
9 Samet v Belvedéru

8 Léto, vrať se

6 Sezona u řeky

5 Úžasné tipy

12 Zelenou hudbě
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Z jednání Komise pro rozvoj, krajinu a výstavbu 14. 8. 2019

1/ Skladové zázemí údržby zeleně při ul. K Bohnicím
Komise projednala nový návrh skladového zázemí údržby zeleně. Ko-
mise požaduje doplnit dokumentaci o příčné řezy, které zdokumen-
tují začlenění stavby do okolního terénu a umístění stavby vůči nive-
letě obíhající cesty a splnění podmínek předchozího vyjádření, na 
kterém trváme. Aby byla splněna podmínka úplného zakrytí objektu 
garáže jsou uvedené výškové kóty nepřekročitelné. Tedy maximální 
kóta horní hrany objektu 238,76 m. n. m.

2/ Změna druhu pozemku parc. č 1517 a 1518 k. ú. Troja
Komise souhlasí s dodatečným povolením provedených terénních 
úprav a požaduje ozelenění kamenného svahu v místě původní vege-
tací. Komise souhlasí s navrženou změnou druhu pozemků č. 1517 
a 1518 z ostatní plochy na vinici.

3/ Návrh na změnu ÚPn na pozemku parc. č. 67/4 k. ú. Troja 
(ZMK – OB)
Komise po projednání nedoporučuje změnu ZMK na OB -A. Funkč-
ní využití OB -A neodpovídá požadavku na odstup bloku rodinných 
domů a samotného navrhovaného objektu od usedlosti Salabka. Po-
zemek 67/4 byl původně součástí veřejného prostoru komunikace, 
změna vlastníka není důvodem ke změně jeho funkčního využití.

4/ Multifunkční objekt ubytovna Zoo Praha
Komise projednala předloženou upravenou situaci se změnou v umís-
tění objektu SO 03 a nerozšiřováním terénního valu východním smě-
rem. Komise souhlasí s upraveným návrhem – revize 15. 7. 2019.

5/ RD Trojská 171/90, Praha-Troja
Komise projednala upravený návrh architektonické studie. Komise po 
projednání souhlasí s předloženým upraveným řešením, které spočívá 
v ustoupeném posledním podlaží bez vnějších rámů pergol, nepochozí 
plochá střecha je navržena jako zelená, bez dalšího výstupního objek-
tu na střeše. Zmenšená varianta zahradního domku a jeho posunutí 
doprava při pohledu ze severu, aby byl úplně mimo symetrický pohled 

na původní fasádu vily je akceptovatelná. Do dokumentace k územní-
mu řízení požadujeme dopracování řešení zahrady včetně modelace 
terénu v zahradě v rámci kterého předpokládáme snížení negativního 
působení severní stěny zahradního domu detailnějším řešením a vhod-
ným dotvarováním bezprostředně přiléhajícího terénu.

6/ Novostavba dvougaráže, Pod Salabkou 74/1
Komise vítá upravený stavební program plánované novostavby ob-
jektu garáže a s předloženým návrhem souhlasí. Podmínkou je, že 
navržená plochá střecha bude ozeleněna extenzivní zelení. Komise 
doporučuje navýšit ke garáži ze severu přiléhající terén.

7/ Bytové domy Nad Kazankou – Trojská
Komise vítá upravený program využití historické vily se zahradou 
pro vytvoření rezidenčního bydlení v charakteru a standardu rodin-
ných vil v ulici Nad Kazankou. Předložený návrh představuje silný 
výtvarně architektonický koncept, který pracuje s historickou vilou 
jako inspirací pro architektonické řešení dvou nových objektů. Ko-
mise souhlasí s předloženou objemovou studií tří solitérních objektů 
v zahradě s celkovou zastavěností do 25 %. Komise souhlasí u dvou 
nových vil s navrženou podlažností suterén + dvě nadzemní podlaží 
při předpokládaných obvyklých výškách. V případě uvažování o po-
bytových terasách na plochých střechách není přípustné řešení vý-
stupu formou dalšího objektu na střeše. Komise doporučuje obslu-
hovat rekonstruovanou historickou vilu ze severu z ulice U lisu, kde 
budou při severní hranici pozemku umístěna čtyři parkovací místa. 
V každém objektu budou maximálně dva prostorné byty (celkem 
na pozemku tedy max. šest bytových jednotek), přičemž v podzem-
ních podlažích je umístěno celkem osm parkovacích míst. V další 
fázi projektové přípravy doporučujeme přeřešit příjezd do parkingu 
jihozápadní novostavby tak, aby byla snížena opěrná stěna přiléhající 
k sousední vile.

zapsal: Karel Novotný, tajemník komise
výběr pro časopis: T. Drdácký, předseda komise

O čem jednala Sociální a zdravotní komise MČ 21. 8. 2019

n Předsedkyně komise p. Klára 
Foitlová informovala o uvolnění 
bytů č. 4 a 5 se společným soci-
álním zařízením v Domě inte-
grované pomoci. Byt se bude re-
konstruovat, poslední nájemnice 
tam pobývala pět let. Komise do-
poručuje zrušit kuchyňskou linku 
v patře, kde vznikne větší prostor
n Také se uvolní byt č. 3 – komi-

se doporučuje, aby se nájemnice 
přestěhovala do Domu spokoje-
ného stáří.
n Vzhledem k tomu, že MČ mo-
mentálně neeviduje žádnou žá-
dost matky s dětmi v tísni, dopo-
ručuje komise po ukončení oprav 
byty pronajmout mladým žada-
telům z Troje dle pořadí. Výše 
nájemného bude stanovena dle 

Zásad nového systému obsazování
volných bytů z r. 2015. V případě
naléhavé potřeby uvolní mladí ná-
jemníci byt matce v tísni.
n MUDr. Martina Wiererová 
informovala o poruše EKG ve
zdravotním středisku, který je
v majetku MČ. Komise doporu-
čuje v případě neopravitelnosti
zakoupit nový přístroj.

n Předsedkyně dále informova-
la o možnosti kursu sebeobrany 
pro seniory. Předsedkyně jedná 
s organizátorem kurzu o mož-
nosti ukázky při Setkání seniorů, 
které je naplánováno opět na za-
čátek prosince. Samotný kurs by 
proběhl v lednu a v únoru 2020 
v Domě spokojeného stáří.

Zkr. zápis: R. Zajícová, tajemnice komise

Vážení obyvatelé 
i návšte v̌níci Troje,
Se zahájením školního roku mi dovolte 
popřát celému učitelskému sboru a pře-
devším nové paní ředitelce naší školy, 
Kateřině Tůmové, hodně úspěchu a dě-
tem ať je škola baví.

Září je tradičně plné venkovních 
akcí. Po čtyři víkendy se můžete těšit 
na zajímavý program u řeky, v zahra-
dách Trojského zámku, v Art & Food 
ZOOně, na návsi v Rybářích, v areá-
lech zoologické a botanické zahrady, 
na sportovištích SaBaT, Sokol, v troj-
ské přírodě.

Velká koncentrace akcí s sebou jistě 
přinese i složitější dopravní situace. 
Věřím, že s trpělivostí a ohleduplností 
vše dobře zvládneme a Trojská kotlina 
– nejnavštěvovanější pražská rekreační 
oblast – vás odmění příjemnými zážitky.

Děkuji všem organizátorům, kteří 
nás každoročně a neúnavně svou péčí 
baví a šíří dobré jméno Troje daleko za 
hranice Prahy!

Jménem pana starosty i našich zastu-
pitelů vás srdečně zvu na zámecké Troj-
ské vinobraní.

V sobotu 14. září se těšíme na vidě-
nou!

Tomáš Drdácký,
zástupce starosty
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TROJSKÝ KALENDÁŘ

BIOODPAD
listí, tráva, plevel, dřevní štěpka z větví, pi-
liny, hobliny, spadané ovoce, zbytky ovoce 
a zeleniny, čajové sáčky, kávová sedlina, sko-
řápky od vajec apod.

Neděle 8. 9. od 9 do 12 hodin
n Dvůr ZŠ + TGSČ Trojská 110/21
nV Podhoří čp. 280 (u bývalé octárny)

Neděle 8. 9. od 13 do 16 hodin
n Pod Salabkou x Trojská

DOMOVNÍ ODPAD
Sobota 14. 9. od 8 do 12 hodin

n Pod Salabkou x Trojská
nV Podhoří čp. 280 (u bývalé octárny)
n ZŠ + TGSČ Trojská 110/21

Neděle 15. 9. od 13 do 17 hodin
n Pod Havránkou 807/15
n Sádky (u stání na separovaný odpad)

Prosím sledujte průběžně termíny přista-
vení kontejnerů v časopise TROJA nebo 
na stránkách www.mctroja.cz.

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Středa 2. 10.

n V Podhoří (točna autobusu)
18.10–18.30 h

n křižovatka ul. Trojská x Pod Havrán-
kou 18.40–19.00 h

Do mobilního sběru patří pouze níže uve-
dené odpady:
n rozpouštědla n kyseliny n zásady n fotoche-
mikálie n pesticidy n zářivky a jiný odpad 
s obsahem rtuti (teploměry) n olej a tuk (kro-
mě jedlého) n barvy, tiskařské barvy, lepidla,
pryskyřice n detergenty obsahující nebezpečné 
látky (čisticí prostředky) n léčiva n baterie 
a akumulátory
Teploměry je možné odevzdat při mobil-
ním sběru nebezpečných odpadů, na sběr-
ných dvorech města a shromažďovacích
místech nebezpečných odpadů. Injekční 
stříkačky mohou občané odevzdat pouze 
ošetřujícímu lékaři.

Mobilní sběr nebezpečných odpadů na území hl. m.
Prahy je služba určená pro občany Prahy (osoby s tr-
valým pobytem na území města). Z tohoto důvodu
vyžaduje obsluha svozového vozidla předložení ob-
čanského průkazu při odevzdání odpadů. Obsluha si 
z občanského průkazu zapíše jméno a bydliště osoby, 
která odpad odevzdala, aby bylo zajištěno, že tato
služba nebude zneužita jinou osobou. Žádné další úda-
je nejsou z průkazu totožnosti opisovány.

Velkoobjemové
KONTEJNERY

V SOBOTU 14. 9. 2019 11–20 HODIN
V AREÁLU TROJSKÉHO ZÁMKU

3

TRADIČNÍ SLAVNOSTI DOBRÉHO VÍNA A BURČÁKU

Severní scéna je tradičně zaměřená na folklor, takže se opět můžete těšit 
na Slovácký krúžek s cimbálovkou a tanečníky, skupinu Osmikráska a ta-
neční soubor IRIS.

Pro děti je připraveno oblíbené malování na obličej, také hry a soutěže 
s Ekoškolkou Rozárkou nebo výtvarný workshop v oranžérii.

Na jižní scéně zazní kapely Vrak, Holinky a skupina Nerez & Lucia.

V zahradě pod zámeckou zdí si vyzkoušíte střelbu z luku pod odborným 
dohledem odborníků z lukostřeleckého klubu CERE. Nově!
Se sousedskou permanentkou, vydanou Botanickou zahradou HMP pro občany Troje, bude 
vstup na Vinobraní v Botanické zahradě, konané souběžně s tím Trojským, zdarma (neplatí pro 
areál Trojského zámku). Na vinobraní neplatí Trojská karta.

Zveme vás na 

Den pro 
trojskou 
kotlinu
v sobotu 28. září
od 12 do 18 hodin
v Troji u řeky

Setkání pro všechny zájemce o mi-
nulost, současnost i budoucnost 
trojské krajiny T. Drdácký

PAMÁTKY A ZÁBAVA

European
Heritage Days
Národní téma:

Podrobnosti na str. 5

Podrobnosti na str. 4

Podrobnosti

na str. 7

6

7

4
5

1

28

3

1 Zahrada Brabcovy vily (Obecní zahrada) 2 Osada Rybáře 3 Viniční sloup 4 Kaple 
sv. Kláry 5 Panský dvůr 6 Kaple sv. Václava 7 Viniční usedlost Salabka 8 Trojský pivovar

Zažít město jinak 

Zažít
Troju
Sobota 21. 9. 2019
od 10 do 22 hodin
Ulice Povltavská
u parkoviště zoo

Kdo by se chtěl přidat,
vystoupit, zúčastnit:
zde.maj@centrum.cz, 
731 078 660

j

Program na straně 8

ZMĚNA

TERMÍNU
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v sobotu 14. 9. 2019 11–20 hod.

P
odzimní slavnost vinobraní se po-
řádá ve vinařských oblastech na 
oslavu sklizně hroznů, štědrosti

přírody, ale hlavně úlevy, že se blíží oka-
mžik, kdy úrodu přestanou ohrožovat 
kroupy, mráz, plísně, hmyz, ptáci a ne-
nechavci. Úroda bude ukryta v bezpečí
sklepů, kde později začnou jiné starosti,
ale pro tento okamžik se na ně nemyslí.

Zažitý název „vinobraní“ by správně
měl znít „hroznobraní“. Protože hrozeníí
je to, oč tu běží. K vínu je ještě dlouhá 
cesta. Hrozen se musí nejprve šetrně
pomlít na tzv. rmut, z nějž se po různě
dlouhém ležení lisuje mošt. Ten se pro-
mění ve víno malým zázrakem zvaným
fermentace neboli kvasný proces. Po
ukončení bouřlivého kvašení se budou-

cí víno několikrát oddělí od usazených 
kalů, pak nastává trpělivý proces školení 
vína, kdy se po několika měsících, ale 
i letech, z neotesaného, neučesaného, 
bujarého mladíka stává víno hodné své-
ho jména.

Vstoupíme -li ale doprostřed kvasu, 
ochutnáváme rozkvašenou hroznovou 
šťávu – burčák. Ten je tedy meziproduk-
tem mezi hroznovým moštem a vínem. 
Burčák je nápoj plný života, v jedné skle-
ničce se spolu se šťávou nachází miliar-
dy pracovitých mikroorganismů – kvasi-
nek. Ty spotřebovávají cukr, který mění 
na teplo, oxid uhličitý a na alkohol. 
Přitom se množí geometrickou řadou. 
Za pokojové teploty každé dvě hodiny 
zdvojnásobí svůj počet. Čím je tedy bur-

čák méně sladký, tím má více alkoholu 
a naopak. Koupíte -li si tedy burčák, kte-
rý je sladký moc, není to na škodu, stačí 
pár hodin počkat. Dávejte pozor, láhev 
je jako malý, trochu zpomalený jaderný 
reaktor.

Tak, a teď vybaveni tímto teoretickým 
minimem se můžete vydat na Trojské vi-
nobraní, kde si vše můžete ověřit vlast-
ními smysly. Vína i burčáku bude nepře-
berné množství. Vinařství je totiž v sou-
časnosti možná jediným zemědělským 
oborem, kde se transformace povedla, 
a díky existenci stovek výborných ro-
dinných firem prožívá nebývalý rozvoj. 
Kvalita našich vín je na světové úrovni. 
Máme být na co pyšní.

Jan Kavan, předseda Trojského vinařského spolku

prodej skla

výdej
skla

1 2

3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13 14 

15
16
17
18

19
20
21
22
23
24

25
26
27
28
29
30

31 32 33 34

 Raclette U Sýráka 1
 Pečivo Bernard 2
 Vinařství Hrozínek Lednice 3
 ZILVAR WINES 4
 Vinařství Salabka, Troja 5

 Restaurace Salabka Restaurace Salabka 66
 Znovín Znojmo 7
 Vinařství Pod Chlumem 8
 Vinařství Krist Milotice 9
 Pavlovín Velké Pavlovice 10
 Pálek Úvaly u Prahy 11
 Vinařství Maňák Žádovice 12
 Vinařství Fučík Mikulov 13
 Vinařství Čech Tvrdonice 14
 Vinařství Vondrák Mělník 15
 Sýry Tomáš Pechal 16
 T. Pechal – burčák 17
 Vinařství Kubík Velké Bílovice 18

19 Autrieth – rakouská vína
20 Víno Maděryč Čejkovice
21 ceVinařství Líbal H. Dunajovic
22 ca  Vinohned, Vinařství Mikulic

V. Pavlovice

2323  Vinedom, Vinařství TrávníkVinedom, Vinařství Trávník
Mutěnice

24 Vajnerovi – klobásy
25 Vinařství Gertner, Starý Poddvorov
26 Vinopartner Rakvice
27 Cerfi s Wines, portugalská vína
28 Vinařství Vajbar Rakvice
29 Vinařství Průdek
30 Rodinné vinařství Jedlička Bořetice
31 Vinařství D. Chocholatý Kly
32 EXPRES*PORT Dobřichovice – sýry
33 Víno prosím (Sanfeletto) prosecca 
34 Klobásový ráj Visingerová Rudná

EKO ATELIÉR GHMP
malování pro děti

jižní scéna

Program:
SEVERNÍ SCÉNA

11.30 Zahájení slavnosti

11.45–12.15 Osmikráska

12.30–13.45
Taneční a šermířská skupina IRIS
z DDM Praha 7

14.30–19.00 Slovácký krúžek

20.00 Ukončení slavnosti

moderátoři na chůdách Long Vehicle Circus

JIŽNÍ SCÉNA

12.00 Zahájení

12.30–13.30 Samuel Raška, harmonikář

14.00–14.30 Osmikráska

15.00–16.00 Vrak

16.30–17.30 Holinky

18.30–20.00 Nerez & Lucia

ZAHRADA

11.00–19.00
Výtvarný workshop s GHMP v eko -ateliéru
v oranžérii

11.00–17.00 Program a hry pro děti u bludiště – MŠ Rozárka

13.00–18.00 Lukostřelba

13.00–17.00
Malování na obličej – Duha Střelka
(stan MČ u sjezdu na jih)j j

ZÁMECKÁ KAVÁRNA

12.00–17.00 Řízené degustace, začátky po hodině

Vstupné:
pdospělí

200 Kč (včetně skleničky)

děti 3–17 let
90 Kč (bez skleničky)

studenti 18–26 let s kartou ISIC,
senioři 60+ a ZTP
130 Kč (se skleničkou)

ppes na vodítku
100 Kč (bez skleničky)

4

Možnost zakoupit skleničku 
u stánku MČ: 50 Kč
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Dny evropského 
dědictví
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA -TROJA

7.–15. září 2019

Zahrada Brabcovy vily –
Obecní zahrada Trojská 230/96
V létě 2015 byla dokončena regenerace za-
hrady, 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 
poskytovat příležitosti pro trávení volného 
času, setkávání lidí různých generací a posi-
lování komunitního života.
Památka běžně přístupná veřejnosti.
Ve dnech EHD 2019 otevřeno: 7.–15. 9. 
od 7 do 21 hodin, vstupné: zdarma

Setkání a komentovaná prohlídka historic-
ké zahrady Brabcovy vily začne 7. 9.
ve 14 hodin

Osada Rybáře Povltavská 21/42
Bývalá rybářská osada Rybáře, ze které se do-
chovalo pouze pár posledních stavení, byla 
prohlášena za památkovou zónu v roce 1991. 
Její výjimečnost spočívá především v tom, že je 
posledním dokladem osad tohoto typu v Praze 
a okolí
Ve dnech EHD 2019 otevřeno: 7. 9.
od 10 do 14 hodin

Zahájení dne památek v Troji
proběhne 7. 9. v 10 hodin před 
budovou Staré školy, kde se dnes yy
nachází Dům integrované pomoci, 
Domov spokojeného stáří, Galerie 
u lávky a rodinné centrum Skřítci 
v Troji. Až do 14 hodin zde bude stát 
informační stánek MČ Praha -Troja.

Viniční sloup Trojská 162
Ozdobný viniční sloup z časů rozkvětu
trojského vinařství z 18. století
Morový sloup z 16. století upomínal na hřbi-
tov obětí ležících v rokli nad sloupem. Sloup 
zachránili před zničením po roce 1948 lidé 
z pražské Zoologické zahrady. Obnoveno péčí 
Nadace Quido Schwanka – Troja, město v ze-
leni r. 2002.
Památka běžně přístupná veřejnosti.

Kaple sv. Kláry
Nad Trojským zámkem
Kaple vznikla jako součást zámeckého areálu, 
s vlastním zámkem byla kdysi spojena scho-
dištěm.
Památka běžně nepřístupná veřejnosti.
Ve dnech EHD 2019 otevřeno: 7. 9.
od 13 do 20 hodin
Do 30. 10. je za hezkého počasí možné 
do kapličky nahlédnout.
Vstupné: dle platného ceníku BZ Památ-
ka je součástí areálu Botanické zahrady hl. 
m. Prahy. Je přístupná po zaplacení běžného 
vstupného do venkovní expozice.

Kaple sv. Václava Podhoří 284
Kaplička vystavěna 1865 manželi Vrzákový-
mi, tehdejšími majiteli Lysolaj. Měla samo-
statný přístup od hlavní cesty v Podhoří, dnes 
je přístupná pouze boční cestou.
Památka běžně nepřístupná veřejnosti. 
Ve dnech EHD otevřeno 7.–8. 9.
od 13 do 17 hodin, vstupné: zdarma

Viniční usedlost Salabka
K Bohnicím 2/57
Známým majitelem usedlosti byl Jan Kašpar 
Salaba.
Památka bude přístupná: 8. 9.
od 10 do 16 hodin

Panský dvůr Pod Havránkou 7/10
Statek v sousedství bývalé osady Rybáře patřil 
k základnímu hospodářskému zázemí trojské-
ho panství, přestavěn na sklonku 18. století.
Areál byl intenzivně hospodářsky využíván 
až došlo v komunistickém období k úplné de-
vastaci.
Památka v rekonstrukci bude přístupná:i
7. 9. od 10 do 14 hodin

Trojský pivovar U Trojského zámku
Areál památkově chráněného Trojského pi-
vovaru byl dlouhá léta uzavřen veřejnosti 
a od povodní v roce 2002 nevyužitý, zarostlý 
a zpustlý. Noví majitelé budovy i dvůr vykli-
dili a otevřeli zde Art & food ZOOnu.
Památka bude přístupná: 7.–8. 9.
od 10 do 19 hodin
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Světový pohár ve vodním slalomu 2019 se uskuteční 6.–8. září

O
d 6. do 8. září budou mít možnost fanoušci vidět v Praze -Troji 
finále letošní série Světového poháru a zároveň budou koruno-
váni noví mistři světa v extrémním kanoe slalomu.

Umělá slalomová dráha v Praze -Troji má za sebou generálku před 
letošní hlavní akcií. Takřka šest set závodníků z celého světa se po-
pralo o vítězství v závodě ICF World Ranking Race 3. a 4. 8. Letos po-
šestnácté bude hostit hlavní město Světový pohár ve vodním slalomu, 
který se letos pojede jako „finálový“ závod celé série.

Většina z pořadatelů World Ranking Race se bude podílet vý-
razným dílem i na organizaci finálového závodu Světového poháru 
v Praze. Cíle organizátorů Světového poháru a World Ranking Race 
ve vodním slalomu zůstávají společné: „Připravit program tak, aby měl 
každý pocit, že je tak trochu součástí závodu a ukázat, že vodní slalom je 
sport, který opravdu baví,“ shodli se organizátoři.“
Odkaz na vstupenky: https://www.ticketportal.cz/event/2019-ICF-
-Canoe -Slalom -World -CupPrague
https://www.facebook.com/CanoeSlalomPrague a #czechcanoe.
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9 pátek 6. září

08:15 předjezdci 4 lodě

08:30–12:40 kvalifikace C1 muži + K1 ženy interval 1 min.

13:30 předjezdci 4 lodě

13:45–17:40 kvalifikace C1 ženy + K1 muži interval 1 min.

17:45 semifinále – stavba trati
19:00 semifinále – předjízda v celých tratíchp j ý
sobota 7. září

08:45 předjezdci 4 lodě

09:00–11:05 semifinále – C1 muži + K1 ženy interval 2 min.

12:00–13:15 finále – C1 muži + K1 ženy interval 3 min.

13:15 vyhlášení vítězů – C1 muži + K1 ženy
14:00–14:40 semifinále – C2 mix interval 2 min.

15:40–16:00 finále – C2 mix interval 2 min.

16:10 vyhlášení vítězů – C2 mixy
neděle 8 září

08:45 předjezdci 4 lodě

09:00–11:25 semifinále – C1 ženy + K1 muži interval 2 min.

12:00–13:15 finále – C1 ženy + K1 muži interval 3 min.

13:15 vyhlášení vítězů C1 ženy + K1 muži
Extreme Canoe Slalom

15:00 CSLX rozjížďky –Women K1 + Men K1
16:30–17:05 CSLX 1/4 finále K1 ženy a K1 muži
17:09–17:25 CSLX 1/2 finále K1 ženy + K1 muži
17:30–17:40 CSLX finále K1 ženy + K1 muži
17:50 vyhlášení vítězů + closingvyhlášení vítězů + closing

Informace na: www.slalomtroja.cz
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European Heritage Days
DNE 14. 9. 2019
LIBEŇ

Libeňský zámek
Zenklova 35, Praha 8
12.00–18.00 hodin
Prohlídky pouze s prů-
vodcem začínají kaž-
dou celou hodinu.
Poslední začíná 
od 17.00 hod.

Grabova vila
Na Košince 1, Praha 8
12.00–18.00 hodin
Prohlídky pouze s prů-
vodcem začínají kaž-
dou celou hodinu.
Poslední začíná 
od 17.00 hod.
Kostel sv. Vojtěcha
Zenklova ul., Praha 8
11.00–17.00 hodin

Synagoga
na Palmovce
Ludmilina ul., Praha 8
10.00–19.00 hodin
BOHNICE

Kostel sv. Václava
Ústavní ul., Praha 8
13.00–17.00 hodin
Výstava ke 100. výro-
čí posvěcení kostela 
sv. Václava v Bohnicích

KARLÍN
Kostel
sv. Cyrila a Metoděje
Karlínské nám., Praha 8
8.00–19.00 hodin
KOBYLISY

Kobyliská střelnice
Žernosecká x Bojasova 
ulice, Praha 8
8.00–18.00 hodin
bez průvodce

DOLNÍ CHABRY
Kostel Stětí
sv. Jana Křtitele
Bílenecké nám., 
Praha 8
10.00–17.00 hodin
DNE 7. 9. 2019
NOVÉ MĚSTO

Muzeum hl. m. Prahy
Na Poříčí 52, Praha 8
9.00–18.00 hodin

CO NOVÉHO U SOUSEDŮ Praha 8: Dny evropského dědictví

ZE SPORTOVIŠŤ OD ŘEKY

Vodácká škola na břehu Vltavy – HG Sport
Už od roku 2011 přibližujeme vodácký sport široké veřejnosti v rámci naší školy 
pádlování.
n Nabízíme výuku jak na kajaku, tak na kanoi se zaměřením na tekoucí a divokou 
vodu, ale i na seakajaku se zaměřením na jezera a moře. nPovedeme Vás od prvních 
záběrů na slalomové dráze v Praze -Troji až po pokročilé pádlování například na 
rakouské řece Salze. nRádi Vám také pomůžeme s výběrem nejvhodnějšího vybave-
ní, které si můžete vyzkoušet v naší vodácké půjčovně, nebo přímo pořídit v našem 
vodáckém obchodě. Provozujeme také půjčovnu bruslí, beach volejbal, ubytování či 
zajištění firemní akce.

Půjčovna lodí v Troji
Na břehu Vltavy v přímé blízkosti troj-
ského slalomového areálu nabízíme 
k půjčení širokou škálu kajaků, kanoí 
i raftů renomovaných výrobců.

Díky unikátní lokalitě můžete vyra-
zit na pohodovou projížďku na klidné 
vodě, ale také na adrenalinový sjezd 
peřejí a valců umělého kanálu.
V půjčovně najdete:
n nafukovací i plastové kanoe,
n turistické a mořské kajaky,
n kajaky na divokou vodu,
n rafty,
n SUP (stand up paddle) prkna a sit on 
topy a n veškeré příslušenství – pádla, 
vesty přilby atd.
Info a ceník na: https://sportcentrum-
-troja.cz/pujcovna -lodi/
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TROJSKÝ KALENDÁŘ

28. ZÁŘÍ zveme všechny se zájmem Í
o trojskou krajinu, její historii, součas-
nou péči i budoucnost na akci DEN 
PRO TROJSKOU KOTLINU. Od 12:00 
do 18:00 hodin v Troji u řeky organizu-
je Příměstský park Trojská kotlina, z. s. ve 
spolupráci s MHMP, Institutem Plánová-
ní a rozvoje Prahy s grantovou podpo-
rou MČ Praha – Troja a za účasti klubů 
a sdružení působících na území Prahy 6, 
Prahy 7 a Prahy 8. Společný den všech 
členů spolku s veřejností a spolky a kluby 
působícími v kotlině spojený s veřejnou 
výstavou panelů o Příměstském parku 
a piknikem na louce a volnočasovými 
sporty v přírodě. Výstava „Společně 
pro Trojskou kotlinu“ ve venkovním 
prostoru volně navazuje na úspěšnou 
výstavu Obnova soužití s řekou z roku 
2016.

Program dne:
12:00–18:00 program na stanovištích 

klubů (vědomostní, sportovní
i výtvarné úkoly)

13:00 vernisáž výstavy o příměstském 
parku, občerstvení

14:00 diskuze ke společným projektům 
v Trojské kotlině

15:00 představení výsledků veřejné
ankety

16:00–18:00 oheň, občerstvení z místní 
produkce

Tomáš Drdácký, jménem řídící rady spolku

Cílem grantového projektu je představe-
ní konceptu sdílené péče o území Troj-
ské kotliny formou Příměstského parku 
a společná diskuze o územním rozvoji 
celé oblasti nejen s odbornou veřejností 
a radnicemi dotčených městských částí, 
ale se všemi skupinami přímých uživatelů.

Příměstský park je místní iniciač-k
ní, koordinační a správní nástroj pro 
péči, ochranu a rozvoj hodnotné krajiny 
a kulturního dědictví Trojské kotliny. Po 
svém založení v srpnu 2018 a formulo-
vání společných priorit zahajuje spolek 
aktivní práci a usiluje o větší podporu ze 
strany hlavního města. Uvedené aktivity 
podpoří rozšíření principů péče o Troj-
skou krajinu, které MČ Praha -Troja 
dlouhodobě vyznává a bojuje za ně.

Společně pro Trojskou kotlinu, spolupráce a propagace 
Příměstského parku Trojská kotlina

DEN PRO TROJSKOU KOTLINU
setkání u řeky na Trojské louce spojené s výstavou 28/9
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TROJSKÝ KALENDÁŘ

ŽIVOT V TROJI

Den otevřených 
dveří 
v Demonstrační
a výzkumné 
stanici ČZU 

ý

Troja 2019
Jako každoročně pořádala 
Katedra zahradnictví Fa-
kulty agrobiologie, potravi-
nových a přírodních zdrojů 
ČZU v Praze, tentokráte již 
22. srpna, v areálu Demon-
strační a výzkumné stanice 
Troja – Den otevřených dve-
ří 2019.

Připomínáme našim čtenářům, že přebytky ovo-
ce, zeleniny i květin zde vypěstovaných lze za-
koupit od června do října, od pondělí do pátku, 
v čase 10–15 hodin u vchodu do stanice. Ten je
jen pár kroků od konečné zastávky autobusu 236
Podhoří.
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Po krátkém úvodním vstupu bylo možno absolvovat komentovanou prohlídku po-
rostů z oborů zelinářství, květinářství a ovocnářství. Mile překvapila ochutnávka 
ovoce a zeleniny i pochutin z nich vyrobených (malé pohoštění).

Program:
n Pečení buřtů i nebuřtů na otevřeném ohni i grilu
n Prezentace letošních burčáků, ochutnávky vín
n Stánek s info kol výroby, pěstování vína v naší lokalitě – poradenství, historie
n Prezentace neziskových organizací a zájmových skupin
n  Ochutnávka domácích pečených sladkých i slaných výrobků 

z rukou našich sousedů
n Poradna, co s bolavým tělem a masážní stánek
n  Dětská soutěž a zábava pro děti včetně ukázky tréningu profe-

sionálních fotbalistů
n Ukázka dronů a techniky letu s drony
n Snad i živá hudba a divadelní vystoupení
n Podvečerní promítání: Povodeň 2002 v Troji a mnohé další…

S sebou: Dobrou náladu, chuť se seznámit a pobavit, raději deštník,
vlastní pohár na tekutiny, vítané je i kolo a koloběžka, děti míč a další sportovní vybavení.
Kdo by se chtěl přidat, vystoupit, zúčastnit: zde.maj@centrum.cz, 731 078 660

V rámci akce Zažít město jinak

Sobota 21. 9. 2019
od 10 do 22 hod.
Ulice Povltavská u parkoviště zoo

TROJA

PrPP ogram:

TROJA

bus 1
12

Kovárna
Trojská

l

Povltavská

Po
d 

H
av

rá
nk

ou

bus

➸ Vltava

l
GALERIE
U LÁVKY

Inzerce

REALIZACE A ÚDRŽBA ZAHRAD
SEKÁNÍ TRÁVY

TEL.: 606 662 223, 723 899 561

RIZIKOVÉ KÁCENÍ, ŘEZ
A OŠETŘOVÁNÍ STROMŮ

D
ne 21. srpna 2019 se sešel 

Klub trojské historie v počtu 

osmnácti historiků, což je na 

prázdninový měsíc srpen velmi 

pěkné. Probírali jsme obrázky 

a texty rodící se publikace zaměře-

né na historii různých majitelů 

Zadního Ovence a Troje. Dále 

jsme se věnovali historii rodin 

Schwanků a Maturů. Příští 

schůzka KTH se uskuteční H

18. září 2019 v 17 hodin v Domě 

spokojeného stáří.
František Malý

Klub
trojské 
historie
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TIPY NA LÉTO TROJSKÝ KALENDÁŘ

1989 Pád železné opony Sametová revoluce
Výstava s tímto názvem probíhá v nádherném prostředí Letohrádku krá-
lovny Anny. Nabízí především chronologický sled událostí od 17. listopa-
du do 29. prosince 1989 prostřednictvím 71 originálních archivních foto-
grafií z dílen našich předních fotografů.

V
ýstava připomíná důležité mo-
menty Sametové revoluce nejen 
z Prahy, Brna a Bratislavy, ale 

i z dalších regionů naší vlasti, a to 
v přízemí i v prvním patře Belvederu.

Venkovní panely v přilehlém oko-
lí Královského letohrádku přinášejí 
strhující cykly Cesta k Sametové re-

voluci i výborně zdokumentovaný 
Německý exodus (situaci před zápa-
doněmeckým velvyslanectvím v Praze 
v září 1989), ale hlavně to nejdůleži-
tější, revoluční kvas v ostatních ze-
mích tehdejšího socialistického tábo-
ra (NDR, BLR, PLR, MLR, RSR).

Pád železné opony, a především Ber-
línské zdi jakožto jejího hlavního sym-
bolu (9. listopadu 1989) a také význam-
né setkání M. Gorbačova a G. Bushe, 
nejvyšších představitelů světových 
velmocí na Maltě 2.–3. prosince 1989, 
znamenal konec studené války.

Ani na tato fakta výstava nezapomí-
ná. Již při vstupu do areálu pražského 
hradu na vás „hrozí spadnout trabant 
z torza Berlínské zdi“ a za Zpívající 

fontánou uvidíte 
fota spokojených 
exprezidentů Gor-
bačova a Bushe.
Výstava potrvá 
do 30. listopadu 
tohoto roku a je
zdarma.

L. Popovská

ZVEME VÁS NA ZAHÁJENÍ VÝSTAVY

Tušení přítomnosti
Lenka Vojtová
a Jaroslav Křížek
ve čtvrtek 5. 9. 2019 od 17 h

Galerie u lávky

Lenka Vojtová
*1966 v Praze
1980–1984 SOŠV v Praze
1986–1991 AVU v Praze 
(prof. L. Čepelák, prof. 
D. Chatrný)

Věnuje se volné a užité grafice, kresbě, 
ex libris, ilustraci, malbě a tvorbě lou-
tek. Uspořádala nebo se účastnila řady 
výstav doma i v zahraničí (např. Japon-
sko, Argentina, Švédsko…) Svými díly je 
zastoupena ve veřejných i soukromých 
sbírkách doma i v zahraničí. Je člen-
kou Sdružení českých umělců grafiků 
HOLLAR Praha.

Přítomnost můžeme vnímat jako oka-
mžik, který právě prožíváme nebo jako pří-
tomnost něčeho nebo někoho, co je kolem nás 
a my to na první pohled nevidíme. Jsou to 
přírodní síly a zákony, které se stále více po-
rušují a tím i všeobecný základ, rovnováha.

„Na výstavu jsem vybrala část z cyklu 
Dvaceti dvou znaků hebrejské abecedy. Každý 
znak má svůj hluboký a pravdivý význam, 
o kterém bychom měli přemýšlet (Otec, Matka, 
Svoboda, Oběť, Nesmrtelnost…). Kresby, tvo-
řící převážnou část výstavy, jsou vytvořeny, 
v současné době mou nejoblíbenější techni-
kou tuše a pastelu. Doplňují je grafické listy 
s kombinovanou technikou nebo lepty“.
http://hollar.cz/umelci/vojtova -lenka/

Jaroslav Křížek
*1952 v Praze
1967–1970
SVVŠ Arabská
1971–1972 ČVUT 
stavební fakulta
1972–1974 ÚUŘ obor 
cizelér, kovolijec

Zabývá se restaurováním, cizelováním, 
tvorbou soch, tepaných měděných reli-
éfů, šperků. Zúčastnil se řady výstav se 
Spolkem sochařů ČR. Je členem Spolku 
sochařů ČR. Jaroslav Křížek ve své tvor-
bě preferuje svobodu, poctivost a expe-
rimentování. Nechce nikdy ustrnout ve 
vyšlapaných cestičkách, ale stále ho něco 
vybízí k hledání nových způsobů, témat 
a materiálů. Spojujícím elementem, 
jsou život, všudypřítomné přírodní síly 
a energie, které vyzařují ze všech jeho 
soch (Schody do nebe, Tanec stínů). Jeho 
nejmilejším materiálem je patinovaný 
bronz, dále kombinované techniky nebo 
kámen. http://www.jakri.vkdot.com/
Výstava je otevřena v pátek 13–19 h a v sobotu 
a neděli 10–18 h, do 3. 11. 2019.
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ZE SPORTOVIŠŤ

ZE ŽIVOTA V TROJI
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Blahopřejeme
24. srpna oslavil, v rámci cyklistických 
toulek po Indii, kam si odskočil mezi 
letními vícedenními závody v OB, 
70. narozeniny člen oddílu František 
Peterka. Orientační běžec, běžec na
lyžích a v přespolním běhu, světo-
běžník, který doslova procestoval 
celý svět. Má za sebou přes padesát 
let bohaté úspěšné sportovní činnosti 
ve výkonnostním sportu (veslová-
ní, OB, běhy na lyžích, přespoláky).
Přes zdravotní problémy s koleny si 
stále udržuje špičkovou výkonnost:
m.j. v roce 2009 vítězství v příslušné 
kategorii ve Velké kunratické, v roce 
2015 2. místo v seriálu dálkových 
běhů na lyžích Stopa pro život, vítěz-
ství na Veterániádě ČR v krátkém OB, 
mnoho dalších umístění na předních
místech v závodech v OB jak u nás, 
tak v zahraničí (v minulosti vyhrál 
také mistrovství Kalifornie a Madeiry 
v OB). Je členem Klubu mistrů Jizer-
ské 50 (třicet šest účastí) v níž startuje 
stále z 1. vlny. Letos koncem července 
vybojoval 3. místo v mezinárodních 
pětidenních závodech v Novém Boru. 
Kromě aktivní sportovní činnosti má
za sebou také bohatou organizační 
činnost v oddíle OB a v minulosti také 
ve výboru TJ Sokol Troja (byl staros-
tou), účastnil se také práce v různých 
funkcích v předchůdcích dnešního 
Českého svazu orientačních sportů
(technický vedoucí reprezentačního
družstva mužů ČSSR v OB, předseda 
zahraniční komise), „misionář OB“ 
vyslaný IOF /Mezinárodní federace
OB/ na Filipíny, kde se spolupodílel na 
vytvoření 1. filipínské mapy pro OB.
Do další sportovní činnosti mu přeje-
me hodně zdraví!

Za oddíl OB Milan Paukert

V září začne již třetím rokem činnost dětského kroužku při oddíle OB pod 
vedením Lucie Berglové (informace: obsokoltroja@gmail.com).

Z oddílu orientačního běhu TJ Sokol Troja
Po uspořádání Trojského orienťáku v květnu se členové oddílu zaměřili na P
vlastní sportovní činnost. V letních měsících jsme se úspěšně zúčastnili mnoha 
vícedenních závodů.

Softball a baseball Troja, tedy SaBaT, pořádá 
v září ukázkové náborové tréninky pro děti ve 
věku pět až jedenáct let. Přijďte si se svou dce-
rou nebo synem vyzkoušet tyto zajímavé sporty, 
s jejichž rozvojem pomáhali v Čechách studenti 
vysokých škol a univerzit.

Baseballisté a softbalistky 
z trojského SaBaTu zvou 
na ukázkové tréninky

Ukázkové tréninkyU  pro chlapce a dívky budou na y
SaBaTu v Troji probíhat po celé září, a to každé
úterý a čtvrtekú . V 16 hodin se vás zde ujmou nejen
trenéři, ale i mladé hráčky a hráči, kteří zájemcům 
ukáží, kam až může letět odpálený míček nebo jak u
se takový odpal chytá.s

Dorazte v září na SaBaT a zkuste si trénink v od-
díle, který letos slaví padesát let své existence, a je-
hož týmy hrají nejvyšší baseballové a softballové h
soutěže u nás. Více informací o trojském SaBaTu s
najdete na webu www.sabat.cz. Zde jsou k dispo-
zici také konkrétní informace k náborům do oddí-z
lů baseballu a softballu. l Vilem Sladek, SaBaT Praha
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Ekoškolka 
Rozárka
a Ekocentrum 
Podhoubí

ni-Zdravíme vás všechny po prázdn
ky nách a těšíme se na společné zážitk
e-v novém školním roce. Zároveň přej

ře-me hladké první dny v novém prostř
či dí všem dětem, které jdou do školky 

školy poprvé, i jejich rodičům. se Kdy s
s námi můžete potkat? Již 14. září se sí
uvidíme na Trojském vinobraní de-, najd

dle te nás s programem pro děti opět ved
u. bludiště v zahradě Trojského zámku
vé Připravíme pro děti tvořivé i pohybov

ač-aktivity, nebude chybět ani deka s hra
me kami pro nejmenší. Také vás zvem

1. října mezi 9 a 11 hodin
na Den otevřených dveří do školky.yy
Ekoškolka Rozárka, Pod Havránkou 12/2,
Praha -Troja, Kontakt: Petra Charvátová,

23,petra.charvatova@podhoubi.cz, tel: 774 44812
více informací: www.podhoubi.cz

Lesní klub 
Zahrádka Troja

ric-Během léta se na Zahrádce uskutečnily histori
cký ky první příměstské tábory, a to technologick
ne-detektivní a rukodělný indiánský. Spalo se n
alo jen v teeppe, ale i pod širými hvězdami, zpíva
ra-se u táboráku a každý den jsme podnikli výpr

vu po okolí. n po-Na tábory navazují od září odp
lá-lední kroužky, které jsou určeny pro předškol
rá, ky a děti na prvním stupni. Nabídka je pestr
ch-těšit se můžete na rukodělný, výtvarný, tec

nický a dramatický. n za  Prázdniny jsou skoro
bu, námi a my se těšíme na další rok v lesním klub
ny. který na podzim oslaví svoje první narozenin
lik Zahrádka Troja je skrytou oázou, jen někol

ká. minut chůze od zastávky Poliklinika Mazursk
ví-Většinu času trávíme s dětmi v přírodě a rozv
ání jíme jejich praktické dovednosti i sebepozná
me formou her. Ke každému dítěti přistupujem
áct individuálně, a proto je kapacita klubu patná
od dětí. Do skupiny jsou přijímány děti ve věku o
de 3 do 6 let. Sledujte naše webové stránky, kd
ích získáte více informací o lesním klubu, kroužcí

a pravidelných akcích pro veřejnost.
www.zahradkatroja.cz

ojaVladimíra Bendová, Zahrádka Tro
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TJ SOKOL INFORMUJE

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) čtvrtek 17–19 h.

TJ SOKOL TROJA zve na cvičeníA
Přij

TJ

Cvičení v tělocvičně ZŠ ve školním roce 2019–2020
Se začátkem školního roku 2. září 2019 zahajuje provoz i tělocvična v Základní škole Trojská. Rozvrh cvičení TJ Sokol Troja byl 
zveřejněn v minulém čísle. Nyní zveřejňujeme celkový rozvrh využití tělocvičny, kde můžeme nabídnout další cvičení.

Pokud byste měli zájem o všeobecnou kon-
diční a pohybovou průpravu vycházející z tra-
dičních stylů kung -fu (shaolin a wudang) 
s rozvojem zdravé sebedůvěry a umění sebe-
obrany, ve středu a v pátek cvičí v tělocvičně 
smíšený oddíl – holky i kluci. Vedle běžných 
tréninků pořádají i kungfu víkendy a letní 
soustředění. Kontakt: Miroslav Krutina, tel. 
602 179 733.

Dalším druhem cvičení je zumba. Zumba 
je taneční fitness program v rytmu latinsko-
-americké hudby, který kombinuje prvky aero-
bicu a tance. Ve španělském slangu toto slovo 
znamená „rychle se hýbat a bavit se“. Zumba 
funguje na bázi intervalového tréninku, kdy 

se kombinují rychlé a pomalé rytmy, čímž do-
chází k efektivnímu spalování tuků a tvarová-
ní postavy. V průběhu hodiny se spolu postup-
ně učíme choreografiie v rytmu Merengue, 
Salsy, Samby, Reggaetonu, Cumbie či Flamen-
ca. Není potřeba být nejlepším tanečníkem, 
protože Zumbu zvládne každý. Není důležitá 
technika kroků či počítání kroků, důležité je 
poslouchat hudbu, uvolnit se a vložit do tance 
část sebe. Rozvrh: každé úterý od 17 hodin, 
cena hodiny 120 Kč, kontakt: Zuzana Zavadi-
lová, email: zuzana.zavadilova@gmail.com,
tel. 605 902 845

Městská část dlouhodobě spolupracuje 
se sportovním oddílem SaBaT Praha, což je 

baseballový a softballový klub s padesátiletou 
tradicí. V tělocvičně budou trénovat muži, 
ale po celé září jsou v areálu SaBaTu v úte-
rý a ve čtvrtek od 16:00 hodin pro všechny 
kluky a holky připraveny volné tréninky. Pro 
další informace kontaktujte pana Štěpána 
Hasala 725 927 145.

Máte -li zájem o další cvičení uvedená 
v tomto rozvrhu nebo o pronájem sálu ve 
volných hodinách, kontaktujte úřad městské 
části na adrese markova@mctroja.cz nebo 
telefonicky 284691121. Sdělíme vám kontakt 
na vedoucí jednotlivých cvičení nebo pod-
mínky pronájmu a umožníme i prohlídku 
sálů. Ing. Irena Marková

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
velký sál

M. Pošta – 
florbal

Tělocvič. J Sokol kopaná pří-
pravka od 1. 11. 19 do 31. 3. 20ppp

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

malý sál
Tělocvič. J Sokol –

p ydítě  – pohyb  – hudbap yp yyy
TJ Sokol  – PILATES TJ Sokol – aerobik

pí. Kocábová – 
ppilatespp

úterý

velký sál
Tělocvič. J Sokol

kopaná přípravka 
1. 11. 19 – 31. 3. 20

TJ Sokol -odbíjená III oddíl nohejbalu
TJ Sokol Troja
kopaná OSV

malý sál Judo club Kidsport
Tělocvič.J Sokol

kopaná přípravka 
1. 11. 19 – 31. 3. 20

Zavadilová – zumba
TJ Sokol

– zdr. cvič + jóga
p. Pecha – sebeobrana

středa
velký sál

Tělocvič.J Sokol – 
orientační běh 

1. 11. 19 – 31. 3. 20
TJ Sokol – florbal TJ Sokol -odbíjená II TJ Sokol – -basketbal BBA Group

ýmalý sálýý yKUNG FU Factory o.s.yy J j gTJ Sokol- jógaJJ j gj g JTJ Sokol -aerobikJJ JTJ Sokol -PILATESJJ

čtvrtek
velký sál

Tělocvič. J Sokol – 
předškolní dětippp

Tělocvič.J Sokol – 
RODIČE A DĚTI

Tělocvič. J Sokol –
žactvo ml. – sportováníppp

HB Basket Praha
TJ Sokol – kanoistika 
1. 11. 18 – 31. 3. 19

malý sál
TJ Sokol cvičení 

se židlí
TJ Sokol – st. tenis dospělí

p. Pecha – 
sebeobrana

pátek

velký sál
Tělocvič.J Sokol kopaná příprav-

ka od 1. 11. 19 do 31. 3. 20
Tělocvič. J Sokol – kopaná 

ml. žáci od 1. 11. 19 – 31. 3. 20
SaBaT Praha

malý sál
Tělocvič.J Sokol 

kopaná přípravka 
1. 11. 19 – 31. 3. 20

KUNG FU Factory o.s.
Tělocvič. J Sokol 

st.tenis žáci

neděle velký sál
p. Turák – fotbal 

3. 11. 19 – 29. 3. 20
SaBaT Praha

TJ Slovan Moravská Třebová – 
atletika 4. 11. 19 – 31. 3. 20

Informace 
z oddílu kopané

M
užské týmy zahájily své soutěže již 
v srpnu. Naši muži A v I.A třídě 
vstoupili do soutěže úspěšně. Zví-

tězili doma nad ČAFC 1:0 a s Dolními 
Počernicemi remizovali venku 2:2.

Mládežnické týmy byly v týdnu od 
17. do 24. 8. 2019 na soustředění v Měl-
níku. Soustředění se účastnilo sedmnáct 
dětí pod vedením hlavního trenéra Luď-
ka Toboly a pro děti bylo velice přínosné.

Petr FILIP

Z treninku na soustředění
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Oddíl kopa-
né potřebu-
je doplnit 
kluky roční-
ků narození 
od 2005 až 
do 2013. Zá-
jemci volej-
te a hlaste 
se na tel.: 
728 213 254.

TJ Sokol Troja s MČ Praha -Troja a SPCCH Praha 7 pořádají

AUTOBUSOVÝ ZÁJEZD
do zámku Slatiňany a skanzenu
Veselý Kopec v sobotu 5. října 2019
Program: 7.15 h odjezd z Troje – Povltavská u stanice
MHD Trojská 10 h prohlídka zámku Slatiňany, zá-yy
kladní vstupné 120 Kč, důchodci, děti a studenti 80 Kč
12 h skanzen Veselý Kopec – oběd a prohlídka, základ-
ní vstupné 120 Kč, důchodci, děti a studenti 100 Kč
Návrat cca v 19 hod.
Cena zájezdu pro členy TJ 150 Kč, pro hosty 200 Kč. Zájezd se uskuteč-
ní pouze při dostatečném počtu účastníků. Přihlášky přijímá Václava Fi-
lipová do 30. září 2019, 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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ZOO pro vás připravila
www.zoopraha.cz Otevřeno denně: v září 9–18 h

Hudební
procházky
13 h Gočárovy domy v zoo
15 h Trojský zámek
17 h Botanická zahrada

 1. 9. Musica vocale (J. Družecký, L. Mozart)

 8. 9.  Pražské saxofonové kvarteto (T. Tur-
pin, S. Joplin)

15. 9.  Trio Iuventa (W. A. Mozart, F. X. Dušek)

22. 9.  Ventova dechová harmonie
(F. Paer, J. Družecký)

12

Botanická zahrada zve
www.botanicka.cz Venkovní expozice denně, Fata Mor-

gana kromě pondělí 9–19 h, vinotéka po–pá 13–21, so–ne 11–21 h

Ať hudba zní Pozvánka 
do Botanické zahrady

T
yto neopakovatelné neděl-
ní produkce se zde konají 
vždy od 17 hodin už jen do 

konce září.
V jedinečném prostředí or-

namentální zahrady pod Sekvo-
jovci obrovskými se potěší srdce 
každého milovníka klasické 
hudby a samozřejmostí je pro-
fesionální interpretace skladeb.

Nutno ještě dodat, že hudeb-
ní procházky probíhají letos již 
počtrnácté a můžete je zhléd-
nout i v Zoo (od 13 hodin) 
a Trojském zámku (od 15 ho-
din). L. Popovská

Odrůdy vinic ČR
(v hektarech)

Veltlínské zelené 1639,8
Müller Thurgau 1546,9
Ryzlink rýnský 1242,0
Ryzlink vlašský 1188,3
Svatovavřinecké 1138,8
Frankovka 1119,9
Rulandské šedé 951,5
Sauvignon 935,8
Chardonnay 920,5
Rulandské bílé 803,4
HN 31. 10. 2018, zdroj ČSÚ, Česko v datech, Svaz vinařů ČR,

Mezinárodní organizace pro vinnou révu a víno (OIV)

1., 8., 15., 22., 29. 9. Seznáme-
ní s Šípovými žábami Speciální 
komentování zaměřené na život-
ní cyklus a zajímavosti o žábách 
rodu Dendrobates. Workshopy 
od 14 h seznámí návštěvníky blí-
že s životem žab.
1. 9. Křtiny mláděte lachtana 
jihoafrického – přijďte s námi 
ve 13 h pokřtít lachtaní mládě. 
Chybět nebude speciální cvičení 
lachtanů. Mezi 10. a 16. hodi-
nou zajímavý program v prosto-
rách amfiteátru u lachtanů.
2. 9. Prvňáčci jdou do zoo Vstup 
za 1 Kč pro žáky prvních tříd 
základních škol. V 11.30 na ně 
čeká speciální vystoupení zvířat
v amfiteátru Bororo zaměřené 

na učení; odborný výklad tre-
nérů o principu učení.

7. 9. Mezinárodní den supů 
a kondorů oslavíme v sobotu, ů
v 11 a 15 hodin proběhne spe-
ciální krmení supů.
21. 9. Mezinárodní den go-
ril – předání dárku oslaven-
cům v 15 h.
28. 9. Výroční slavnost 2019
aneb velká oslava 88. výročí 
založení Zoo Praha.

4.–22. 9. Smrtonosné pasti
Masožravé rostliny v Troji, 
skleník Fata Morgana, denně 
kromě pondělí 9–19 h
14.–15. 9. Vinobraní v Bota-
nické zahradě – Vinice sv. Klá-
ry, Vinobraní sv. Kláry před-
staví vinařskou produkci jak 
místní, tak i dalších vinařství 
z Čech a Moravy. Chybět ne-
bude ani doprovodný hudební 
program www.botanicka.cz

Víno v Českém 
středohoří

    7. 9. Roudnické vinobraní
20–21. 9. Litoměřické vinobraní
27–28. 9. Vinobraní Velké Žernoseky

www.stredohori.cz

Design lock
Zámek Roztoky u Prahy

Výběrové trhy autorské tvorby, více než padesát stán-
ků designerů, kapely, divadla, workshopy a delikate-
sy v krásném prostředí Zámku Roztoky.

R
oztocký hand -made market s originální autorskou mó-
dou, šperky, kosmetikou a doplňky doplní skvělý streetfo-
od. Návštěvníkům nabídne rozsáhlou škálu výrobků 

(hračky, módu pro malé i velké, knížky, bytové doplňky, šperky, 
kabelky, pamlsky a v neposlední řadě i přírodní kosmetiku pro 
děti i dospělé), ale vždy s důrazem na kvalitu.

Více informací na www.designlock.cz nebo
na Facebooku DESIGN LOCK. Vstup zdarma

Roztocký zámek a jeho okolí – oblíbený cíl nedělních výletů je ideálním 
místem pro rodiny s dětmi, které zde budou moci v přátelské atmosfé-
ře strávit celý den. Vedle stánků vybraných výrobců na ně bude čekat 
originální doprovodný program (loutkové divadélko, dětská jóga, DJ),
řada workshopů (aranžérský kurz, výroba netoxické kosmetiky, náram-
ků z minerálních kamenů, loutek apod.) a stejně tak i zajímavé a pestré 
občerstvení.

50° 9‘ 30.0168“ N, 14° 23‘ 57.8472“ E

Neděle, 8. 9. 2019
10–17 hodin
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