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Milí trojští sousedé,

2

je tu konec prázdnin a současně i začá-
tek nového školního roku. Společně s ve-
dením Mateřské školy Nad Kazankou,
Základní školy Trojská a Trojského gym-
názia jsme připravili několik novinek pro
naše děti a studenty. Z iniciativy paní ře-
ditelky mateřské školy Vlaďky Barešové
proběhla přes léto rozsáhlá rekonstruk-
ce dětského hřiště. Na tuto rekonstruk-
ci získala městská část grant od Nadace
Proměny a nemalou finanční částkou se
na realizaci podílela i samotná mateřská 
škola, jejímž dětem bude tento prostor
výhradně sloužit. Dřevěné herní prvky 
jsou z dílny pana Ivana Nacvalače, provo-
zovatele Galerie Trojský kůň.

V základní škole proběhlo přes prázd-
niny lakování podlahy a výmalba jedné
z kmenových tříd, financované z pro-
středků ZŠ Trojská. V celé budově byla 
provedena revize elektrických rozvodů
a zjištěné závady budou neprodleně od-
straněny.

Městská část vypsala na konci minu-
lého školního roku architektonickou
projektovou soutěž o návrh na řešení
dostavby budovy Základní školy Trojská 
a Trojského gymnázia. Termín odevzdá-
ní soutěžních návrhů byl stanoven na 
14. září a neprodleně poté porota vybere
vítězný návrh.

Pro děti a trojské sportovce vznikne v areálu fotbalového hřiště Sokola Troja veřejně 
přístupný fitpark z dotačních prostředků hl. m. Prahy. Rádi bychom pro vás tuto 
venkovní posilovnu otevřeli na začátku září. Chtěl bych zde poděkovat především 
všem představitelům trojských škol za jejich aktivní přístup ke zlepšování podmínek 
a prostředí, ve kterém se naše děti mohou vzdělávat. Milí trojští a podhořští sousedé 
těším se na setkání s vámi na Trojském vinobraní. Tomáš Bryknar

Vážení rodicě,
na 29. 10. 2018 je naplánováno

Vítání občánků,
které se uskuteční odpoledne před 
Slavnostním koncertem v Troj-
ském zámku. V případě zájmu 
kontaktujte prosím úřad info@
mctroja.cz nebo přímo R. Zajícovou
zajicova@mctroja.cz. Na stránkách
www.mctroja.cz/aktuality je mož-
no stáhnout přihlášku a vyplněnou 
ji zaslat. Jedná se o děti narozené od 
20. 9. 2016.

R. Zajícová, referent evidence obyvatel
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Vážení trojští občané, srdečně Vás zvu na

Setkání se starostou a zastupiteli
v pondělí 24. září od 18.00 hodin v Sokol Troja Restaurant
Rádi bychom s vámi prodiskutovali plnění našeho programu v letech 2014–18.

Jménem zastupitelů Tomáš Bryknar, starosta

Z 26. zasedání Zastupitelstva MČ 24. 7. 2018

Bod 1 – Připomínky Městské části Praha-Troja k návrhu Metropolitního plánu 
Zastupitelstvo městské části Praha-Troja projednalo a schválilo připomínky MČ Praha-Troja 
k návrhu Metropolitního plánu. Schválené texty připomínek jsou zveřejněny na webu městské 
části https://www.mctroja.cz/rozvoj-troje/ Usnesení č. 163 bylo schváleno 8 hlasy
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 DOMOVNÍ ODPAD
sobota 15. 9. 8–12 hod.

n  Dvůr ZŠ + TGSČ Trojská
n  Pod Salabkou x Trojská
n  V Podhoří proti čp. 280 (bývalá 

octárna)
neděle 16. 9. 13–17 hod.

n  Na Pazderce proti čp. 213
n  Pod Havránkou 807/15 

vedle stanoviště separovaného 
odpadu č. 16

n  Sádky, u stání na separovaný 
odpad

3

O způsobu hlasování ve
volbách do zastupitelstev
Volby do zastupitelstev obcí a do zastupitelstva HMP se budou 
konat
v pátek 5. října 2018 od 14 do 22 hod.
v sobotu 6. října 2018 od 8 do 14 hod.
v hale Úřadu MČ Praha -Troja, Trojská 230/96
Hlasování probíhá jen na území ČR a hlasování na voličský 
průkaz není možné.

Hlasovat v ČR můžou i cizinci, kteří jsou na vlastní žádost za-
psaní v dodatku stálého seznamu voličů.

Ti voliči – cizinci, kteří už byli zapsaní v dodatku seznamu 
při minulých volbách, zůstávají automaticky zapsaní i nadále.

V záhlaví každého hlasovacího lístku je uveden název obce 
a počet členů zastupitelstva, který má být zvolen. Voliči je ob-
drží nejpozději tři dny před volbami a samozřejmě budou 
k dispozici také ve volební místnosti. V Troji bylo usnesením 
zastupitelstva schváleno devět členů.

Jak se bude hlasovat – je několik možností:
n volič označí křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce pouze 

jednu volební stranu (tím je dán hlas kandidátům v pořa-
dí této strany v počtu, kolik činí počet členů zastupitelstva 
obce, který má být v obci volen

n volič označí křížkem v rámečku před jménem kandidáta 
toho kandidáta, pro kterého hlasuje z jakékoliv strany, yy
nejvýše tolik, kolik členů zastupitelstva obce má být voleno

n tyto dva způsoby lze kombinovat (označit křížkem jednu 
volební stranu a v rámečku před jménem kandidáta i libo-
volné kandidáty – pak je dán hlas jednotlivě označeným 
kandidátům. Z označené volební strany je dán hlas podle 
pořadí na hlasovacím lístku jen kandidátům, kolik zbývá 
do počtu volených členů zastupitelstva obce)

Neplatné hlasy: bez označení strany a bez označení kandidá-
ta, lístky přetržené, bez úřední obálky či více vložených lístků 
do téhož zastupitelstva.

Hlasovací lístek pro zastupitelstvo hl. m. Prahy bude ozna-
čen pruhem. Vloží se do jedné společné úřední obálky spo-
lečně s lístkem pro obecní zastupitelstvo. Nezapomeňte si vzít 
občanský průkaz nebo cestovní pas!

podrobnější informace na www.mvcr.cz

 BIOODPAD
listí, tráva, plevel, dřevní štěpka zz větví,
piliny, hobliny, spadané ovoce, zbytkky ovo-
ce a zeleniny, čajové sáčky, kávová seedlina,
skořápky od vajec apod.
sobota 29. 9. 13–16 hod.

n Dvůr ZŠ + TGSČ Trojská 110/21
n V Podhoří proti čp. 280 (bývalá 

octárna)
sobota 29. 9. 9–12 hod.

n Pod Salabkou x Trojská
Termíny přistavení kontejnerů naleznete prů-
běžně na stránkách měsíčníku Troja nebo na 
www.mctroja.cz.

Sto let od vzniku republiky
Vznik samostatného československé-
ho státu v říjnu 1918 představuje je-
den z nejvýraznějších mezníků v mo-
derních dějinách českého národa 
a jako takový má své nezastupitelné 
místo v české dějinné paměti.

Nepostradatelnou součástí os-
lav stého výročí těchto událostí 
tak mimo jiné budou i populari-
zační přednášky, během nichž fundovaní historici, speciali-
zující se na uvedené období, přiblíží veřejnosti problematiku 
vzniku Československa s důrazem na současný stav historické-
ho poznání a některá dosud méně známá fakta.

Přednáškový cyklus zahrnuje celkem tři vystoupení dvou his-
toriků, prezentujících zásadní poznatky o době, v níž se před 
sto lety rodila československá samostatnost. Součástí těchto 
přednášek bude i doprovodná obrazová prezentace.

25. 9. Album velezrádců, aneb československý odboj 
doma i za hranicemi

PhDr. Tomáš BANDŽUCH, Ph.D.
Československý odboj za první světové války netvořili jen Tomáš Garri-
gue Masaryk, Edvard Beneš a Milan Rastislav Štefánik. Vznik samo-
statného státu byl výsledkem snah stovek a tisíců dnes již zapomenutých 
lidí, jejichž představy o novém státě se od jeho výsledné podoby výraz-
ným způsobem odlišovaly. Přednáška tak stručně představí základní 
zlomové momenty v procesu formování československého domácího 
a zahraničního odboje a připomene některé jeho čelné příslušníky, je-
jichž plány na československou budoucnost se nakonec neprosadily.

4. 10. Od Šumavy k Tatrám. Začlenění Slovenska do 
nového státu

PhDr. Mgr. Tomáš BANDŽUCH, Ph.D.
Příběh vzniku a formování československého státu jsme si za posledních 
sto let zvykli chápat pohledem Čechů – a to především pohledem českých 
politiků a pak i pohledem těch, kteří za československý stát bojovali za 
hranicemi. Poněkud stranou tak zůstával slovenský odboj, a to i přesto-
že jen díky němu mohlo skutečně vzniknout Československo. Přednáška 
si tak klade za cíl přiblížit posluchačům základní problémy před nimiž 
stála v roce 1914 slovenská společnost doma i za hranicemi, a ukázat, 
že cesta ke společnému státu Čechů a Slováků nebyla zdaleka tak jedno-
duchá, jak se nám může dnes jevit.

Každá z přednášek trvá přibližně hodinu. Po je-
jím skončení bude prostor na dotazy z publika.
Přednášky proběhnou v zasedací místnosti,
v přízemí Domu spokojeného stáří Quido
Schwanka, Povltavská 21/42, vždy od 18 hodin.

Velkoobjemové kontejnery
Dne 16. 9. 2018 bude od 13.00 do 17.00 přistaven VOK v ulici Pod Havránkou nnahoře,
u separovaného stanoviště na odpad č. 16, neboť v dolní části této ulice stále probíhá 
rekonstrukce a VOK z tohoto důvodu není možné na toto místo přistavit. Děkujjeme za 
pochopení.

9. 10. ko? Čí bylo Československ
soužiti Problém česko -německého

a vznik nového státu

Mgr. Marek FAPŠO
klém ČSR Národnostní situace v nově vznik
19. století. měla svoje kořeny již hluboko v 1
ých příčin Cílem přednášky je osvětlit, z jaký

a z jakých důvodů došlo k nesouladům mezi 
českou a německou části obyvatelstva v roce 
1918. Zároveň se přednáška zaměří na kon-
krétní aspekty nově vznikajícího českoslo-
venského státu, které upravovaly a určovaly 
pozici jednotlivých etnik.



227 ZÁŘÍ 2018

4

ZASTUPITELSTVO MČ INFORMUJE

Náhradní 
výsadba
za výstavbu 
tunelového 
komplexu 
Blanka

N
a veřejných prostran-
stvích v MČ Praha-Tro-
ja, Povodí Vltavy, Zoolo-

gické zahrady, Botanické za-
hrady, ale i na soukromých 
pozemcích, byla provedena 
náhradní výsadba zeleně za 
výstavbu městského okruhu 
Špejchar – Pelc -Tyrolka. Vysa-
zeny byly zejména autochton-
ní taxony dřevin nebo dřevi-
ny, které doplňovaly již existu-
jící stromořadí. Vysazené dře-
viny na podzim 2017 a v dub-
nu 2018 se v současné době 
musí potýkat s extrémním su-
chem a bojovat o přežití. Zem 
je natolik proschlá, že ani při 
zálivce se nemusí voda dostat 
ke kořenům. Toto je hlavní 
důvod, proč dřeviny usychají. 
Není však výjimkou, že jsou 
dřeviny poškozeny vandaly, 
kdy jsou strhávány ochrany 
proti korní spále na kmeni či 
jsou ukradeny kůly, které tvoří 
oporu dané dřevině při větru.

Nejlépe se s extrémním 
suchem vypořádávají javory 
a jilmy, naopak duby odu-
mírají. V loděnici u Vltavy 
dokonce dvě jabloně, které 
byly vysazeny v dubnu tohoto 
roku, již zaplodily.

Ing. Havránková, referentka ŽP

ZLEPŠOVÁNÍ STAVU A OCHRANA 
KRAJINY TROJSKÉ KOTLINY
1. Revitalizace vltavských břehů a dohoda 

o zásadách, údržbě, správě a úpravách včet-
ně řešení zeleně

2. Údržba a celkový management nejdůleži-
tějších částí vltavských svahů

3. Důraz na zachování cenné fauny a flóry 
v této oblasti

DOBRÁ PROSTUPNOST ÚZEMÍM
1. Pohodlné a bezpečné pěší a cyklistické pro-

pojení podél břehů Vltavy navázané na dál-
kové trasy řešené s ohledem na zachování 
přírodě blízkého charakteru břehů

2. Zkrácení vzdáleností a zlepšení propojení 
pravého a levého břehu a Císařského ostro-
va systémem lávek a přívozů

3. Zpřístupnění a revitalizace Císařského ost-
rova - okružní cesta, severní špička ostrova, 
nová vodní linka ÚČOV

ZAJIŠTĚNÍ UDRŽITELNÉ DOPRAVNÍ 
OBSLUŽNOSTI TROJSKÉ KOTLINY
1. Diskuze o rozvoji sítě PID v Trojské kotlině 

včetně zavedení vodní tramvaje spojující 
Karlín, Holešovice, Libeň, Troju, Stromov-
ku a Podbabu

2. Parkoviště pod Jabloňkou: etapa I. doplně-
ní distančního parkoviště pro Zoo o plochy 
DP u podchodu na cyklotrasu; etapa II. de-
finitivní parkoviště v zeleni

3. Doplnění sítě PID v trojské kotlině: linka 
bus P7 Nádraží Holešovice – Císařský ost-
rov – P6 Podbaba

BUDOVÁNÍ IDENTITY A PODPORA 
KULTURNÍHO DĚDICTVÍ TROJSKÉ 
KOTLINY
1. Propagace příměstského parku – logo, jed-

notný vizuální styl, místní produkty

2. Vytvoření koncepce vzdělávání pro mateř-
ské a základní školy se zapojením univerzit 
(ČZU, PedF UK, ČVUT…)

3. Publikace o Trojské kotlině

ZAPOJENÍ OBYVATEL A KOMUNIT, 
PODPORA KULTURNĚ -SOCIÁLNÍCH 
AKTIVIT
1. Zmapování aktivit v Trojské kotlině
2. Spolupráce s aktivními spolky a komunita-

mi – sdílení péče o konkrétní lokality a sdí-
lení vize příměstského parku

3. Koordinovaná grantová podpora dílčích 
projektů

KOORDINACE PROJEKTŮ A AKTIVIT, 
PŘÍPRAVA PLÁNOVACÍCH 
DOKUMENTŮ
1. Společná diskuze o územním rozvoji celé 

oblasti s důrazem na budoucí velké doprav-
ní a ostatní stavby

2. Začlenění koncepčně řešené ÚČOV do 
příměstského parku včetně okružní cesty, 
důsledná aplikace nejmodernějších tech-
nologií čištění s důrazem na co nejmenší 
potřebnou plochu, vymístění kalového hos-
podářství ČOV

3. Komplexní řešení protipovodňové ochrany 
Trojské kotliny

Dalším krokem spolupráce městských částí 
je příprava konkrétních projektů a zajištění 
jejich financování prostřednictvím grantů 
a dotací. Výbor by měl začít připravovat na 
tzv. Management plánu, který slouží k tomu, 
aby se rozplánovalo a dohodlo vše, co je pro 
dlouhodobé směřování, každodenní provoz, 
rozhodování, kompetence a pravomoci ne-
zbytné.

Tomáš Drdácký, jménem řídící rady
Příměstského parku Trojská kotlina

Priority městských částí Praha 6, Praha 7, Praha 8, Praha -Troja pro

Příměstský park Trojská kotlina
Příměstský park Trojská kotlina byl založen a registrován v létě letošního roku na základě 
společného Memoranda o spolupráci, jako společná platforma městských částí a Koalice pro 
řeky, podporovaná hlavním městem Prahou pro konkrétní spolupráci při revitalizaci říční 
krajiny a rozvoji trojské kotliny.
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Užovka podplamatá
(Natrix tesselata) kriticky ohrože-
ný, chráněný druh nejedovatého
hada se (tak jako každoročně)
stahuje od břehů řeky, kde
tráví léto, do svých zimovišť na
kamenitých stráních zoo. V měsíci 
září lze zastihnout i dvaceticen-
timetrová mláďata, dejte jim na
cyklostezce přednost.
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Přívoz Císařský ostrov – Troja
Po zřícení Trojské lávky se podařilo ne-
prodleně zajistit propojení mezi Trojou 
a Císařským ostrovem zřízením přívo-
zu. Na naše neustálé připomínky, že 
malá loď nebude schopna v letních mě-
sících pojmout nápor turistů a návštěv-
níků Troje se konečně na počátku srpna 
podařilo spustit na vodu větší bezbarié-

Doprava v Troji
Dopravní značení v ulici Trojská
Z naší iniciativy a za podpory Odboru dopravy Městské části Praha 7 jsme společ-
ně připravili dopravní opatření v ulici Trojská v úseku od křižovatky s tramvajo-
vou tratí až po Zoo. Navržená dopravní opatření mají zajistit bezpečnější pohyb 
chodců v Troji, plynulejší provoz automobilové dopravy, zajištění větší přehled-
nosti na přechodech a současně i zrušení duplicitního svislého značení. Před naší 
mateřskou školou budou v rámci zvýšení bezpečnosti chodců umístěny v obou 
směrech zpomalovací polštáře. V ulici Nová Trojská navrhujeme svézt dopravu do 
jednoho jízdního pruhu tak, aby před přechodem vznikl dopravní stín a za přecho-
dem několik parkovacích míst. Městská část již několik let marně čeká na realizaci 
projektu Rekonstrukce křižovatky Pod Havránkou – Trojská, a proto jsme dopo-
sud netrvali na umístění přisvícení přechodu Na kovárně, které je samozřejmě 
součástí projektu. V této křižovatce budou prozatím v rámci usměrnění dopravy 
a zamezení parkování na vodorovném šrafování umístěny bílé balisety. V celé dél-
ce ulice Trojská dojde také k obnově vodorovného vyznačení přechodů.

Na konci srpna jsme ještě požádali Odbor dopravy ÚMČ Prahy 7 o osazení zpo-
malovacích retardérů nebo polštářů před Mateřskou školu Rozárka v ulici Pod 
Havránkou. Realizace tohoto opatření je zatím v procesu schvalování.

rové plavidlo. V nejbližších dnech snad 
budou vyměněna i kotvící mola s širší-
mi nástupními lávkami.

Parkoviště u Trojského mostu
Díky umístění světelné signalizace ob-
sazenosti parkovišť v Troji a zřízení 
kyvadlové dopravy ZOObusu, bylo o ví-
kendech a v době letních prázdnin i ve 
všední dny, stále více využíváno provi-
zorní parkoviště u Trojského mostu.

V posledních letech vnímáme zvý-
šený počet zaparkovaných automobilů 
v blízkosti tramvajové zastávky, a pro-
to v místech provizorního parkoviště 
u Trojského mostu podporujeme vybu-
dování parkoviště P+R, které by o ví-
kendech a o letních prázdninách slou-
žilo výhradně pro návštěvníky Troje, 
převážně ZOO.

Dopravní režim v ulici Vodácká
Před letní sezonou bylo v ulici Vodác-
ká osazeno nové svislé dopravní znače-
ní, které zamezuje nekontrolovanému 
projíždění motorových vozidel podél 
vodáckého kanálu. Od Trojského mos-
tu je u loděnice UK umístěna dopravní 
značka pěší zóna – vjezd povolen pouze 
dopravní obsluze. Od bývalé Trojské 
lávky je vjezd povolen pouze se souhla-
sem MČ Praha -Troja. Jsem rád, že toto 
opatření bylo přijato s pochopením 
a vneslo klid a větší bezpečnost pro 
všechny sportovce a pěší návštěvníky 
tohoto území podél řeky.

Průběžná jednání s náměstkem 
primátorky pro dopravu
V září se na naši žádost uskuteční dal-
ší schůzka s náměstkem pro dopravu 
panem Petrem Dolínkem, na které by-
chom rádi opětovně projednali stav do-
pravy a opatření směřující ke snížení 
průjezdnosti Trojou (umístění světelné 
signalizace do prostoru křižovatky Lo-
džská x K Pazderkám, umístění úseko-
vého měření rychlosti na komunikaci 
K Bohnicím, komplexní studie na ře-
šení dopravní situace). Tato opatření 
jsme si na setkání s panem náměstkem 
a se starosty okolních městských čás-
tí domluvili již v říjnu loňského roku 
a stále nejsou ze strany hlavního města 
realizována.

Řešení dopravy v Troji je v gesci 
Odboru rozvoje a financování dopra-
vy Magistrátu hl. m. Prahy a Odboru 
dopravy ÚMČ Prahy 7. Na urgentní 
žádost pana Ing. Kovaříka – vedoucího 
odboru dopravy ÚMČ Prahy 7 ze dne 
10. 8. 2017 a urgovanou dne 12. 4. 2018 
o umístění úsekového měření rych-
losti v ulici K Bohnicím, jsme dostali 
zápornou odpověď. K výstavbě světel-
né signalizace na křižovatce Lodžská 
x K Pazderkám zpracovala Technická 
správa komunikací hl. m. Prahy posou-
zení účelnosti, ze kterého vyplynulo, že 
dané místo nesplňuje žádné kritérium 
účelnosti pro zřízení signalizace podle 
technické normy. Vzhledem k tomu, že 
přes naši opakovanou žádost nebyla 
tato řešení městem schválena a žádná 
další opatření nebyla městem navrže-
na, přistoupili jsme k prosazování ná-
hradního řešení. Připravujeme samo-
statně zadání studie na umístění svě-
telné závory v ulici K Bohnicím a její 
následné projednání. I nadále bude-
me trvat na zřízení úsekového měření 
rychlosti v ulici K Bohnicím.
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UCT –
Underground 
Club Troja – 
kroužky 

mladých 
techniků 
a vědců

Před několika lety, možná už to 
jsou tři roky dozadu, jsme začali 
budovat něco, čemu již dnes mů-
žeme říkat UCT. Nejlépe vyprávět 
o UCT však mohou vlastně ti, kteří 

to tam s námi prožívají celý školní rok. A tak jsme jim chtěli dát prostor, 
ať vám řeknou, jak to u nás chodí.

Jsme UCT. Naše sídlo se nachází ve sklepě školy, ale nejsme krysy, 
jsme mladí technici, vědci a robotici. Ten, kdo se byl někdy za námi 
do sklepa podívat, tak ví, jak to tam vypadá. Ale takhle to tam nevy-
padá moc dlouho. Když jsem tam přišel poprvé, vedle schodů nebylo 
zábradlí, ze stropů visely pavučiny a na stěnách byla olezlá omítka. 
Dnes je to více méně útulné prostředí. Zabýváme se zde sestavováním 
modelů, robotů a programováním. Zatím máme k dispozici 3 staveb-
nice Lego Mindstorms EV3. Ale dle mého názoru k nim ještě nemá-
me tolik kostek ke stavění, co bychom potřebovali, abychom je mohli 
plně využít. A tak mi aktuálně jako nejzajímavější přijdou různé Le-
gem nevyráběné moduly, které umí rozšířit funkce těchto stavebnic. 
Ty využíváme v našem programu Wall -e. Různé Sbrick, Sbrick+, Bu-
wizz malé moduly – řídící jednotky. Do budoucna je lepší, dle mého 
názoru, využít je pro řízení Lego Technic vozidel. Tyto moduly také 
používáme pro řízení lego vlaků. A snad po prázdninách přijdou ještě 

yi nějaké další, ještě novější moduly od kolegů z Fx Brics a 4DBrix a my 
budeme moci ovládat některé části kolejiště automaticky. Tedy nejen 
jezdit s vláčky, ale i řídit celý dopravní systém, přes výhybky, návěs-
tidla, semafory a závory, jako je tomu v reálném světě. Jinak bych se 
také někdy rád dožil toho simulátoru raketoplánu. (Michal Hazdra)

Jsme kroužek mladých techniků. Stavíme z lego stavebnic a vymýšlí-
me, jak z lego hračky udělat robota, jako je např. náš projekt Wall -e. 
Tomu jsme přidali motor, světla a špunty do pásů, aby mu to neklouza-
lo, protože jinak bychom s ním nikam nedojeli. Dá se i ovládat pomocí 
počítače, tabletu či mobilního telefonu. A na počítačích si můžeme 
dále kreslit v jednoduchém 3D programu, něco si tam postavit a udě-
lat si z toho jednoduchý návod, nebo plánek. (Michala Dvořáčková)

yKdyž jsem přišel do UCT poprvé tak se mi líbily autodráhy a modely 
aut. Pak ale přišly vláčky a další různé lego stavebnice. Moc mě baví 
stavět z lega. A občas děláme i něco na počítači. Ten kroužek je ve 

yškolním sklepě. Je to zábava. Jsou tady pěkné obrazy. A přeji si, aby 
tenhle kroužek pokračoval. (Kryštof Hykl)

Jestli Vás tyto příspěvky našich dětí, respektive studentů, zaujaly a chtěli 
byste se dozvědět ještě více o UCT, pak se můžete přijít podívat do ote-
vřené hodiny každou první středu v měsíci od října do května. A když 
tomu podlehnete, tak se můžete stát jedním z nás.

UCT – kroužky mladých techniků a vědců – suterén školy Svato-
pluka Čecha – každou středu, říjen až leden a únor až květen od 
15:30 do 19:00 h. (technici začátečníci I. a II. třída ZŠ – 15:30–16:30h, 
technici pokročilí III. až V. třída ZŠ 16:30–17:30h, studenti a dospělí 
17:30–20:00h). Bližší informace na info@uct.cz, nebo na tel. 603 821 822
#Monti System # Carrera GO #Carrera Evolution, #Carrera Digital # Boffin #Lego City 
#Lego Train #Lego Power #Lego Technic #Lego Mindstorms NXT, EV3 #Lego Ideas #SBrick 
#FX Bricks #BuWizz #Pasco #Rupsberry Pi #Arduino #Windows #Linux #Debian #Android

ŽIVOT V TROJI

září

Ekoškolka Rozárka 
a Ekocentrum mm 
Podhoubí
Co se děje v Ekoškolce Rozárce?

Z
dravíme vás všechny po prázdninách a moc 
se těšíme na společné zážitky v novém škol-
ním roce. Zároveň přejeme hladké první 

dny ve školách všem prvňáčkům, nejen těm 
z Rozárky. Kdy se s námi můžete potkat? Již 
8. září se zastavte na stánku Ekoškolky Rozárky 
na Trojském vinobraní.

Připravíme tvořivé i pohybové aktivity pro děti. 
Uvidíme se 8. září vedle bludiště a nebude chy-
bět ani deka s hračkami pro nejmenší.

Srdečně vás zveme také 4. října od 17 hod. na 
tradiční posvícení. Na zahradě školky budou děti 
čekat zábavné úkoly a těšit se můžete i na jarmark 
s domácími dobrotami. Vstupenkou na posvíce-
ní je něco dobrého na společný stůl nebo přímo 
do jarmarku (domácí zavařeniny, kečupy, šťávy, 
okurky, zelenina, domácí sušenky, koření…).

Pokud hledáte pro své děti bezpečné místo, kde 
budou spokojené a šťastné, přijďte se do Rozár-
ky podívat. Rádi vás přivítáme v termínu podle 
dohody. S čím u nás můžete počítat? V Rozárce 
mají děti čas vyrůst. Jsme hodně venku, je pro 
nás důležité zdravé jídlo i prostředí, pracujeme 
s prvky programu Začít spolu. Nechybí respek-
tující přístup k sobě navzájem i přírodě, prostor 
pro hru a celkově přátelská atmosféra. Jsme tu 
pro děti od 2 do 6 (7) let. Těšíme se na vás.

Ekoškolka Rozárka, Pod Havránkou 12/2, 
Praha -Troja, kontakt: Eva Sůrová, eva.surova@
podhoubi.cz, tel: 777 123 690, více informací: 
www.podhoubi.cz
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Ludmila a Miroslav Kováříkovi Hlína, kov a oheň
Dne 13. září v 17 hodin se bude konat v Galerii U zřícené lávky vernisáž podzimní výstavy.

Tvorbu manželů Kováříkových
nám přiblíží slovem akademic-
ký sochař Michal Vitanovský 
a obrazem krátká videorepor-
táž. n Jak naznačuje tajem-
ný název výstavy, půjde také
o oheň. Ten dramaticky propo-
juje řemeslnou stránku umění
obou protagonistů a z bezpeč-
nostních důvodů (zejména po
tak suchém létě) bude předve-
den právě jen ve filmu. Jejich

domovem jsou Ratíškovice na 
Moravském Slovácku, kde by 
se snad mohl předpokládat 
všudypřítomný vliv autentic-
kého folkloru. O to tu ovšem 
vůbec nejde. Forma jejich 
výtvarného projevu je zcela 
autonomní vyjadřující zauje-
tí naší současností. Miroslav 
Kovářík se převážně věnuje k
drobné plastice, medaili a pla-
ketě. Žár ohně mu umožňuje 

tavit ve vlastní slévárně bronz. 
Struktury a fragmenty reality 
symbolizují v jeho reliéfech 
celou pestrost a složitost naše-
ho světa. Ludmila Kováříková
vyniká jako excelentní de-
signér a technolog veškerých 
keramických a porcelánových 
materiálů. Z užitého umění 
přenáší jasnou tvarovou přes-
nost do svých nápaditých kom-
pozic volné tvorby. Přímý pla-

men je pro ni jednou z mož-
ností, jak docílit neobvyklých 
povrchů svých uměleckých 
objektů a plastik. nOba uměl-
ci se proslavili na mnoha sym-
poziích doma i v zahraničí, 
kde jsou též zastoupeni ve 
sbírkách. Uspořádali četné 
výstavy a účastnili se výstav 
kolektivních. n Galerie U zří-
cené lávky si považuje za čest 
hostit jejich umění ve svých 
prostorách. Jak

N
ázev výstavy v Trojském zámku hodně napovídá o význam-ý y j

Vladimíru Škodovi, který ném česko -francouzském sochaři V
ník -frézař a své vz dělání se nejprve vyučil řemeslu soustružn
verzitách. dokonale prohloubil na zahraničních univ n Jeho velikou 
lo Johannese Keplera, jež zálibou a celoživotní inspirací bylo totiž díl

Kepler hledá souzvuk hud-se shoduje s názvem výstavy. Stejně jako K
et, používá Škoda lesklé by, astrologie a harmonie v pohybu plan
kním prostředím zámku zrcadlící se plochy ke konfrontaci s baro

i časoprostorem. n ech matematiky a geome-Na základních principe
K tomu používá většinou trie vyjadřuje svoji fascinaci vesmírem. K

dokonalou formu kovové koule = sféry. n Libuje si v geometrii zakři-L
e nefunguje. Proto máte veného prostoru, kde klasická geometrie
díry.možnost nahlédnout například do černé d n Tím, že jeho dílo 
ováno, snaží se překonat „rozmlouvá“ s prostředím, kde je vystavo

statické prostorové pojetí sochy. n vte tuto jedinečnou podí-Navštiv
kreslenou okolní realitu. vanou a přijďte se potěšit pohledem na zk
ti a úhly pohledů a dosta-Stačí se jen dobře dívat a měnit vzdálenost

nete tím jedinečnou schopnost prostupovat do jiných dimenzí. Vý-nete tím jedinečnou schopnost prostupov
stava potrvá až do 4. 11. 2018. Ladislava Popovská

Vladimír Škoda: Harmonices mundi / Johannes Kepler

Galerie hlavního měta Prahy, Trojský zámek út–ne 10–18, s výjimkou pá 13–18 h, www.ghmp.cz
Horizont událostí II.

Binární reflexe

Doprovodný program

výtvarný workshop: 
Zrcadlení v prostoru

sobota 22. 9. 2018
13–18 h

eko -ateliér v oranžerii

Východiskem výtvarných reakcí 
se stanou autorovy abstraktní 
formy, inspirované především 
kosmickými tělesy a s nimi sou-
visejícími teoriemi a zákony Jo-
hannese Keplera. Dokonalý tvar 
koule, zrcadlící okolní prostor, se
stane hlavním prostředkem pro
vytvoření drobných i rozměrných 
soch, objektů a instalací. Zamě-
říme se i na tvorbu ve stylu land 
artu a site -specific. Během konání 
workshopu budou výsledná díla
dočasně a krátkodobě instalová-
na do vybraných míst v zahradě. 
Navážeme na materiály, které 
autor nejčastěji využívá: nerez,
měď a bronz. Objekty budeme
sestavovat z koulí se zlatým 
a stříbrným povrchem, umožňu-
jícím reflexi okolního prostředí. 
Budeme se zabývat ztvárněním 
mikro i makro světů – atomů, 
molekul, planet a hvězd. Kromě 
vytváření skulptur mohou ná-
vštěvníci navrhnout formou skic – 
do reprodukcí fotografií interiéru
i exteriéru zámku – prostorové 
realizace pro daný prostor.

kontakt: Mgr. Lucie Haškovcová
(odborný pracovník pro edukační 
činnost, galerijní pedagog)
+420 606 612 987,
+420 608 216 418, lucie.haskovco-
va@ghmp.cz

vstupné: děti do 10 let 5 Kč, 
ostatní nad 10 let (děti, dospělí,
senioři, rodiče) 20 Kč

Pá 13–17 h,
so a ne 10–18 h

bus 112 Kovárna Trojskál
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Zahrada Brabcovy 
vily – obecní zahrada
Trojská 230/96

V létě 2015 byla dokončena rege-
nerace zahrady, která obklopuje 
Brabcovu vilu, dnešní sídlo Úřadu 
MČ Praha-Troja a mateřské školy.

Jedním ze záměrů projektu 
bylo vytvořit z dosud tranzitní 
zahrady prostor, který bude po-
skytovat příležitosti pro trávení 
volného času, setkávání lidí růz-
ných generací a posilování komu-
nitního života. Celková plocha 
revitalizovaného území dosahuje 
4 640 m2. Troja je často nazývaná 
čtvrtí v zeleni, což je založeno na 
historickém urbanistickém vývo-
ji, kdy se soubor několika men-
ších osad rozšířil zástavbou vil 
s rozlehlými zahradami a z Tro-
je tak vzniklo vilové předměstí 
bez klasického náměstí, parku 
nebo podobného veřejného pro-
storu. n Zahrada obklopující 
Brabcovu vilu vznikala společně 
s výstavbou samotné budovy v r. 
1929. Některé původní vegetační 
prvky nebo skupiny byly časem 
odstraněny, jiné původní existo-
valy v torzálním stavu, další byly 
z různých důvodů neperspektivní. 
Zahrada byla v různých částech 
a dobách několikrát upravena 
i stavebně a v různé míře respek-
tovala původní koncepci, často 
byla nahodile doplněna o utilitár-

p yní prvky. Začátkem druhé světové 
války byla vila zabrána organizací 
Hitlerjugend. V této souvislosti 
část zahrady zanikla výstavbou 
protileteckého krytu. Vzhledem 
k tomu, že zahrada byla původně 
koncipována pro soukromé účely 
obyvatel vily a byla ohraničena 
zdí. V souvislosti se změnou uží-

vání budovy bylo potřeba provést 
úpravy, které ze zahrady vytvořily 
skutečný veřejný prostor užívaný 
veřejností z řad obyvatel Troje 
i širokého spektra návštěvníků 
městské části. n Mezi současné 
uživatele zahrady patří úřad MČ 
Praha -Troja a mateřská škola, síd-
lící v objektu uprostřed zahrady. 
Tím došlo ke změně účelu využití 
zahrady na veřejný prostor (obec-
ní zahradu), čemuž však neodpo-
vídalo uspořádání a stav zahrady. 
V roce 2008 byla zahrada vytipo-
vána na základě dotazníkového 
šetření jako prostor pro přeměnu 
ve veřejný prostor s definovanou 
funkcí. Na základě toho byla za-
hrada zařazena do koncepčního 
materiálu Krajinářská studie 
Praha -Troja, který byl schválen 
Zastupitelstvem MČ v r. 2012. Na 
tyto aktivity navazovala příprava 
žádosti o dotaci z Operačního 
programu konkurenceschopnost, 
kterou MČ Praha -Troja v roce 
2013 získala.

Památka běžně přístupná veřejnosti.
Ve dnech EHD 2018 otevřeno: 
8.–16. 9. 2018 7–21 hod.
Vstupné: zdarma

Setkání a komentovaná prohlíd-
ka historické zahrady Brabcovy vily 
začne 15. 9. 2018 ve 14 hodin.

Osada Rybáře
Povltavská 21/42

Bývalá rybářská osada Rybáře, ze 
které se dochovalo pouze pár po-
sledních stavení, byla prohlášena 
za památkovou zónu v roce 1991.

Její výjimečnost spočívá pře-
devším v tom, že je posledním 
dokladem osad tohoto typu v Pra-
ze a okolí. Vznikla při východní 
zdi zámku Troja, pod Panským 
statkem. Skupina původně rybář-
ských domků a drobných chalup 

8.–16. 9. 2018
Vážení návštěvníci Troje, letošní program Dnů evropského 
dědictví zahájíme 15. 9. 2018 v 10 hodin v Památkové osadě 
Rybáře. V 11 hodin se budete moci zúčastnit komentované 
procházky. Tomáš Drdácký, garant Dne otevřených památek v Troji

a usedlostí. Leží jižně od roz-
lehlejšího trojského statku a má 
rozptýlené uspořádání. Původně
se přimykala k severnímu břehu
vltavského ramene a až do polovi-
ny minulého století byl život a ži-
vobytí jejích obyvatel úzce svázán
s řekou, nejpozději s provozem
trojského přívozu. n Památková 
zóna zde byla vyhlášena v roce
1990 a poté byly některé objekty 
pod dohledem památkové péče
zrekonstruovány. Jedná se zejmé-
na o starou trojskou školu, která 
dnes slouží jako Domov spokoje-
ného stáří Q. Schwanka“, a ved-
lejší domek Plánských, darovaný 
obci jeho vlastníky a zrekonstruo-
vaný jako Dům pro matky v tísni.
Oba tyto zdařilé sociální projekty 
byly financovány hl. m. Prahou
a zorganizovány MČ Praha -Troja.
Nadace Q. Schwanka – Troja,
město v zeleni vydala v roce 1997
podrobnou ilustrovanou publika-
ci věnovanou rybářské osadě.

Ve dnech EHD 2018 otevřeno: 
15. 9. 2018 10–14 hod.

Zahájení dne památek v Troji 
proběhne v 10:00 hodin před budo-
vou staré školy, kde se dnes nachází 
Dům integrované pomoci, Domov 
spokojeného stáří, Galerie u lávky 
a čtenářský klub školní družiny.

Až do 14 hodin zde bude stát infor-
mační stánek MČ Praha -Troja.

Viniční sloup
Trojská 162

Ozdobný viniční sloup z časů 
rozkvětu trojského vinařství 
z 18. století.

Původně stával v Trojské ulici
nad křižovatkou u zámku, později
přenesen na dnešní místo. Moro-
vý sloup z 16. století upomínal na 
hřbitov obětí ležících v rokli nad
sloupem. Sloup zachránili před
zničením po roce 1948 lidé z praž-
ské Zoologické zahrady. Obnove-
no péčí Nadace Quido Schwan-
ka – Troja, město v zeleni r. 2002.

Památka běžně přístupná veřejnosti.

Kaple sv. Kláry
Nad Trojským zámkem

Kaple vznikla jako součást zámec-
kého areálu, s vlastním zámkem 
byla kdysi spojena schodištěm.

Jednoduchá kaple na návrší 
nad zámkem byla postavena sou-
časně se zámkem, tedy někdy do 
roku 1685. Je zachycena na sta-
rých vyobrazeních zámku. Byla 
upravena ve 2. polovině 19. století 
a po požáru r. 1924, kdy dostala 
novou střechu se sanktusovou 
věžičkou. Interiér prostý, plo-
chostropý. Kaple je obdélného 
půdorysu. Má sedlovou střechu 
se štítem na západní a valbou na 
východní straně.

Památka běžně nepřístupná veřej-
nosti.
Ve dnech EHD 2018 otevřeno: 
8. 9. 2018 13–20 hod., do 30. 10. je 
za hezkého počasí možné do kap-
ličky nahlédnout.
Vstupné: dle platného ceníku BZ, 
památka je součástí areálu Botanic-
ké zahrady hl. m. Prahy. Je přístupná 
po zaplacení běžného vstupného do 
venkovní expozice.

Kaple sv. Václava
Podhoří 284, Praha -Troja

Kaplička vystavěna 1865 manželi 
Vrzákovými, tehdejšími majiteli 
Lysolaj.

První písemná zmínka r. 1905 
(in Ant. Podlaha: Posvátná místa 
Království českého). Absolutní 
devastace koncem 80. let minu-
lého století, obnoveno 1996 Spo-
lečností pro obnovu kaple sv. 
Václava a zvelebení kaple sv. Kláry 
v Praze -Troji. Nové vysvěcení pro-
běhlo 27. 6. 1996 za účasti dnešní-
ho biskupa p. vikáře Václava Malé-
ho. Kaple je jednolodní, obdélná 
s oblým presbytářem, sanktusová 
věžička je vysoká 9 metrů. Loď je 
sklenuta plackou. Nad vstupem 
s kamenným ostěním a půlkruho-
vým oknem je trojúhelníkový tym-
panon. Měla samostatný přístup Měl ý ří
od hlavní cesty v Podhoří, dnes je 
přístupná pouze bočními cestami.

Památka běžně nepřístupná veřej-
nosti.
Ve dnech EHD 2018 otevřeno:
15.–16. 9. 2018 13–17 hod.
Vstupné: zdarma
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ŽIVOT V TROJIViniční usedlost
Salabka
K Bohnicím 2/57

Viniční usedlost je zřejmě nej-
starší dochovanou v Troji, někte-
ré její stavební části pocházejí 
z přelomu 16. a 17. století.
Památka bude přístupná: 9. 9. 2018 
12–16 hod. 16. 9. 2018 12–16 hod.

Panský dvůr
Pod Havránkou 7/10

Památka bude přístupná:
15. 9. 2018 10–14 hod.

Památka v rekonstrukci. Statek 
v sousedství bývalé osady Rybáře 
patřil k základnímu hospodář-
skému zázemí trojského panství. 
Obytná budova po severní stra-
ně vstupní brány vznikla asi sou-
časně se zámkem, koncem 17. st. 
Protější budova, známá jako stará 
trojská pošta, patrně koncem 18. 
stol. Vleklé restituční spory. Hos-
podářský dvůr, postavený koncem 
17. století Šternberky byl přesta-
věn na sklonku 18. století a opat-
řen v první třetině 19. století no-
vou klasicistní bránou a přilehlou 
budovou. Areál byl intenzivně 
hospodářsky využíván, sídlila zde 
původně Trojská mlékárna, pak 
továrna na mucholapky, státní 
statek, sklady skláren Kavalier, 
byl zde obchod a v části dlouho 
trojská pošta, až došlo v komuni-
stickém období k úplné devastaci.

Detail z publikace Rybářská osada v Troji,
vydala NQS a MČ Praha-Troja – 1997

Král Karel IV.
„Chtějíce z vlastní vůle a naší nekonečné 
laskavosti, jakož i s pomocí boží, zlepšiti 
stav našeho království a všech obyvatel, 
nařizuji:
1. Zakládati vinice na všech horách ležících 
v kruhu třech mil okolo Prahy, obrácených 
k poledni.
2. Každý, kdo vlastní hory okolo Prahy, má 
započít se zakládáním a vysazováním vinic 
do čtrnácti dnů po vydání tohoto privilegia.
3. Kdo by sám vysazovat a zakládat vinice 
nechtěl a nemohl, ať na jeho pozemku vysa-
zují ti, kterým je perkmistr propůjčí.
4. Ten, kdo vinici založí, bude ode dne, kdy 
se zakládáním započal, po dvanáct let za 
sebou jdoucích od všech daní a dávek svo-
boden. Počínaje třináctým rokem bude ode-
vzdávat majiteli pozemku desátek a králi 
z každé vinice půl džberu vína ročně…“

T
ímto legendárním nařízením osví-
ceného panovníka se počíná dato-
vat největší rozkvět vinařství v Če-

chách. Dnešní trojské vinice jsou jen zá-
zrakem dochovanými pozůstatky tohoto 
nařízení. Nutno zmínit, že tehdejší tři 
míle se blíží dnešním dvaceti kilomet-
rům. Jistě se zde již tou dobou nějaké 
vinohrady rozkládaly. Ovšem po tomto 
nařízení se přes dnešní Troju táhl dlou-
hý pás vinic z Vysočan přes Libeň a Bu-
lovku až do Podhoří. Pak si ale husitské 
nepokoje, Třicetiletá válka, jakož i náka-
za zavlečeným révokazem a následná 
rozpínavost Prahy vybraly svou daň.

Ovšem pohádky není konec. V sou-
časnosti se zde daří, díky soukromým 
iniciativám, křísit další a další někdejší 
vinice k životu. Vždyť 20 % současné roz-
lohy vinic v Troji vzniklo v poslední době. 
Na trojských zahradách je réva k vidění 
čím dál častěji. Nezbývá než tomuto vý-
voji fandit, případně se ho i aktivně zú-
častnit. Vždyť co už je ušlechtilejšího než 
nápoj starý jako lidská civilizace, nápoj 
králů a bohů, inspirace umělců všech 
dob a oborů? Nápoj, který při výrobě ne-
prochází žádnou tepelnou úpravou, po-
nechává si tedy maximum přírodních, 
zdraví prospěšných látek. K jeho výrobě 
nepotřebujete nic víc než sladkou šťávu 
z krásného, zdravého hroznu.

Pojďme opět oslavit tento kulturní 
statek lidstva. Nebojte se vinařům jejich 
vína chválit, zaslouží si to. Zaslouží si to 
už za odvahu utkat se s vrtochy přírody 
a státních úředníků i zvyklostmi pivního 
národa. Za odvahu, že celou svou exis-
tenci vsadili na jednu kartu a věnují se 
tomuto namáhavému údělu. Že se mu 
věnují dobře, dokládají mnohá meziná-
rodní ocenění z poslední doby. Naše vi-
nařství je po šesti stech šedesáti letech 
opět v rozkvětu.

Jan Kavan, junior

Vinobraní 
probíhá 
pouze 
v areálu 
Trojského 
zámku.

8.9.
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Vstupné
Dospělí (sklenička v ceně) 150 Kč 

Děti do 6 let zdarma 

Děti 6–15 let  50 Kč 

Rodinná (2 dospělí + 2 děti) 350 Kč

Senior 60–70 + ZTP  50 Kč 

Senior 70+ 20 Kč 

Student – ISIC do 26 let  50 Kč 

ZTP/P zdarma

Pes  80 Kč 

Řízené degustace 70 Kč 
V době konání vinobraní neplatí Trojská karta.

ŽIVOT V TROJI

…a o týden později: 
Vinobraní sv. Kláry
15.–16. 9. 11–19 h
folk, cimbálovky, jazz – jak na vinici, tak v Ornamentální
zahradě:

Jaká vína letos budet moci ochutnat?
Vinice sv. Kláry n Víno Hruška n Hrabal – Velké Bílovice 
n Vinedom.com n Vinařství Vondrák n Vinařství Konečný 
nVinařství Maděřič spol. s.r.o. nVinařství Binder – Rakvice
Různorodé občerstvení na vinici i v Ornamentální zahradě

Vstupenka zahrnuje vstup na venkovní expozici i do skleníku Fata Morgana 
a komentované prohlídky Expozice výroby vína (od 12 h do 17.30 h každou 
půlhodinu, sraz u pokladny Kovárna, v jedné skupině maximálně dvacet osob). 
Vstupné – dospělí: 200 Kč, děti 3–5 let, senioři nad 70 let 20 Kč, děti 6–15 let, 
studenti do 26 let, senioři nad 60 let, ZTP: 70 Kč, ps:i 85 Kč, Majitelé soused-
ských permanentek: zlevněné vstupné za 100 Kč.

SOBOTA
Vinice sv. Kláry
11–12 h Eda Wild band
12–15 h Barbora Swinx Řeháčková
15.30–17 h Pavel Helan – RAPPER
17–19 h Geoff Tysson
Ornamentální zahrada
10  –19 h Dětský koutek Baby Office, s. r. o.
14.30–16.30 h Jazzové vystoupení J. J. Jazzman

NEDĚLE
Vinice sv. Kláry
11–13 h Třehusk
13–16 h Cimbálová muzika Michala Horsáka
16–19 h The Breakers
Ornamentální zahrada
10–19 h Dětský koutek Baby Office, s. r. o.
14.30–16.30 h Jazzové vystoupení J. J. Jazzman

Změna programu vyhrazena.

15.9.

16.9.

8.9.
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PÁR TIPŮ PRO VÁS

ŽIVOT V TROJI

TIP PRO VÁS

Vinobraní v Praze a okolí
Kromě několika akcí konaných ve stejném termínu jako Trojské vi-
nobraní (např. v Roudnici n/L) můžete navštívit:

14.–16. 9. Vinařské slavnosti Mělník (již po osmdesáté!)
15.–16. 9. Vinobraní na Pražském hradě 11–19 h (moravská 

a česká vína, burčák + slovinská gastronomie)
21.–22. 9. Vinobraní na Grébovce (o jejíž obnovu se zasloužil 

dlouholetý vinař z trojské bz pan Tureček)
29.–30. 9. Vinobraní na Karlštejně (středověká slavnost 

v podhradí i na hradním nádvoří)

Klub trojské historie
dni-Dne 15. srpna se sešel Klub trojské historie opět v prázd
nar nové sestavě jedenácti členů. Pan starosta Tomáš Brykn
19, přinesl pro členy klubu dárek – Trojský kalendář na rok 20

bek na který dodal ze své sbírky staré pohledy pan Ota Doub
ým a bezvadně je zpracoval pan Michal Lutterer. Nepřítomný
dář členům jsme výtisky schovali na příští schůzku. Za kalend
ov-děkujeme. Podařilo se mně sehnat fotografie rodiny Buk
ed-ských, díky panu Ing. Čermákovi. Statek Bukovských byl ve

prá-le bývalé Restaurace a vinárny U Růžičků. Čeká nás velká p
íští ce identifikovat alespoň větší část osob na fotografiích. Pří

Klub trojské historie bude 19. září 2018 od 17 hodin mě v Dom
spokojeného stáří. MalýFrantišek M

PROGRAM NA PÓDIU 10–14 h folklórní vystoupení čes-
kých krajanů z Ukrajiny, Chorvatska, Srbska, Slovenska, 
Francie, Maďarska a Rumunska 14.15–14.45 h Zuzana Bubíl-
ková a Petr Jančařík – I. část 15–16 h koncert Nadi Urbánko-
vé 16.15–16.45 h Zuzana Bubílková a Petr Jančařík – II. část 
17–18 h koncert kapely YoYo Band
DOPROVODNY� PROGRAM n fotobudka Fotonaut n ukáz-
ky hry pétanque n ukázky Nordic walking n zdravotní stan – 
možnost zdarma změřit tlak, cukr a CO

2
n fyzioterapeut, ukáz-

ky cvičení n spotřebitelská poradna dTest DĚTSKY� KOUTEK 
2

n skákací hrad n výtvarné dílny Osmička pro rodinu
Pořádá Odbor kultury, sportu, mládeže a památkové péče MČ Praha 8.

Oslavy Dne seniorů
aneb zábava pro celou rodinu

SOBOTA 29. ZÁŘÍ 10–18 H
před tzv. Bílým domem, budova úřadu MČ Praha 8

nPříběhy Tichého údolí. 
Osudy zpečetěné hákovým 
křížem, srpem a kladivem
do 28. 10. 2018 (zdarma před
ateliérem Zdenky Braunerové)
nČeskoslovenský kolek… 
milovník nejen rumu a ta-
báku do 18. 11. 2018 (malá 
výstavní síň)
n 25. Letní keramická plas-
tika do 4. 11. 2018 (zahrada 
zámku)
nZdeněk Burian. Originály 
ilustrací. Kniha džunglí a Os-
trov pokladů do 16. 9. 2018
(velká výstavní síň)
nMeziválečná architektu-
ra v dolním Posázaví do
28. 10. 2018 (půda)

Ve Středočeské muzeum 
v Roztokách u Prahy
můžete kromě stálých expozic
n Vrchnostenská správa panství aneb jak bydlel a úřadoval pan 
správce n Život v letovisku aneb jak se jezdilo do Roztok na letní 
byt a nExpozice Ateliér Zdenky Braunerové navštívit i výstavy:

Otevřeno celoročně středa–ne-
děle 10–18 h, stálé expozice
pouze s průvodcem – začátky 
prohlídek v celou hodinu. Ateliér 
Zdenky Braunerové (duben až ří-
jen): max. počet osob ve skupině 
je sedm lidí. Větším skupinám se 
proto doporučuje domluvit si re-
zervaci komentované prohlídky 
předem v otevírací době muzea 
na tel. 233 029 060 nebo poklad-
na@muzeum -roztoky.cz, upozor-
nění: Ateliér je umístěn v patrové 
dobové stavbě, přístupné pouze 
po schodech. Tato expozice není 
přístupná pro vozíčkáře.

Vstupné do stálých expozic: plné: 50 Kč, snížené: 30 Kč (děti 6–15 let, stu-
denti do 26 let, senioři nad 65 let, držitelé průkazů ZPP, rodinné (dva do-
spělí a max. čtyři děti): 130 Kč, vstup zdarma: děti do 6 let, držitelé průkazů 
ZPP/P (včetně doprovodu), AMG, ICOM, ICOMOS, NPÚ, vstupné na výstavy 
je individuální (přibližně 20 Kč) www.muzeum -roztoky.cz
GPS 50.158066N, 14.397617E, Doprava: bus 340, 350 z Dejvické (staví i u pří-
vozu v Podbabě), vlaky příměstských linek S z Nádraží Holešovice, anebo 
přívozem z Klecánek, jezdí každou půlhodinu, pozor ve všední dny je tu 
od 9 do 13 h přestávka, v so a ne je přestávka 12–13 h (jízdné orientačně: 
dospělý 15 Kč, dospělý s kolem 20 Kč, jízda v prac. době mimo jízdní řád 
30 Kč, mimo prac. dobu dle dohody)

Některé výstavy přenesou 
návštěvníky do časů první re-
publiky, kdy byly Roztoky ob-
líbeným výletním cílem Pra-
žanů. Zašlou slávou se můžete 
ostatně i projít, vydáte -li se 
mezi vilami roztroušenými po 
stranách silnice Tichým údo-
lím k bývalému hotelu Ma-
xmiliánka. (Panel s mapou 
najdete u parkoviště naproti 
zámku). Vrátit se můžete po-
dél Únětického potoka, připo-
mínajícího některými partie-
mi ilustrace ke Knize džunglí 
(viz další výstava), procházka 
měří zhruba dva km.

1. pokladna muzea/kavárna 2. zá-
mek – expozice, výstavní prostory 
3. výstavní prostory 4. ateliér 
Zdenky Braunerové 5. bus č. 340,
350 (Dejvická, V Podbabě) 6. vlak S4,
S41 (Praha – Holešovice, Podbaba)
7. parkoviště
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Setkání seniorů
Milí trojští senioři, ráda bych Vás pozvala
na přátelské posezení trojských seniorů.
Setkání se uskuteční ve čtvrtek 20. září od 17 hodin
v restauraci Sokol Troja
na setkání se těší

Otka Stavovčíková, předsedkyně Komise sociální a péče o seniory
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ZE SPORTOVIŠŤ

V červenci se dvě hráčky softballového klubu SaBaT 
Praha, Magdaléna Kavanová a Kristýna Malá, zú-
častnily Mistrovství Evropy do 19 let v Italském Sta-
ranzanu. Přivezly krásné 3. místo a postup na Mist-
rovství světa 2019 v Kalifornii. Níže př inášíme vyjá-
dření obou hráček.

MAGDALÉNA KAVANOVÁ
Na Mistrovství Evropy juni-
orek jsem jela jako nejmlad-
ší z hráček. Bála jsem se, že 
mě holky nepřijmou k sobě 
do party, přece jenom jsem 
byla nováček a ony to spolu 
táhnou už nějakou tu dobu, 
tak se ale nestalo. Myslím, 
že jsme si všechny sedly a vy-
tvořily super kolektiv. Měly 
jsme velmi silný tým, se kte-
rým jsme chtěly bojovat i o ty 
nejvyšší příčky. Nakonec se 
nám povedlo obhájit 3. místo 
z roku 2016, a zajistit si tak po-
stup na MS 2019. Jsem ráda, 
že jsem byla součástí takové-
ho týmu a měla možnost mu 
pomoci na cestě za medailí. 
Celý turnaj jsem si moc užila.

KRISTÝNA MALÁ
Mistrovství Evropy juniorek 
jsem se účastnila již podruhé, 
celkově to byl můj čtvrtý a po-
slední rok v reprezentaci juni-
orek. Věděla jsem, že na ME 
jedeme s velmi silným týmem, 
který bude pomýšlet i na nej-
vyšší pozice. Já osobně jsem 
jela s tím, že chci ostatním 
holkám co nejvíce pomoct 
k medaili a k postupu na Mis-
trovství světa. Turnaj jsem si 
strašně moc užila, jak na hři-
šti tak i mimo něj, protože 
jsme byly skvělá parta holek. 
Samozřejmě pro mě byl velmi 
smutný konec, protože jsem 
se jako jedna z nejstarších 
s národním týmem loučila. 
Celkově hodnotím šampionát 
jako povedený, tým fungoval 
skvěle a na hřišti jsme před-
vedly skvělé výkony. A já sama 
jsem spokojená s tím, co jsem 
předvedla a doufám, že hlav-
ně na nadhozu jsem týmu 
pomohla k medaili a postupu 
na MS.

Ahoj Willy, řekni nám něco o sobě, jak 
se jmenuješ, odkud jsi a čím se živíš?

Jmenuji se Guillermo Spotorno, ale
tady mi všichni říkají Willy. Jsem Argen-
tinec, ale pocházím z italské rodiny.

Pracoval jsem jako manažer fitness
klubu, osobní trenér a také jako vyučují-
cí na univerzitě pro fyzické vzdělání (ob-
doba FTVS na Karlově Univerzitě).

Proč jsi chtěl přijet do České repub-
liky?

Mám rád zdejší kulturu a lidi. Zároveň
se mi moc líbí snaha o rozvoj softballu,
jak na úrovni klubů, tak na reprezentač-
ní úrovni v národních týmech ČR.

Už jsi tu někdy byl? Jak dlouho?
Měl jsem to štěstí, že jsem zde byl již

několikrát. V roce 1998 díky Miku Sta-
pletonovi, jako kauč národního týmu
mužů a juniorů U19. Vrátil jsem se zpět 
v roce 2003, kdy jsem trénoval mužský 
tým Eagles a opět český národní tým
mužů. Následně se mi poštěstilo sem

přijet ještě v roce 2005. Když jsme u těch 
národních týmů – byl jsem trenérem ná-
rodních týmů žen Izraele a Argentiny.

Proč jsi přijel právě do Sabatu? Jaké 
jsi měl očekávání a čeho chceš nyní 
s týmem docílit?

K Sabatu jsem se dostal hlavně díky 
Lucce Maršíkové, ale i díky dalším li-
dem, kteří pomáhali s organizací.

Věděl jsem, že to nebude jednoduché, 
hlavně kvůli tomu, že jsem přijel do již 
rozehrané sezóny. Věděl jsem, že z toho-
to důvodu bude muset být má adaptace 
na styl hry a hlavně seznámení s hráčka-
mi rychlé, ale zároveň efektivní.

V této sezóně bych rád docílil, aby 
tým společně podával své nejlepší 
možné výkony a zároveň aby se každá 
z hráček dostala na svou nejvyšší úro-
veň a dostala ze sebe to nejlepší. Pokud 
budu v Sabatu i následující sezónu, rád 
bych byl nápomocný ve všech věkových 

kategoriích klubu, jelikož mám mnoho 
nápadů, jak celý Sabat posunout softba-
lově dál a výš.

Jaký je rozdíl mezi softballem v Ar-
gentině a v České republice?

Ženské týmy v Argentině na tom mo-
mentálně nejsou dobře. Chybí důležitý 
rozvoj mladých hráček, kterých je tam 
v tuto dobu mnoho. Jsem přesvědčený, 
že chybí projekt, který by pomohl mla-
dé hráčky připravit na úroveň dospě-
lého softballu. Chlapský softball je dle 
mého v současné době na dobré úrovni. 
Myslím ale, že ještě není na svém vrcho-
lu, k němu se však zdárně blíží. Český 
softball má naopak rozvojový plán, pro-
gramy a infrastrukturu, která napomá-
há dobrému chodu a růstu. Zároveň se 
zde o tento sport starají kompetentní 
osoby, které nad jeho dalším vývojem 
dobře rozhodují. Českému softballu 
také hodně pomáhá ESF, díky které 
jsou rozvojové programy obsáhlejší 
a propracovanější.

V průběhu jarní sezóny se k Extraligovému týmu SaBaT Praha přidal velezkušený 
trenér Guillermo Spotorno, kterému v České Republice neřekne nikdo jinak než 
Willy, který za svou trenérkou kariéru zažil již mnohé, a my Vám s ním přinášíme 
rozhovor.

www.jogavtroji.cz
Začínáme v pátek 5. 10.

Trojský trojboj podruhé… 
Sportovci z trojských sportovních klubů se v druhém ročníku 
se mezi sebou utkají o titul „sportovní šampion Troje“. Loň-
ské vítězství bude obhajovat volejbalový tým Sokola Troja.
Druhý ročník Trojského trojboje se uskuteční 23. září 
v areálu baseballového klubu SaBaT. Výzvu utkat se 
o sportovního šampiona Troje přijali baseballisté SaBa-
Tu, volejbalisté a fotbalisté Sokola Troja, každý z klubů 
vyšle do trojského sportovního klání tým dětí do dva-
nácti let a tým dospělých.

Již tradičně se bude zápolit ve třech sportech – fot-
balu, volejbalu a baseballu. Který z trojských klubů vy-
chovává nejuniverzálnější sportovce, se dozvíme před-
poslední zářijovou neděli.

A přestože všichni půjdou do soutěží s plným nasaze-
ním a věřím, že všichni budou chtít vyhrát, půjde hlav-
ně o společenské setkání lidí, kteří se aktivně věnují ne-
jen tomu svému sportu, ale i výchově malých sportovců.

Přijďte v neděli 23. září od 10:00 hodin povzbuzovat 
trojské sportovce.

Štěpán Hasal, SaBaT Praha
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TJ SOKOL TROJA INFORMUJE

ŽIVOT V TROJI

CO NOVÉHO U SOUSEDŮ

úřední hodiny starosty, pokladna, návštěvní den – každý čtvrtek 17–19 h.
vchod do Sokolovny z Trojské ulice a zvonit u vchodových dveří do Sokolovny.

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

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

TJ SOKOL TROJA zve na cvičeníA

n Odbor sokolské všestrannosti zahajuje cvičení po prázdninách od 10. 9. 2018
v tělocvičně ZŠ
n Oddíl kopané „A“ tým mužů zahájil sezonu 2018/2019 již v srpnu, kdy sehrál 
první mistr. utkání 12. 8. s Kolovraty s nerozhodným výsledkem 4:4. Zápas byl na-
pínavý, Troja prohrávala po poločase 1:3, po přestávce zápas otočila na 4:3 a teprve 
těsně před koncem soupeř vyrovnal na 4:4. Přijďte fandit a povzbudit naše hráče! 
V Troji hrajeme:

Muži „A“ So 8. 9. 10.30 Troja – Tempo Praha „B“

I.A třída Ne 23. 9. 16.30 Troja – Bohnice

So 6. 10. 10.30 Troja – Xaverov

So 13. 10. 10.30 Troja – Union Strašnice

Muži „B“ Ne 16. 9. 16.30 Troja – Satalice

II. třída Ne 30. 9. 16.00 Troja – Řepy

So 13. 10. 15.30 Troja – Dolní Počernice

Termíny zápasů žákovských týmů jsou uvedeny na www.tj -sokoltroja.cz

n 13. 10. 2018 připravuje oddíl kopané 
tzv. „televizní den“, kdy budou v Tro-
ji hrát postupně všechny týmy oddílu 
(starší přípravka, muži „A“, mladší žáci 
a muži „B“). Na hřišti bude občerstvení, 
budou se pořádat různé soutěže a dění 
na hřišti bude doprovázeno komentáto-
rem. Den začne utkáním starší přípravky 
od 9 hodin. Přijďte se podívat a fandit.
n Nábor dětí do oddílu kopané – stále
nabíráme nové kluky i děvčata do žá-

kovských týmů. Tréninky začínají od 
1. 9. 2018 vždy v úterý a pátek od 16,30 
na travnatém hřišti. Bereme děti od pěti 
let věku. Přijďte se podívat a vyzkoušet 
si to. Informace Ing. Petr FILIP – tel.: 
728 213 254.
n Oddíl orientačního běhu
Dětský oddíl orientačního běhu bude 
trénovat od začátku září. Další informa-
ce získáte u paní Lucie Berglové, tel.: 
602 116 820. Za TJ Sokol Troja Petr FILIP

C ič í ěl ič ě ákl d í šk l šk l íCvičení v tělocvičně základní školy ve školním roce 2018–2019
hodiny 14.00 15.00 15.30 16.00 16.30 17.00 17.30 18.00 18.30 19.00 19.30 20.00 20.30 21.00 21.30

pondělí
M. Pošta – florbal

TJ Sokol kopaná přípravka od 1. 11. 18
do 31. 3. 19

TJ Sokol – odbíjená II TJ Sokol – odbíjená I SaBaT Praha

malý sál
TJ Sokol –

dítě -pohyb -hudba
TJ Sokol – Pilates TJ Sokol – aerobik

pí. Kocábová –
Pilates

úterý
velký sál

TJ Sokol kopaná přípravka
1. 11. 18 – 31. 3. 19

TJ Sokol – odbíjená III Rezervováno SaBaT Praha

malý sál
Judo club
Kidsport

Zavadilová –
zumba

TJ Sokol – zdr. cvič
+jóga

p. Pecha – sebeobrana

středa
velký sál

TJ Sokol – orientační běh
1. 11. 18 – 31. 3. 19

TJ Sokol – florbal TJ Sokol – odbíjená II TJ Sokol – basketbal BBA Group

malý sál KUNG FU Factory o.s. TJ Sokol – jóga TJ Sokol – aerobik TJ Sokol – Pilates

čtvrtek
velký sál

TJ Sokol – předškolní
děti

TJ Sokol –
RODIČE A DĚTI

TJ Sokol –
žactvo ml. – sportování

pí. Havlová – basketbal
TJ Sokol – kanoistika 

od 1. 11. 18
do 31. 3. 19

malý sál
TJ Sokol cvičení

se židlí
TJ Sokol – st. tenis dospělí

p. Pecha –
sebeobrana

pátek
velký sál

TJ Sokol kopaná přípravka od
1. 11. 18 do 31. 3. 19

TJ Sokol – kopaná ml. žáci
od 1. 11. 18 do 31. 3. 19

SaBaT Praha

malý sál KUNG FU Factory o. s.
TJ Sokol

st. tenis žáci
pí. Jarmarová –

jóga

Se začátkem školního roku 3. září 2018 zahajuje provoz i tělocvična v Základní 
škole Trojská. Zveřejňujeme předběžný rozvrh využití tělocvičny v novém škol-
ním roce 2018–2019. Máte -li zájem o cvičení uvedená v tomto rozvrhu nebo 
o pronájem sálu ve volných hodinách, kontaktujte úřad městské části na ad-

rese markova@mctroja.cz nebo telefonicky 284691121. Sdělíme vám kontakt 
na vedoucí jednotlivých cvičení nebo podmínky pronájmu a umožníme i pro-
hlídku sálů.

Ing. I. Marková

Spolek Vědomý dotek z. s. pořádá
2. ročník charitativního běhu na 
podporu Čimického háje v Praze 8

Běžte do háje –
Čimického
v sobotu 15. 9. 2018
v Čimickém háji. Sraz: Čimická 
zahrada, Spádná 882/9
Start od 10:00 h

Trasy: ženy obuté 5000 m, muži
obutí 5000 m, ženy naboso 
5000 m, muži naboso 5000 m,
děti 1000 m
Startovné: běžci od 15 let ve všech
kategoriích 200 Kč předem na 
info@vedomy -dotek.cz, 250 Kč na 
místě, během prezence (8.30–9.30
h), běžci do 15 let – bez startovné-
ho, ceny: běžci od patnácti let – prv-
ní tři v každé kategorii obdrží pohár,
medaili, diplom a věcné ceny, běžci 
do patnácti let – každý, po splnění tří 
úkolů na trase, obdrží medaile a drob-
né věcné ceny
Během akce si mohou účastníci vyzkoušet 
jízdu na velkém historickém kole s dvojná-
sobným mistrem světa Václavem Šamár-
kem, chůzi po skle, hasičskou techniku nebo
využít dětskou dílničku a bosou dílnu. Pro
děti bude i divadelní vystoupení divadla
Buřt Radka Pokorného. Akci moderuje he-
rečka divadla Pod Palmovkou, Vendula Fi-
alová. Informace: www.vedomy -dotek.cz,
608 339 338

Spádná 882/9
10:00 h

ž
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ZOO pro vás připravila
www.zoopraha.cz Otevřeno denně, v září 9–18 h

BZ pro vásZ
www.botanicka.cz

Hudební
procházky
www.wichterlearts.cz
ve 13 h Gočárovy domy v Zoo
v 15 h nádvoří Trojského zámku
v 17 h Botanická zahrada

2. 9. Pražské dechové kvinteto
 (A. Rejcha, W. A. Mozart)
9. 9. Pražské saxofonové kvarteto
 (G. Miller, G. Gerschwin)
16. 9. Antonín Rejcha kvintet
 (J. Haydn, L. van Beethoven, D. Milhaud)
23. 9. Parnas kvartet
 (W. A. Mozart, Anonym)

každou 
neděli

Nová rozhledna v Praze Doubravka
Doubravka vyrostla v Praze 14 na Černém Mostě. Zaujme originální konstrukcí a
a použitými materiály. Pochází z dílny architekta Martina Rajniše a jeho Huti archi-
tektury. Obdivuhodný je přístup veřejnosti, která výstavbu podpořila dary v hodno-
tě téměř půl milionu korun v podobě nákupu schodů s vlastními vzkazy. Doubravka 
stojí na kopci Horka na Čihadlech, které v budoucnu čeká revitalizace do podoby 
přírodního parku. Rukopis Huti architektury se promítnul do podoby trojbokého 
jehlanu i do zvoleného materiálu. Převládá snadno obnovitelné, ale trvanlivé aká-
tové dřevo (přes sedm kilometrů kmínků, včetně odpadu), doplněné o modřínové 
a ocelové prvky. Nejvyšší bod věže se díky korouhvi tyčí do výše 23,5 metru. Na vr-
chol s podestou ve výšce 20 metrů vede 98 schodů, otevřeno bude bez omezení od 
dubna do října. Výstup nahoru ale nedoporučuji osobám, kterým vadí pohupování 
nejen ve větru. Text a foto: Renata Zajícová

Jak se k Doubravce dostanete? Nejbližší autobusová zastávka jsou Kyje – č. 223 z Č. Mostu nebo z Letňan
č. 110. Souběžnou ul. Za Rokytkou pak už jen neznačenou cestou „po čuchu“ na kopec.

Jméno Doubravka je slovanského původu 
a pochází ze slova „doubrava“. Jedná se 
o označení pro dubový háj, dubinu, les. Ten 
se rozprostírá v okolí rozhledny a při její 
návštěvě jsem si představovala, jak by to 
tady slušelo hříbkům…

3. 9. Prvňáčci jdou do 
zoo Vstup za 1 Kč
pro žáky prvních 
tříd základních škol.

8. 9. Slavnostní otevření
výstavy Sklípkani za 
účasti autorů v Gale-
rii Gočárovy domy.

8.–9. 9. Pavoučí víkend
Workshop zaměře-
ný na pletení sítí, 
vázání různých uzlů
a výrobu lapačů snů; 
výtvarná dílna, vě-
domostní kvíz o zají-
mavé ceny

22. 9. Mezinárodní den
goril Kurátor chovu 
primátů Vít Lukáš 
představí naši sku-
pinu goril a ochra-
nářské aktivity Zoo 
Praha v Kamerunu.

28. 9. Výroční slavnost 
2018 k 87. výročí 
založení Zoo Praha.

V září otevřeno: Venkovní ex-
pozice denně 9–19 h, Fata 
Morgana út–ne 9–18 h,
vinotéka po–čt 13–21 h, 
pá–ne, svátky 11–21 h

do 30. 9. Africké léto v Troji
sochy zimbabwských sochařů
Venkovní expozice, Stráň,
výstavní sál

8. 9. Komentovaná prohlíd-
ka Vinice sv. Kláry, srazyy
u pokladny v ul. Nádvorní 
ve 14 a 16 h – vše o histo-
rii vinice, pěstování révy 
vinné, způsobech vedení
révy, o chorobách a škůd-
cích, rozdělení odrůd na 
moštové a stolní, o pracích
na vinici, sběru hroznů,
jejich zpracování i o výro-
bě vína.

8.–30. 9. Výstava historic-
kých fotografií Výstavní
sál denně 9–19 h histori
Troje, Podhoří a botanic
ké zahrady. Ve spoluprác
s NQS – Troja, město 
v zeleni

15.–16. 9. Vinobraní sv. Kl
ry viz strana 10

21.–23. 9. Bonsai Triennale 
Děčín www.cba -bonsai.cz

22. 9.–21. 10. Dýňový pod-
zim – oblíbená výstava 
dýní září 11–19 h

Komentovaná krmení a setkání – o víkendech a státníchí
svátcích po celý den – stačí si jen vybrat! Venkovní pro-
gram probíhá jen za hezkého počasí.
Happy Mondays – každé pondělí mají všechny děti od 3 
do 15 let, důchodci a studenti vstup za 50 Kč. Držitelé prů-
kazek ZTP, ZTP/P mají vstup za 1 Kč.
každý pátek a sobotu Večerní prohlídky s průvodcemprůvodcem
od 21 h Na prohlídku je nutné se předem obbjednat.
www.zoopraha.cz
Každý den Krmení velbloudů od 13.30 h můžete nakrmit 
velbloudy. Na prohlídku je nutné se předem objednat.
Výstavy: Galerie Gočárovy domy: Sklípkanii (od 8. 9.)

15. 9. Den Jižní Ameriky
Hudebníí a taneční
vystoupení, výuka 
latinskoaamerických 
tanců, occhutnávka 
speciálníích pokrmů,
výroba špperků a další.

každou neděli (od 16. 9.) 
Seznámeení se
sklípkanyy – ko-
mentář kk jejich 
životnímuu
cyklu a zaají-
mavostemm
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