oran-
žérii Trojského zámku; vstupné: děti do 10 let 5 Kč, ostatní návštěvníci 
20 Kč, vstupenky lze zakoupit na pokladně Trojského zámku

Aktuální přehled o doprovodném programu najdete na www.ghmp.cz,
Rezervace prohlídek – kontaktní informace: e-mail: vzdelavani@ghmp.cz,
tel.: 725 811 936, www.ghmp.cz. Změna programu vyhrazena.

Atmosféra otevřené
scény… již patnáct let!
4. 10. Uni kvartet
(J. Haydn, W. A. Mozart)

Zámek Troja
Srdečně vás zveme k návštěvě 
výstav a programů:
n Jan Kovářík: Colorbond

Kurátorka: Magdalena Juříková
n Kamenné poklady z praž-

ských zahrad (v zámeckém ((
sklepení)íí
Kurátorka: Marie Foltýnová
Obě expozice do 1/11/2020
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Přijďte si s námi zacvičit a zasportovat! Nabízíme sportovní a kulturní vyžití pro všechny věkové 
kategorie. Přijďte se podívat. Kancelář: Trojská 171a, Praha-Troja (Sokolovna)
Úřední hodiny starosty, pokladna, návštěvní den – každý čtvrtek 17–19 h.
Vchod do Sokolovny z Trojské a zvonit u vchodových dveří do Sokolovny.

Členské a oddílové příspěvky je možné hradit bezhotovostně na účet č.: 12137071/0100

TJ SOKOL TROJA INFORMUJE

TJ Sokol zve na cvičení
Zdravím všechny přátele 
sportu a sděluji, že se 
nám podařilo po prázdni-
nách (a po koronavirové 
přestávce) opět obnovit 
všechna cvičení pro růz-
né věkové kategorie – viz 
podrobnější informace 
níže v přehledu cvičení 
Odboru všestrannosti.
1. Odbor všestrannosti – Mimo
cvičení uvedená v přehledu cvi-
čení pořádá odbor všestrannosti
4. 10. 2020 cyklovýlet do Kláno-
vic a 11. 10. 2020 drakiádu (viz
upřesnění níže). Omlouváme se za 
chybu v rozvrhu hodin tělocvičny,
otištěném v minulém čísle časopi-
su Troja, kde byly chybně uvedeny 
začátky některých cvičení. Jedná se
o čtvrtek, kdy cvičení rodičů s dětmi
začíná správně až od 16 hodin. Cvi-
čení Rytmika (dítě, pohyb, hudba)
nebude zatím probíhat v září a říjnu
2020 a o jeho znovu zahájení vás
budeme včas informovat. Plánovaný 
jarní autobusový zájezd nebude
na podzim nahrazen z důvodu
strachu z koronavirové nákazy.
2. Oddíl kopané – týmy mužů, hrají 
již od srpna soutěžní zápasy. Mládež-
nické týmy se účastnily v předposled-
ním týdnu srpna letního soustředění 

v okolí Liberce a již 29. 8. 2020 se-
hrála starší přípravka turnaj v Ruzy-
ni, kde se umístila na čtvrtém místě
ze šesti týmů (viz foto). Oddíl kopa-
né stále hledá zájemce o kopa-
nou, zvláště do mládežnických
mužstev (ročníky narození od 
2006 až do 2014).
3. Oddíl orientačního běhu bude
pořádat „Trojský orienťák“ 10. 10.
2020 od 10 hod. (viz podrobnější 
formace níže).
4. Restaurace – byla uzavřena kon-
cem července a téměř celé září, nejpr-
ve z důvodu nemoci personálu a dále
z důvodu rekonstrukce a zařizování 
kuchyně. Znovu otevření projedná-
váme s nájemcem a předpokládáme
otevření opět v říjnu 2020. O dalších
podrobnostech budeme informovat 
v příštím čísle časopisu Troja.
5. Za TJ Sokol Troja přeji všem
čtenářům časopisu Troja hodně
zdraví a štěstí, aby se nenakazili
koronavirem.

Za TJ Sokol Troja – Petr Filip

Starší přípravka oddílu kopané po
turnaji konaném 29. 8. 2020 v Ruzyni

Cyklovýlet
Ahoj kamarádi, cyklisté, připravila jsem pro podzimní 
výlet na neděli 4. 10. 2020 trasu do Klánovic. Sraz bu-
deme mít u stanice tramvaje Trojská v 9 hodin. Cestu si 
ulehčíme použitím metra, tak si nezapomeňte vzít roušky 
a tramvajenky. Metrem pojedeme do Letňan, a pak dále již 
na kole přes Kbely, Satalice, Černý Most, Xaverovský háj 
a Klánovický les do Klánovic, kde se naobědváme naproti 
železniční stanici Praha -Klánovice v restauraci Dasch, na 
kterou se můžete podívat na www.udaschu.cz.

Zpět pojedeme přes Koloděje, Běchovice a Dolní Po-
černice k metru na Černém Mostě. Cestou okoukneme 
přes vrata nepřístupný zámek v Kolodějích, Starou poštu 
v Běchovicích a pivo ochutnáme v Počernickém pivovaru 
V Dolních Počernicích. Pokud to zvládneme, zajedeme 
před dojezdem k metru na Černém Mostě k nedávno 
otevřené a stavebně moc zajímavé rozhledně Doubravka. 
Metrem z Černého Mostu pojedeme na Palmovku a do 
Troje pak přes Libeňský ostrov a kolem Vltavy. Celá trasa 
měří necelých 50 km, ale je jednoduchá a rovinatá.

Prosím, napište mi, kdo s námi pojedete.
Jana.Krejcova@cuzk.cz

T j ký
ru-

hý pokus v sobotu 10. října 2020 od 
10 hodin (pro zájemce jsou připrave-
ny tréninkové tratě různé obtížnosti).
Prezentace je v kempu Sokol Troja od 
9.00 hodin. Startuje se do 11.30 ho-
din. Občané MČ Praha -Troja a členové 
TJ Sokol Troja startují zdarma.
Závod proběhne za podpory MČ Praha-
-Troja a Galerie hl. m. Prahy.
Během závodu je možné získat informa-
ce o již tři roky pracujícím dětském
kroužku v oddíle OB TJ Sokol Troja,
který vede trenérka OB Lucie Berglová 
(obsokoltroja@gmail.com(( ).
Na přípravě a organizaci závodu se podílejí 
členové oddílu orientačního běhu TJ Sokol 
Troja.
Přijďte i vy vyzkoušet pěkný sport!

Za oddíl OB TJ Sokol Troja Milan Paukert

Přehled cvičení s termíny a vedoucími cvičení pro rok 2020/2021
Hodiny pro děti

kdy kde pro koho je cvičení určeno vedoucí cvičení
Rodiče 
a děti

Čt 17:00–18:00 velká tělo-
cvična

cvičení určené pro děti 1–3 roky v doprovodu
1 dospělého

Katka Šrámková
723 607 070

Předškolní 
děti

Čt 16:00–17:00 velká tělo-
cvična

cvičení určené pro děti 3–6 let, všestranný rozvoj 
pohyb.schopností a dovedností

Katka Šrámková
723 607 070

Sportování Čt 18:00–19:00 velká tělo-
cvična

cvičení určené pro holky a kluky 6–10 let, 
seznámení se širokým spektrem sportů

Katka Šrámková
723 607 070

Dítě -pohyb-
-hudba

Po 17:00–18:00 malý sál
cvičení určené pro holky i kluky 5–10 let, 
rozvíjí rytmus a koordinaci pohybů

Jana Šrámková
724 272 566

Stolní tenis Pá 18:00–19:00 malý sál hodina v pátek je určena žactvu 7–15 let
Rudolf Hampel
737 242 539

Hodiny pro dospělé a dorost

Odbíjená
I., II., III.

Po 17:30–19:00
+19:00–20:30

velká tělo-
cvična

Út 17–18,30 a ST 18–19,30
muži a ženy – smíšená družstva, různá úroveň

Tomáš Bryknar
603 460 164

Aerobik Po a st 19–20 malý sál
cvičení při hudbě určené pro dorostenky a ženy, 
využívá i bosu, step, fitball, flexibar

Jana Šrámková
724 272 566

20-21
Po 18–19, 
st 20–21 malý sál

cvičení určené pro dorostenky, ženy a seniorky, 
využívá i fitball, bosu, flexibar 

Jitka Drdácká
603 142 261

Jóga St 18–19 malý sál
cvičení určené pro dorostenky, ženy, seniorky, 
protažení + relaxace

Hana Ulrichová
774 909 002

Zdravot. 
cvič. a jóga

Út 18–19 malý sál
cvičení při hudbě určené pro seniory 60+ 
– ženy i muže

Jana Tůmová
724 115 399

Cvičení 
se židlí

Čt 17–18 malý sál
cvičení při hudbě, na židli, určené pro seniory 60+ 
– ženy i muže

Vlasta Gaidicová
723 324 787

Stolní tenis
Čt 18–20, 
pa 18–19 malý sál

muži a ženy, není omezeno věkově, možná účast 
na turnajích

Rudolf Hampel
737 242 539

Basketbal zatím není velká tělo-
cvična

muži a ženy
Petr Červenka
776 579 158

Cvičení 
na nářadí

Čt 17–18 velká tělo-
cvična

muži a ženy
Tomáš Bryknar
603 460 164

Proběhne na dr
hý pokus v sobotu 10 října 2020

orienťák 2020
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Zoo připravila
www.zoopraha.cz v říjnu denně 9–18 h
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Snižujeme emise
po kolejích za létem
Vážení čtenáři, zajímavý výlet je zvlášť 
pro ty, kteří chtějí navštívit v pohodě 
více míst najednou, bez starostí s parko-
váním: síťová jízdenka Dopravy Ústecké-
ho kraje (DÚK) je tu pro vás.

aneb
S EVER ČECH NABÍZÍ SPOUSTU PŘÍRODNÍCH POZORUHODNOSTÍČ ÍZÍ T ŘÍ Í Z TÍ, namátkou: Českéá k Č ké

středohoří, Porta Bohemica, Labské pískovce, Lužické hory atd., ale najdete tam 
i řádku stavebních památek – hradů, zámků, sakrálních objektů, rozhleden atp., 

stačí si jen vybrat a použít ten správný spoj.
S jednodenní síťovou jízdenkou Ústeckého kraje můžete libovolně přestupovat na území 

její platnosti – viz mapka. Svézt se s ní můžete ve všech vlacích (kromě EuroCity), v zelených yy
autobusech i tamních prostředcích městské hromadné dopravy (mimo lanovku v Ústí nad 
Labem). Je v prodeji pouze v pokladnách na území Ústecka nebo ve vlaku. Stačí tedy nastoupit 
např. ve stanici Praha -Podbaba, kde není pokladní přepážka, a zakoupit si ji u průvodčího. 

Jednodenní síťová jízdenka DÚK: 130 Kč, zlevněná – dítě do
18 let (15–18 let s občanským průkazem, žákovskou průkazkou
nebo kartou ISIC), studentky/studenti 18–26 let s žákovským
průkazem nebo ISIC kartou, osoba 65+ let s platným průkazem:
32 Kč, skupinové – jedna osoba + 2 děti do 15 let: 160 Kč, dvě
osoby a max. 4 děti do 15 let: 220 Kč, pět osob: 330 Kč

4. 10. Den chovatelů želv Tradič-
ní cyklus přednášek, chovatelská 
poradna a komentované setkání 
u želv ze Zoo Praha.
4., 11., 18. a 25. 10. Seznámení 
s Šípovými žábami Workshop
s chovatelem od 13.00 – seznamte 
se blíže s pralesničkami v Galerii 
Gočárovy domy.
18. 10. Běh pro zoo Charitativní 
běh pořádaný studentským spolkem 
UK za podpory Zoo Praha. Výtěžek 
bude věnován na sbírkové konto 
Pomáháme jim přežít.
24. 10. Světový den plazů Oslava 
Světového dne plazů v rámci celo-
roční kampaně Dny zvířat v Zoo
Praha, spojená s bohatým dopro-
vodným programem, zaměřeným na 
všechny skupiny plazů a na příčiny 
jejich ohrožení.
28.–30. 10. Podzimní prázdniny 
v zoo Speciální vystoupení a pro-
gram pro děti v Rezervaci Bororo.
Oblíbené dýňové hody u vybraných 
druhů zvířat.

Už je to půl roku, kdy se v Zoo 
Praha brzy po sobě narodily dvě 
malé sloní princezny. Obě slůňa-
ta Lakuna i Amalee velmi rychle
rostou a přibývají na váze. Od svého 
narození se vytáhly obě o více než 
dvacet centimetrů a jejich váha se 
blíží k třem stům kilogramů. Zvykají 
si také na pobyt ve výběhu se svým 
otcem samcem Ankhorem a dopřá-
vají si pravidelnou bahenní pleťovou 
masku.

Z tiskové zprávy Zoo Praha
16. 9. 2020

www.botanicka.cz v říjnu denně 9–19 h, Fata Morgana mimo pondělí

do 27. 12. 2020 Nedělní sklep Komentované prohlídky s malou degus-
tací každou neděli od 13, 15 a 17 h, sraz u pokladny Kovárna, není 
potřeba rezervace, kapacita patnáct osob, vstupenka na všech poklad-
nách, platí jeden rok od vydání: 300 Kč/osoba (sklep + venkovní expozice),
350 Kč/osoba (sklep + venkovní expozice + Fata Morgana) Skupiny nad 
deset osob domluvte individuálně na vinoteka@botanicka.cz.
2.–11. 10. Bonsaje v srdci Evropy přehlídka těch nejlepších exemplářů y
z Německa, Polska, Slovenska, Maďarska a regionů ČR. Možnost zakou-
pení vybraných exponátů po skončení výstavy.yy
3. a 4. října víkendová zábava pro celou rodinu. V sobotu 3. října japonské
bojové umění v podání Jakuba Zemana, í tradiční čajový obřad, vystoupe-
ní brněnského Divadla Kjógen, v neděli 4. 10. skládání origami, tvoření 
štětců z bambusu a psaní japonské kaligrafie, odpoledne bubny sku-
piny Wadaiko yosa -yosa a a ukázka tvarování bonsají. Po celý víkend
nabídka japonských specialit z restaurace Miyabi. t Prodejní stánek ote-
vřen 1.–4. října od 11 do 17 h. Poradenství a prodej masožravých 
rostlin ve stánku Markéty Aubrechtové, prodej exkluzivních vzrostlých 
stromů, keřů a makrobonsají firmy Solitera plant a í prodej speciální-
ho anorganického bonsajového substrátu vyvinutého v úzké spoluprá-
ci s trojskou botanickou zahradou, Václavem Novákem a firmou Forestina.
Akce proběhne pod záštitou Japonského velvyslanectví, které v tomto roce 
slaví 100. výročí diplomatických vztahů s Českou republikou. Výstava včetně 
doprovodného programu je organizována v úzké spolupráci s Českou bonsa-
jovou asociací a Česko -japonskou společností.

16. 10.–1. 11. Dýňový podzim výstava dýní v Ornamentální zahradě
17.–18. 10. Dýňové slavnosti Ornamentální zahrada 11–16 h. Víkend 
dýňových pochoutek. Přijďte ochutnat dýňovou polévku, smoothie a další 
dobroty; pro děti zábavný program

o-
é-

Z Prahy si koupíte jízdenku do Hněvic (první stanice na území 
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Prahy si koupíte jízdenku do Hněvic (první stanice na území 
latnosti jízdenky DÚK) nejlépe zpáteční, a k ní zmmiňovo anou 
íťovou jízdenku. Rychlík do Děčě ína zastavuje
Podbabě každé dvd ě hodiny (v 7, 9, 11 h atd.;
holešovického nádraží odjíždí o pět minut dří-

e). Doprava železnicí je pohodlná, bez
tresu z řízení a šetří i ži-
otní prostředí.


