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ZASTUPITELSTVO INFORMUJE

ÚVODNÍ SLOVO

Další ročník sousedské slavnosti

Zažít Troju JINAK ’21
proběhl v sobotu 18. 9. v Povltavské

Vážení obcǎné 
a návšte v̌níci Troje,
děkuji za vaši trpělivost při dopravních

omezeních v Podhoří, spojených s poklád-

kou asfaltové vrstvy na komunikaci Pod 

Hrachovkou. Stavba chodníků by měla být 

dokončena v průběhu října a obyvatelům

Podhoří i návštěvníkům umožní bezpeč-

nou cestu ulicí Pod Hrachovkou k zoolo-

gické zahradě a dál do Troje.

Zoologická zahrada je v Troji již devade-

sát let a byla to členitá krajina i darová-

ní rozsáhlých pozemků statkáře Aloise

Svobody českému státu, které předurčily 

prostor pro její umístění. Do desátého

desetiletí zahradě a jejím pracovníkům

přejeme další chovatelské úspěchy a stále

spokojené návštěvníky.

Končí babí léto, které je vždy spojené

s několika venkovními akcemi. Letošní 

vládními nařízeními omezená kapaci-

ta Trojského vinobraní byla beze zbytku

naplněna, děkuji všem pořadatelům, vi-

nařům i účinkujícím za pěkný den na ná-

dvoří zámku.

V rámci Dnů evropského dědictví jsme

s majiteli zorganizovali prohlídky vinice

Salabka a nové Zilvarovy vinice. Příběhh

projektu Chatteau Troja velmi poutavěě

v rekonstruovaných prostorách statkuu

představili architekti ze studia LOXIA..

O všechny prohlídky byl velký zájem.

Festival Zažít město jinak  má v Troji svouu

tradici. Vzpomínám na první ročník 20111

u řeky a skvělý dětský pekařský stánekk 

z Podhoří. Akce, kterou nejprve organi--

zovali zastupitelé, se proměnila na sku--

tečně sousedskou slavnost. Městská částt 

pomáhá zapůjčením stanů a nábytku, alee

náplň je zcela v rukou trojských sousedů.

Letos se do přípravy zapojilo na čtyřicet 

dospělých i dětí a všem patří obdiv za vel-

mi pestrý program. Velký počet účastníků

přispěl k jedinečné atmosféře sobotního

odpoledne v Rybářích. Co mne těší, že

mezi příchozími byli i noví obyvatelé, prá-

vě z panského statku.

Vážení občané, závěrem bych vás rád po-

zval k volbám do Poslanecké sněmovny 

Parlamentu České republiky. Přeji nám

všem šťastnou volbu!

Tomáš Drdácký, zástupce starostyýý

Fo
ta

 ©
 K

. B
ár

ta



ŘÍJEN 2021 264

ÚŘAD MČ INFORMUJE

dispečink FCC
t. 724 244 105, 724 846 719
tráva, listí, spadané ovoce, 
ořez větví, neznečištěná ze-
mina, kuchyňský odpad (zbyt-
ky ovoce, zeleniny, slupky

Sobota 16. 10. 13–16 h
n Dvůr ZŠ + TGSČ Trojská 110/21
n V Podhoří proti č. p. 280

(bývalá octárna)
Neděle 17. 10. 13–16 h

n Pod Salabkou x Trojská

Mimo uvedené termíny můžete každý den kromě neděle využít Sběrný dvůr Voc-
tářova, Praha 8 – Libeň, kde mohou občané s trvalým pobytem v Praze bezplatně
odevzdat většinu druhů odpadů (i nebezpečných), a za úhradu také pneumatiky. Ote-
vřeno pondělí–pátek 8.30 až 18.00 (v zimním období do 17.00(( , sobota 8.30
až 15.00, více info tel. 731 909 653, www.ipodec.cz).

BIOODPAD

SBĚRNÝ DVŮR

OBJEMNÝ ODPAD
dispečink Ipodec

t. 493 647 931
nábytek, koberce, linolea, 
umyvadla, WC mísy, sportov-
ní vybavení (lyže, snowboar-
dy, kola…), velká zrcadla

Sobota 23. 10. 8–12 h
n Dvůr ZŠ + TGSČ Trojská 110/21
n V Podhoří proti č. p. 280

(bývalá octárna)
n Pod Salabkou x Trojská

ÚŘAD MČ INFORMUJE

TIP PRO VÁS

3

Velkoobjemové kontejnery

Co vlastně je Poslanecká sněmovna?

P OSLANECKÁ SNĚMOVNA PARLAMENTU ČR jeR
dolní komora Parlamentu České republiky. 
Má dvě stě poslanců volených na čtyři roky 

podle poměrného systému s 5% klauzulí. Poslanecká 
sněmovna vznikla k 1. 1. 1993 transformací z dosa-
vadní České národní rady.

Sněmovna je usnášeníschopná při třetinovém kvó-
ru (tedy je přítomno aspoň šedesát sedm poslanců), 
usnesení se schvalují prostou většinou (nadpoloviční 
většinou přítomných).

U některých usnesení, specifikovaných v zákoně 
o jednacím řádu sněmovny, je pro přijetí usnesení 
potřeba souhlasu vyššího počtu poslanců. Absolutní 
většiny (tedy 101 poslanců) např. pro přehlasování 
prezidentského veta či vyslovení nedůvěry vládě. Pro 
přijetí ústavních zákonů, ratifikaci některých meziná-
rodních smluv a podání ústavní žaloby proti preziden-
tu republiky je třeba kvalifikované většiny sto dvacet 
hlasů (tři pětiny všech poslanců).

Poslanecká sněmovna nemůže přehlasovat Senát 
u návrhu ústavního zákona, dále volebního zákona, 
zákona o zásadách jednání a styku obou komor mezi 
sebou, jakož i navenek (tzv. stykový zákon) a zákona 
o jednacím řádu Senátu.

Sídlo PS se nachází na Malé Straně v Praze 1, ve 
třech blocích domů a paláců v oblasti mezi Malostran-
ským a Valdštejnským náměstím, kolem ulic Sněmov-
ní a Thunovská.
Zajímavost: K historicky prvnímu rozhodnutí o rozpuš-
tění PS došlo 20. 8. 2013 po rozpadu tehdejší koalice
stran ODS, TOP 09 a LIDEM, která ač deklarovala 101 
hlasů, podílela se na odmítnutí vyslovení důvěry vládě
Jiřího Rusnoka nižším počtem hlasů, než bylo očeká-
váno. Pro rozpuštění hlasovalo jedno sto čtyřicet po-
slanců, proti sedm. Prezident Miloš Zeman rozpustil 
sněmovnu 28. 8. a vyhlásil termín předčasných voleb 
na 25. a 26. 10. 2013. převzato z www.wikipedia.cz

VolbyV
o poslaneckédo poslaneckédod

sněmovny 

 se konají v pátek 8. 10. 14–22 h 
 a v sobotu 9. 10. 8–14 hodin

Nezapomeňte si vzít PLATNÝ občanský 
průkaz nebo cestovní pas.
POZOR: při změně trvalého pobytu nebo 
uzavřením manželství platnost občanek 
skončí uplynutím čtyřiceti pěti dnů ode 
dne ohlášení změny, tzn. když změna 
proběhla před 24. 8. a vy jste si ještě 
nevyřídili novou občanku, bude při vol-
bách do PS váš průkaz i s potvrzením 
změny již NEPLATNÝ.

Vážení rodiče, vážení občané,

Vítání nových občánků
se uskuteční ve čtvrtek 4. 11. 2021
v sále Trojského zámku v 16.30 h.
Dosud váhaví rodiče můžou ještě své děti přihlá-
sit prostřednictvím emailu info@mctroja.cz nebo
zajicova@mctroja.cz do 15. 10. 2021. Jedná se o děti 
narozené v období 1. 9. 2018–1. 9. 2021.

Prodej pěstitelských přebytků
u vchodu Demonstrační a výzkumné 
stanice ČZU v Podhoří i v říjnu 
pondělí–pátek 10–15 h.

TROJSKÝ KALENDÁŘ

Tentýž den Vás
starosta MČ

Tomáš Bryknar
srdečně

zve na

SLAVNOSTNÍ KONCERT
ke vzniku samostatného Československa

4. 11. 2021 od 19 hodin
Císařský sál Trojského zámku

Pořádání akcí je samozřejmě podmíněno aktuálními platnými hygienickými opatřeními 
proti šíření covid-19.

J edná se zástup pracovnice, která odchází na mateřskou a rodičovskou dovole-
nou. n Nabízíme práci v přátelském kolektivu na částečný úvazek, pět týdnů do-
volené, příspěvek na stravování formou stravenek, možnost zvyšování kvalifikace 

a další zaměstnanecké benefity. n Požadujeme střední vzdělání s maturitní zkouškou,
dobré komunikační a organizační schopnosti, včetně dobré vyjadřovací schopnosti 
v písemném i mluveném projevu, velmi dobrá znalost práce na PC (WORD, EXCEL, OUT-
LOOK, Internet, PowerPoint), samostatnost, spolehlivost, pečlivost, ochota, příjemné 
vystupování, časová flexibilita, příp. znalost jednoho světového jazyka. Nástup možný 
po vzájemné dohodě. Bližší informace vám podá Ing. Irena Marková, tel. 284 691 121, 
e -mail: markova@mctroja.cz nebo je naleznete na www.mctroja.cz.

Ing. Irena Marková, tajemnice ÚMČ Praha -Troja

Na úřad městské části přijmeme referenta/tku na admi-
nistrativní práce a organizování veřejných, kulturních 
a sportovních akcí.

REFERENTKU DO SEKRETARIÁTU ÚŘADU
Městská část Praha-Troja hledá
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CO NOVÉHO U SOUSEDŮ

NAPSALI

ZE ŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ

ZAJÍMAVOST

Mlok v Podhoří 
je vzácnost
V pondělí 20. 9. 2021 opět proběhla akce „Pomoz-
me mlokovi přežít v Praze“, při které dobrovolníci
pod vedením spolku Vědomý dotek, uklidili okolí 
potoka a opravili tůňky v horní části potoka.

Víte proč? Vyskytuje se zde totiž mlok skvrnitý 
a on tůňky potřebuje. Mlok skvrnitý je dle Bern-
ské konvence (Úmluva o ochraně planě rostou-
cích rostlin, volně žijících živočichů a přírodních
stanovišť) přísně chráněným živočišným druhem
a dle vyhlášky Ministerstva životního prostředí ČR 
č. 395/1992 Sb. je dokonce silně ohroženým živo-
čišným druhem.

Jeho výskyt je tedy velká vzácnost. U potoka se 
tento vzácný živočich vyskytuje a bylo by nelidské,
aby z přírody zmizel. Proto jej spolek Vědomý do-
tek v této oblasti již od roku 2015 podporuje svým
projektem „Pomozme mlokovi přežít v Praze“, jež je
pod odborným vedením specialisty na obojživelní-
ky z České zemědělské univerzity v Praze, pana doc.
Ing. Jiřího Vojara, Ph.D. Nejen díky tomu bylo zjiš-
těno, že populace mloka v tomto místě je ojedinělá 
svým množstvím a je dokonce největší v Praze. Ale
pozor – největším ohrožením mloka v této oblasti je
opět člověk. Rozjíždí koryto potoka a tůňky terén-
ními horskými koly a dělá i jiné úpravy v této oblas-
ti. Při pondělní akci bylo například nalezeno neu-
hašené ohniště, které bylo bez jakéhokoli dozoru.

PhDr. Martin Rezek, spolek Vědomý dotek z.s.
www.vedomy -dotek.cz

V sobotu 18. 9. 2021 bylo u přívozu (na Podbabské straně) ne-
zvykle rušno. Naštěstí se tentokrát jednalo pouze o cvičení…
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aneb přečetli 
jsme pro vás
Možná víte, že než 
se v přírodě některé 
materiály rozpadnou, 
nějakou dobu to trvá:

Výsledek rébusu ze strany 4: správně = H a J.

sklo, vlhčený ubrousek
1000 let

pet lahev, Tetra Pak, alobal
100 let

plastový kelímek
70 let

žvýkačka
50 let

igelitka
30 let

cigareta
a plechovka
15 let

S chutí do nového 
školního roku

Do školních lavic trojské základní školy 
usedlo 1. září jedno sto čtyřicet šest žáků, 
z toho dvacet šest prvňáčků. Na hřišti u ško-
ly všechny žáky přivítal a do nového školní-
ho roku jim popřál mnoho krásných zážitků 
pan starosta, Ing. Tomáš Bryknar.

L ETOŠNÍ PRVŇÁČCI SI PRVNÍ ŠKOLNÍ DEN nasadili pi-
rátské klobouky, ochutnali pirátský dort a nadšeně se
vrhli do plnění prvních školních úkolů.

Zahájili jsme výuku podle nově upraveného školního 
vzdělávacího programu. Do rozvrhu starších žáků letos
přibylo více informatiky. Výuku obohatí noví roboti Bee-
-Bot a Ozobot a nová interaktivní tabule. Naplánovali
jsme několik projektových dnů napříč ročníky, tentokrát 
na téma ekologie a ochrana zvířat. Hned druhý školní tý-
den se rozběhl projekt „Pěšky do školy“, který se snaží 
o omezení počtu aut před školou a vede děti ke zdravému
pohybu. Rádi bychom tento rok opět pokračovali v účas-
ti na projektu „Světová škola“ a obhájili tento titul. Jsme
připraveni pokračovat i v projektu „Zahrada“ a k nově
otevřenému altánu Trojánek přidat další prvek. Otevřeli
jsme pro žáky mnoho kroužků a dva kluby komunikace 
v anglickém jazyce.

Po  necelých třech týdnech vyrážíme na podzimní školu
v přírodě do blízkosti Českého ráje. Těšíme se na společné 
zážitky v krásné přírodě. Moc si přejeme, aby se letošní rok 
vydařil a mohli jsme uskutečnit všechno, co jsme si napláno-
vali. Kateřina Tůmová
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ZE ŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ

PRO CHYTRÉ HLAVIČKY

Co je nového 
v Ekocentru Podhoubí 
a Ekoškolce Rozárce?

N OVY� ŠKOLNÍHO ROKY  jsme tradičně zahájili spo-K
lečnou Snídaní v trávě na obou pobočkách školky. 
V prvních dnech jsme se poznávali, tvořili akva-

relem a vyráželi na procházky po okolí. První výlety jsme 
podnikli na Havránku, kde jsme trávili čas u potůčku, stavěli 
hráze a zkoumali život u vody. Navštívili jsme i botanickou 
zahradu. n Také jsme se seznamovali s pravidly. Určovali 
jsme si, co se nám ve školce líbí, co ne. Nejedno odpoledne 
jsme strávili u deskových her a sluníčko si užívali u vodního 
světa na naší zahradě. n Letos k našim kroužkům Malý 
zahradníček a Ekoškola nově přibude také kerami-
ka a flétna. n Na základě impulsu od rodičů dětí, které 
již odešly do školy, nově otevíráme kroužek Výří výpravy, na 
kterém se budou bývalá Rozárčata pravidelně potkávat.

HODNOU A MILOU PANÍ ŠKOLNICI
(NE NA ÚKLID)
Nabízíme krásné prostředí,
milý kolektiv, hodné děti.
Pracovní doba 7.30–16.00 hodin
Zájemci mohou volat ředitelce MŠ: 737 252 655

MŠ Nad Kazankou hledá

Dva kousky jsou si podobné nebo, 
že by byly stejné?! (Správná odpověď na str. 4, dole)
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Ekoškolka Rozárka v Troji a na Letné
V Rozárce mají děti čas vyrůst. Chcete se k nám přijít podívat 
a zeptat se na všechno, co vás zajímá? Zápis do naší školky 
probíhá v průběhu celého roku dle volné kapacity.

Naše nová pobočka na Praze 7 Letné je již od 1. 9. také 
v provozu a máme velkou radost, že třída pro děti ve věku 
2–4 let je již plně obsazena. Pokud by se některé místo uvol-
nilo, je možné zapsat se na čekací listinu.
Kontakt pro obě pobočky: Martina Hoferová tel. 777 123 690, 
email martina.hoferova@podhoubi.cz.

Podzimní slavnost Rozárky
Po Trojském vinobraní a sousedské slavnosti Zažít Troju Ji-
nak, které jsme si užili s vámi všemi, kteří jste se zastavili na 
našem stánku, nás čeká další setkání. Můžete se k nám přidat 
na naší Podzimní slavnost, která proběhne 7. 10. u Oranžerie 
v zahradě Trojského zámku. Podrobné informace o všech 
našich aktivitách najdete na www.podhoubi.cz.
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ŽIVOT V TROJI

T ROJSKÉ VINOBRANÍ JE KAŽDOROČNÍ OSLAVA 
VÍNA, révy a vinařského řemesla. Réva vinná 
(Vitis vinifera) je dost možná vůbec nejstarší 

kulturní rostlina. A její hlavní produkt – víno – je 
natolik starý lidský statek, že to budí úžas. Nejstar-
ší technologie vinifikace, kterou se podařilo arche-
ologicky prokázat, je z doby okolo roku 6000 před 
naším letopočtem. Mimochodem, tato metoda (kve-
vri) se dodnes úspěšně používá, a to i v ČR. Moderní 
způsob výroby vína je jiný, ale ne zas tak moc. Pořád 
se využívá velmi pracovitý národ kvasinek k přeměně 
cukrů na alkohol, neboli hroznového moštu na víno. 
Vinař je zde v roli krotitele této miliardové smečky 
organismů, které nejsou vidět, ale jejichž práce je 
nepřehlédnutelná. Teprve po této zázračné proměně 
přijdou ke slovu jeho zkušenosti a talent při škole-
ní vína: měl by dotvořit to, co mikroorganismy ne-
zvládly, vyčiřit a stabilizovat zatím velmi křehké víno 
a vdechnout mu duši. Pak kon ečně dochází k závěreč-
né adjustaci do lahví a duše dostane i tvář. Existují 
i vína stáčená, ale o těch se bavit nebudeme, to jsou 
obvykle taková, která si lahev nezaslouží. Nemají ani 
duši, ani tvář. Jsou to vína pro žízeň, ne pro zážitky.
A ze slavnosti přece nějaké zážitky potřebujeme.

Jan Kavan, předseda Trojského vinařského spolku

Tým dobrovolných pomocníků 
připravil během sobotního rána vše
potřebné – akce mohla začít.
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ŽIVOT V TROJI

1

2

3

4

6
7

8

5 Kaple sv. Václava

Viniční sloup
Kaple sv. Kláry

Trojský pivovar
Osada Rybáře

Viniční usedlost Salabka

Usedlost
Popelářka

Panský dvůr

… a jak se líbilo vinařům?
n Vinný dvůr Úvaly „letošní vinobraní hodnotíme velice dobře, myslím si, že bylo
nejlepší za posledních pět let. Optimální návštěvnost vůči prodávajícím stánkům.
Z reakcí zákazníků mohu říci, že i oni byli spokojeni.“
n Vinařství Jabloňka „z naší strany spokojenost, nakonec myslím, že sýrky na 
našem stánku byly ku prospěchu všech. Příští rok se opět rádi zúčastníme.“
n Vinařství Wilomenna „děkujeme moc za možnost se akce účastnit. Myslím, že 
měla velký ohlas a vše bylo báječné a těšíme se na další ročníky!“

Dny evropského
dědictví v Troji

TÉMA: PAMÁTKY PRO VŠECHNY
sobota 18. září 2021

O prohlídku usedlosti Popelářka s vinicemi byl mimořádný zájem.
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Projekt byl realizován s podporou Vinařského fondu.
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JOURNÉES EUROPÉENES DU PATRIMOINE

Rekonstrukce památky
Příběh projektu Chateau Troja se v LOXIA začal 
psát roku 2008 s myšlenkou zachránit maximum 
z původního genia loci barokního statku. Jak toho 
však docílit, když všechny domy byly prakticky 
zdecimované a chybělo málo, aby se doslova roz-
plynuly v prach? Zachránit staré skrz to, že se po-
staví i něco nového.

S TARÉ OBJEKTY VYŽADOVALY POUŽITÍ MATERIÁLŮ a prvků, které Ů
pomohou s jejich sanací a konzervací. Dobrým příkladem jsou sa-
nační omítky propouštějící vodní páry a spolu s vhodnou konstrukcí 

chránící letité zdivo. Zároveň se ve spolupráci s památkáři dlouho hledal 
správný odstín omítek, tedy takový, který odpovídá co nejvíce původnímu 
zabarvení a struktuře, které odhalil restaurátorský průzkum.

„S přihlédnutím k původnímu vzhledu starých budov jsme zrenovovali 
i jejich společné prostory, například chodby a schodiště. Byla použita histo-
rická hexagonální dlažba a keramické tvarovky a rekonstrukce se dočkaly 
i cenné klenby. V historickém duchu zůstaly i zámečnické výrobky a dveřní 
křídla a okna, částečně repasovaná a částečně replikovaná,“ popisuje hlavní 
inženýr studia LOXIA Michal Hendrych.

„Přestože byl celý areál starého statku ve velmi tristním stavu, zachovaly 
se některé původní prvky, jichž mohlo být použito při další rekonstrukci“ 
doplňuje hlavní architektka studia LOXIA Jana Mastíková.
O studiu LOXIA
Architektonické studio LOXIA propojuje vášeň pro archi tekturu, kreativitu,
zkušenosti a cit pro veřejný prostor s potřebami klientů již dvacet pět let. 
Sehraný tým architektů a stavebních inženýrů provází stavby od první skici 
na papíře až po finální realizaci. Architektonické studio LOXIA je specialistou
a největším projektantem bytových domů v České republice s více než 10 000 
zrealizovanými bytovými jednotkami. Pražský ateliér založil v roce 1995 
Ing. arch. Milan Veselý a jeho hlavní architektkou je Ing. arch. Jana Mastíková.

Z vinice Salabka
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Dny evropského dědictví
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ŽIVOT V TROJI



ŘÍJEN 2021 264

9

ŽIVOT V TROJI

pro Vaši jedinečnou nemovitost
s výměrou až 550 m2 užitné plochy,
v bezprostřední blízkosti vinice Salabka
a Botanické zahrady

Nenechte si ujít tuto výjimečnou
investiční příležitost a kontaktuje nás.

Radka Saint Germain, makléřka
+420 602 288 175
radka@jan-reality.com

Nabízíme
k prodeji exkluzivní
STAVEBNÍ POZEMEK
1 170 m2

Hledáme

obchodní asistentku
do prodejny vín
ve Vinařství
Zilvar v Troji.
Telefon: 724 889 196, popřípadě
e -mail: zilvar@zilvar.com

Dne 11. října 2021
se dožívá 85 let
dlouholetý obyvatel Troje

pan František KOTULIČ
Hodně zdraví a elánu
do dalších let

přejí dcery
Eva a Alena

s rodinami
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Vinařství Zilvar
Pod Lisem 91/6, Praha-Troja

Trojský Ryzlink® – ručně sklizen na strmých stráních
nad Vltavou, Pinot Noir, víno bílé suché i polosuché

Otevřeno denně kromě pondělí 11–18 h
www.zilvar.com

vín

Nástup možný ihned

Vinice Popelářka
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Plna zvědavosti jsem využila 
lákavého pozvání na verni-
sáž výstavy Afrodita dnes

v Galerii Věda a umění Akademie
věd ČR na Národní třídě. Už jen to ge-
niální spojení pořadatelů Akademie
věd ČR a Sdružení českých umělců
grafiků Hollar a jejich hostů na pří-
jemné téma bohyně krásy a lásky bu-
dilo ve mně hodně zvědavosti.

Ve foyer na vás čeká rozměrné sousoší jakoby mutující Afrodity pod ná-
zvem Zrození Venuše od hostujícího umělce M. Gabriela. Nevím jak vám, 
ale mně se stýská po dokonalých a čistých formách umění antiky. A prá-
vě výstava Afrodita dnes nabízí otevřenou konfrontaci na jedné straně 
odlitků nejslavnějších soch Afrodity (např. Afroditu Mélskou a Afroditu 
v lázni), první zobrazení nahé Afrodity v českých zemích v podání re-
nesančního umělce Paola della Stelly a na druhé straně díla současných 
umělců. Jak tato konfrontace dopadne, záleží na každém z nás. Výstava 
potrvá do 22. října 2021 a vstup je zdarma. Ladislava Popovská

VE STŘEDU DNE 15. 9. 2021 SE SEŠEL KLUB trojské historie v počtu 
patnácti členů. Sdělil jsem informaci o křtu nového románu „Řeka 
v Troji“, který vydala paní Marsha Kocábová. Flašinetář Viktor Fatka 

napsal novou píseň „O schodišti trojského zámku“. Nabídneme mu fotografii 
schodiště, které fotografoval Václav Valtr. Při dostatečném zvětšení by šla použít. 
Příští schůzka KTH bude ve středu 20. 10. 2021 od 17 hodin v Domě 
spokojeného stáří. Přeji hodně zdraví a těším se na shledání. František Malý
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Bio Troja
Venkovní panelová výstavka u již-
ního vchodu do zámku informuje 
o plánovaných projektech v Troj-
ské kotlině.

„Hlavní město Praha nadále po-
kračuje v naplňování koncepce Cí-
sařského ostrova (2017), stvrzené 
memorandem o spolupráci mezi 
městskými částmi, Povodím Vlta-
vy a dalšími partnery.

V současnosti jsou zpracovávány 
detailní prověřovací studie revi-
talizace řeky, trojského nábřeží 
s protipovodňovou ochranou zoo-
logické zahrady a propojení z Pa-
pírenské ulice do Troje novou láv-
kou.“ Tolik výňatek z panelu.

Nechme se překvapit, zda most 
„vrátí řece její původní půvab“, 
jak se na panelech uvádí.

Út–ne 10–19 h, do 31. 10. 2021
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Afrodita
dnes

aneb proč se nestavit na výstavě cestou na do-
volenou do Krkonoš, obzvláště když je 22. sr-
pen termínem opožděné vernisáže manželů Ka-
vanových na Šolcově statku ve městě Sobotka.

M ANŽELÉ KAVANOVI VYSTAVUJÍ V LAPIDÁRIU Šolcova 
statku za mohutné podpory své oblíbené kurátorky 
PhDr. Mileny Klasové, která geniálně propojila přitaž-

livou krásu prostoru lapidária s rovnovážným umístěním vystavova-
ných soch a kreseb. Jan Kavan pracuje s tématem Cesta času na pouti 
svým nepravděpodobným realismem a pomocí airbrushové techniky 
(za využití malé pistole se stříká barva pomocí stlačeného vzduchu) 
rozvíjí absurdní výjevy z reality -nereality zjemněné vsuvkami zdán-
livě nepatřícími k tématu a především humorem. Dominantní roli 
na výstavě přenechal sochám své manželky Stanislavy Kavanové, jež 
spojuje bolestný název Andělská torza. Prvotním tématem vystavo-
vaných děl je úbor pacientů na chirurgickém oddělení (všem známá 
nemocniční košile „Anděl“), které autorka jemně rozvíjí přes torza 
zašněrovaného člověka do nekonečného světa všech bezbranných. 
Modelované figury obtištěné do plátu porcelánu působí křehce stej-
ně, jako člověk sám. Použitím osobité techniky modelování a zpevňo-
vání plátu porcelánu vytvořila i nový cyklus Neviditelní, představující 
běžné každodenní drama lhostejnosti.

Toto datum ovšem znamenalo i zahájení výstavy všestranného 
umělce Františka Urbana v Galerii Karla Šamšiňáka Šolcova statku, 
ta ohromí především úctyhodným množstvím objektů restaurovaných 
tímto umělcem a zprostředkovaných skvělými fotografiemi V. Žmolí-
ka, např. Anežský klášter, Stavovské divadlo, Písecká brána, kate-
drála sv. Víta a nespočet dalších. Všechny uvedené výstavy potrvají
do 31. 10. 2021. Ladislava Popovská

Mistři českého malířství
Výstava ve znovuotevřené galerii Kooperativy 
představuje obrazy Kupeckého, Havránka, Mánesa, 
Navrátila, Purkyněho, Pinkase, Slavíčka, Radimské-
ho, Pruchy, Špály, Zrzavého, Rabase, Toyen, Čapka, 
Filly, Baucha a celé řady dalších.

U MĚLECKÁ SBÍRKA Koopera-A
tivy vznikla krátce po zalo-
žení pojišťovny s cílem sbírat 

a vystavovat díla českých umělců. Už od
založení je systematicky a odborně budo-
vána a zhodnocována pod vedením umě-
leckých poradců. Díky této péči vznikla 
rozsáhlá a kvalitní sbírka českého umě-
ní zahrnující tři tisíce artefaktů.

Galerie Kooperativy, Pobřežní 665/21, 
Praha 8, otevřeno: út–ne 14–19 hodin.
do 30. 12. 2021, vstup: zdarma, cuk-
rárna, sousedící s galerií, je otevřena 
kromě víkendu, www.koop.cz/galerie
Tram č. 3 a 8, ze zastávky Karlínské 
náměstí sto metrů. Do galerie se do-
stanete buď po schodech nebo výta-
hem ze vstupního foyer (bezbariéro-
vý přístup). O víkendech obdržíte na 
recepci v přízemí, „galerijní kartu“ 
pro vstup.

P. Piekar, lino
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TJ SOKOL TROJA INFORMUJETJT

…a zve na cvičení
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 kanceláře vlevo 
vedle vchodu do restaurace.

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

TJ Sokol Troja uspořádá v říjnu 2021 valné hromady oddílů a celé jednoty. VH byly odlo-yy
ženy z března 2021 z důvodu koronaviru. Bude se hodnotit činnost a hospodaření v roce 2020.
VH Odboru všestrannosti bude 7. 10. 2021 od 19 hodin v Sokolovně, VH celé jednoty bude
14. 10. 2021 od 19 hodin v Sokolovně jako schůze delegátů z jednotlivých oddílů
1) 2. 10. 2021 proběhl cyklovýlet kolem hory Říp v délce cca 57 km
2) Odbor všestrannosti zve na své říjnové akce:
n autobusový zájezd do Duchcova a Jezeří – viz pozvánka
n 17. 10. 2021 se bude konat „Drakiáda“t pod Velkou Skálou – viz pozvánka výše. n Dále
se opět pořádají turnaje ve stolním tenisu a v šachu – viz upřesnění od p. Hampela.
n Na listopad 2021 připravujeme „Strašidýlkovou cestu“ – informace budou v dalším čísle
časopisu.
3) Oddíl kopané slavil v sobotu 18. 9. šedesát let od založení. Na hřišti v Troji proběh-
ly ten den čtyři zápasy. Mladší dorost hrál s Ruzyní, dále Troja muži A zvítězila nad Kyjemi 3:0. 
Odpoledne se utkaly staré gardy složené ze směsi bývalých hráčů. Slavnostní výkop provedl 
starosta MČ Praha -Troja Tomáš Bryknar. Na závěr hráli Troja muži B se Zbraslaví. Den se
velice vydařil. Z bývalých hráčů si přišlo zahrát nebo se pobavit kolem čtyřiceti pěti lidí. Řadu 
hráčů doprovázely celé rodiny. Dole na hřišti byl i stánek s občerstvením a ozvučení, dále 
branky a slalom pro děti. Po skončení všech utkání probíhala následně zdařilá společenská 
konverzace. Do dalších let přeji oddílu kopané plno sportovních úspěchů, ale hlavně, aby se 
podařilo doplnit hráčskou základnu oddílu kopané. n K šedesátým oslavám uspořádal oddíl 
kopané dne 28. 9. 2021 celodenní turnaj mladších žáků, za účasti osmi týmů z celých Čech.

Za TJ Sokol Troja – Petr Filip

60 let fotbalu 
v Troji
Z odpoledního utkání Zbraslav – Troja muži B
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TJ SOKOL TROJA – ODDÍL SOKOLSKÉ VŠESTRANNOSTI
A MČ PRAHA-TROJA pořádají tradiční

Drakiádu
pro děti od jednoho do sta 

V NEDĚLI 17. 10. 2021
OD 15 HODIN
na louce pod Velkou skálou
S sebou draky
a dobrou náladu
Co budem dělat? Opékat buřty, popíjet čaj a samozřejmě pouštět draky.
Bližší info: pizdur@volny.cz, nebo 606 822 128 *při vichřici a sněhové kalamitě se akce ruší

ádají tradiční

let

u

Hledáme
nové hráče
na stolní
tenis
při Sokolu Troja
DOSPĚLÍ: ČT 18–20 H
DĚTI: PÁ 18–19 H

TJ SOKOL TROJA POŘÁDÁ

Podzimní šachový turnaj
V NEDĚLI 10. 10. 2021 OD 14 HODIN
v kabinách kopané TJ Sokol Troja
Povltavská ul. (od ul. Na Kazance 1)

prezence: 10. 10. do 13.50 v hrací místnosti

 systém:  švýcarský, sedm kol, 15 minut na partii pro každého hráče 
plus 5 min./tah

vklad: 50 Kč, důchodci, děti, ženy 20 Kč přihlášky: nejpozději do 8. 10.
na adresu ředitele turnaje
ceny: věcné, dle počtu přihlášených

j p ,ředitel turnaje: Rudolf Hampel, f prudolfhampel@seznam.cz,,
tel.: 737 242 539

TJ SOKOL TROJA S MČ PRAHA -TROJA
a SPCCH Praha 7 pořádají

AUTOBUSOVÝ ZÁJEZD
DO ZÁMKŮ DUCHCOV a JEZEŘÍ

+ k památnému dubu Oldřicha a Boženy
V SOBOTU 16. ŘÍJNA 2021

Program: 8.00 h odjezd z Troje – Povltavská u stanice
MHD Trojská 10 h prohlídka zámku v Duchcově, zá-
kladní vstupné 130 Kč, důchodci a studenti 90 Kč, děti
do 6 let zdarma 12.00 h oběd v Duchcově 14 h pro-
hlídka zámku Jezeří – zlevněné vstupné 45 Kč, plné
70 Kč 16.00 h dub Oldřicha a Boženy, Peruc, návrat 
cca v 19 h.
Cena zájezdu pro členy TJ 150 Kč, pro hosty 200 Kč.
Zájezd se uskuteční jen při dostatečném po-
čtu účastníků. Přihlášky přijímá Václava Filipová 
do 12. října 2021 – mobil 602 889 717, email:
filip -pavel@tiscali.cz
Srdečně zve za TJ Sokol Troja – sokolskou všestrannost

Pavel Filip, vedoucí zájezdu
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TROJSKÝ KALENDÁŘBotanická zahrada pro vás připravilaa
www.botanicka.cz v říjnu: venkovní expozice denně 9–17 h, Fata Morgana kromě po, Vinotéka sv. Klára po–pá 13–19, so–ne 11–19 h

do 31. 10. Ďáblova zahrádka v Or-
namentální zahradě
Vydejme se po stopách slavného lé-
kaře a alchymisty Paracelsa, který 
přesně vysvětlil, jaký je rozdíl mezi 
jedem a lékem.
V Ďáblově zahrádce můžete obdivo-
vat řadu rostlin, které jsou význam-
nými zdroji léčiv, a zároveň se při 
nevhodném dávkování nebo způso-
bu použití mohou stát nebezpečným 
jedem.
do 19. 12. Nedělní sklep Komen-
tované prohlídky vinice a sklepa 
s malou degustací na závěr. Bz spra-
vuje vinici od roku 1995 a navazuje 
na její předchozí dlouhou tradici. 
A tak dík výbornému terroir a úsilí 
pracovníků, kteří se o vinici ručně 
starají, mají hrozny velmi vysokou 
kvalitu. Od sklizně 2009 se hroz-
ny zpracovávají v nově vybudova-
ném sklepě s moderní technologií. 
Místní klíčové odrůdy jsou Ryzlink 
rýnský a ý Rulandské modré. Každou éé
neděli vždy od 13, 15 a 17 h sraz 
u pokladny Kovárna v ul. Trojská. 
Vstupné: 300 Kč za osobu (sklep + 
venkovní expozice)* 350 Kč/osoba 
(sklep + venkovní expozice + Fata 
Morgana)* Vstupenky zakoupíte 
přímo na místě, a to na pokladnách 
u vstupů do botanické zahrady. Re-
zervace míst není nutná! *Vstupenka 
je jednorázová a platí jeden rok od 
vydání.

Důležitá upozornění: Maximální 
počet osob ve skupině je patnáct.
V průběhu provázení je nutné mít 
nasazený respirátor a mít tak zakry-
tá ústa i nos. Při případné kontrole 
ze strany hygienické stanice nebo
policie být schopen se prokázat do-
kladem o bezinfekčnosti, a to platí 
jak pro skupinové provázení, tak pro
vstup do občerstvovacích zařízení 
a na zahrádky v rámci botanické za-
hrady.

do 10. 10. ORCHIDEJE – minia-
tury a GIGANTI Ekvádoru Skle-
ník Fata Morgana, út–ne, 9–19 h
Letošní podzimní výstava přiblíží 
rostlinné bohatství a extrémy ji-
hoamerického Ekvádoru v dechbe-
roucích aranžmá (i tentokrát na-((
vrhla a realizuje jedna z nejlepších 
českých floristek Klára Franc Vavří-
ková). Expozice se zaměří zejména 
na extrémy v této rostlinné skupině, 
a to jak na miniatury, tak na druhy 
dorůstající doslova obřích rozměrů. 
Oblíbená výstava se letos uskuteční 
v mimořádném podzimním termí-
nu. Letošní ročník poprvé v histo-
rii opakuje téma a nahradí loňský 
předčasně ukončený zážitek. n Ob-

líbený prodej orchidejí a dalších 
rostlin od našeho dlouhodobého 
spolupracovníka p. Radka Kacerov-
ského z Pokojovky. n Milovníkům 
orchidejí jistě udělá radost nový ka-
lendář, který je netradičně koncipo-

vaný pro období šestnácti měsíců,
tedy od září 2021 do prosince 2022
a byl vydán právě při příležitosti
zářijové výstavy. Kalendář je plný 
fotografií orchidejí od kurátorů
Botanické zahrady hl. m. Prahy Ro-

many Rybkové a Jana Ponerta. Jeho 
cena je 150 Kč.
Sledujte dění v botanické zahradě 
na sociálních sítích (Facebook, In-
stagram a YouTube)
https://www.botanicka.cz/

Do oranžerie za uměním tramvají 22 a 25
Výletů po Praze ze stejnojmenné složky s podtitulem „Kde fondy EU po-
máhají“ je celá řádka, nejbližší z nich by byl například do trojské zoo. 
My tentokrát vyrazíme k sousedům na šestku, kde byly revitalizovány 
zahrady Břevnovského kláštera a v tamní bývalé oranžerii otevřena 
výstavní galerie.

E NTRANCE GALLERY NABÍZÍ PROSTOR INSTALACÍM SOUČASNYCH UMĚLCŮYY  (Ů viz aktuální kulturní pře-((
hledy). Galerie je otevřena yy od čtvrtka do neděle 12–18 h, vstup zdarma. Markétská 28/1. V kláš-
terním pivovaru na stejné adrese můžete ochutnat břevnovské ‚speciály‘.

Zoo připravila
www.zoopraha.cz

V říjnu denně 9–18 h, vstup možný jak hlavním vcho-
dem naproti trojskému zámku, tak i z jižní strany a o ví-
kendech a státních svátcích i vchodem severním.

Výstavy: Nejistá
sezóna a Kamenné 
poklady pražských 
zahrad
Otevřeno:
13. 5. – 31. 10. 2021
út–čt 10–18 h
pá 13–18 h
so–ne 10–18 h

ZAHRADY
13. 4. – 31. 10. 2021
út–ne 10–19 h

TROJSKÝ KALENDÁŘ

Zámek Troja

www.ghmp.cz


