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SLOVO STAROSTY

ÚŘAD MČ INFORMUJE

ZAJÍMAVOST

Tomáš Bryknar
starosta

Milí trojští a podhořští sousedé,
všechny vás velice srdečně zvu v sobotu 12. září na Trojského vinobraní. Po velikém váhání 
a rozhodování přece jenom 22. ročník uspořádáme. Jako již tradičně se budeme moci potkat se 
sklenkou vína v ruce na severním nádvoří a v zahradách Trojského zámku. Jižní část zahrady 
bude letos bez vinařů a bez programu. Bohužel tentokrát ani nebudeme z ekonomických důvodů 
rozdávat do schránek volné vstupenky a každý z návštěvníků si bude muset vstupenku za jednot-
nou cenu 100 Kč zakoupit. Vstupenky budou k dostání v předprodeji na našem úřadu anebo na 
pokladně v Trojském zámku. Dále bude možno zakoupit si vstupenky i na internetovém předpro-
deji. Celkový počet vstupenek bude však omezen na osm set kusů.

Milí trojští a podhořští sousedé, na všechny z vás se těším a doufám, že i letos bude Trojskému 
vinobraní přát dobré počasí.
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Volby se uskuteční v pátek 2. 10. od 14 do 22 hod., v sobotu od 8 do 14 hod. 
Případné 2. kolo pak v pátek 9. 10. od 14–22 h. a v sobotu 10. 10. od 8–14 hod.

H LASOVÁNÍ PROBÍHÁ pouze na území ČR ve dvaceti sedmi obvodech, kde jsou volby do Senátu Á
vyhlášeny. Funkční období senátora je šest let, každé dva roky se obměňuje třetina křesel – 
27 z 81. Pokud některý z kandidátů získá v 1. kole nadpoloviční počet platných hlasů, získává 

tento kandidát senátorský mandát. V opačném případě se koná druhé kolo.

MČ Praha -Troja spadá pro senátní 
volby do okrsku č. 27 společně 
s Prahou 1, 2, 5, 6, 7 a MČ Praha-
-Suchdol. Pouze v těchto voleb-
ních místnostech můžete hlaso-
vat pro vybraného kandidáta pro 
„náš“ okrsek č. 27 s voličským 
průkazem vydaným MČ Praha-
-Troja. Přesné území najdete na:
– h t t p s : / / m vc r. c z / u z e m n i -
-vymezeni -volebnich -obvodu-
-pro -volby -do -senatu

Výjimku má volič v zahraničí 
zapsaný ve zvláštním seznamu vo-
ličů – ten může na voličský průkaz 
hlasovat v kterémkoliv z dvaceti 
sedmi senátních obvodů, ve kterém 
probíhají volby.

Kandidátku si v okrsku 27 zaregis-
trovali:
Václav Hampl – KDU -ČSL, Zelení 

(s hnutími Senátor 21 a Pra-
ha Sobě) – obhajuje

Miroslava Němcová – ODS á
(s TOP 09 a STAN)

Robert Veverka – Pirátia
Milan Urban – SPD
Petr Fejk – Iniciativa občanůk
Václav Fischer – Nezávislá iniciativa
Ivo T. Budil – Trikolóra
Jakub Štědroň – ČSSD

Voličské průkazy
bude možné vydávat pro volby do Se-
nátu v okrsku č. 27 pro 1. a 2. kolo 
od 17. 9. do 30. 9. do 16 hod., pak 

se seznam voličů uzavře. Pro 2. kolo
můžete požádat o voličský průkaz do
7. 10. 2020 do 16 hod.

Volební lístky naleznou voliči
nejpozději 29. 9. 2020 ve svých poš-
tovních schránkách i s informacemi
o způsobu hlasování a samozřejmě
budou k dispozici i ve volební míst-
nosti.

Ve volební místnosti pak volič ob-
drží od volební komise žlutou úřední 
obálku, do které vloží 1 hlasovací lís-
tek pro Senát. Nezapomeňte si vzít 
s sebou platný občanský průkaz
nebo cestovní pas a roušku!

Podrobné info www.volby.cz,
www.mvcr.cz

Renata Zajícová, zapisovatel OVK

2.–3. října 2020
příp. II. kolo 9.–10. 10. Volby do Senátu

Parlamentu České republiky
př p

P ŘED OMEZENÍM KVŮLI COVI-
DU 19 byl Valdštejnský palác 
otevřen zdarma od dubna do 

října každý víkend od 10 do 16 hodin 
a od června do září o hodinu déle. 
Senát Parlamentu ČR pořádá také 
pro veřejnost Den otevřených dveří 
28. 10. od 9 do 16 hodin. Vstup vol-

Kompetence senátu
n Senát projednává návrhy záko-
nů postoupené Poslaneckou sně-
movnou. Ústavní a volební záko-
ny není možné přijmout bez jeho 
výslovného souhlasu. Dále např. 
n vyslovuje souhlas se jmeno-
váním soudců Ústavního soudu,
n volí prezidenta republiky na 
společné schůzi obou komor či
n předkládá prezidentu repub-
liky návrh na propůjčení nebo 
udělení státních vyznamenání. 
n Rovněž navrhuje Poslanecké 
sněmovně dva kandidáty na funk-
ci Veřejného ochránce práv a dva 
kandidáty na funkci jeho zástup-
ce a např. n navrhuje prezidentu 
kandidáty na funkci předsedy 
a inspektorů Úřadu pro ochranu 
osobních údajů. n Pouze Senát 
může podat žalobu na prezidenta 
republiky Ústavnímu soudu pro 
velezradu. Schůze Senátu jsou 
veřejné, je třeba projít recepcí 
C1 a bezpečnostním rámem.

ný. Další termíny prohlídek historických 
prostor jsou plánovány na 7. 11., 8. 11.,
17. 11., 5. 12., 6. 12., 24. 12., 25. 12., 26. 12. 
a 1. 1. 2021 vždy 10–16 hod. Vstup volný. 
Komentované prohlídky jsou prozatím 
zrušeny. Ověřte si těsně před plánovanou 
návštěvou, zda se prohlídka uskuteční
((www.senat.cz).

Prohlídky Senátu Parlamentu ČR
Senát sídlí v Praze 1, Valdštejnské náměstí 17/4 a patří mu tři 
paláce: Valdštejnský včetně Valdštejnské zahrady, Kolovratský 
a Malý Fürstenberský palác.

0 m100
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V SOBOTU 12. 9. 2020 NA SEVERNÍM NÁDVOŘÍ ZÁMKU

ÚŘAD MČ INFORMUJE

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

Neděle 6. 9. od 9 do 12 hodin
n Dvůr ZŠ + TGSČ Trojská 110/21
n V Podhoří 280, bývalá octárna

Neděle 6. 9. od 13 do 16 hodin
n Pod Salabkou x Trojská

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

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

n Pod Salabkou x Trojská
n Dvůr ZŠ + TGSČ Trojská 110/21
n V Podhoří 280, bývalá octárna

Neděle 13. 9. od 13 do 17 hodin
n Pod Havránkou 807/15
n Sádky

NEBEZPEČNÉ ODPADY A JEDLÉ TUKY
Do mobilního sběru patří pouze níže
uvedené odpady: rozpouštědla, kyse-
liny, zásady, fotochemikálie, pestici-
dy, zářivky a jiný odpad s obsahem
rtuti (teploměry), olej a tu, barvy,
tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice, 
detergenty obsahující nebezpečné 
látky (čisticí prostředky), léčiva, ba-
terie a akumulátory

Středa 30. 9.
n V Podhoří 
(točna autobusů)
18.10–18.30 h

n Trojská x Pod Havránkou
18.40–19.00 h

3

SEVERNÍ SCÉNA
11.00 Zahájení slavnosti

11.30–12.30 Osmikráska

13.00–14.00 Staropražští pardálové

14.30–15.30 Mirek Paleček

16.00–19.30 Slovácký krúžek

20.00 Ukončení slavnosti

ZAHRADA
11.00–19.00  Výtvarný workshop s GHMP 

v eko-ateliéru v oranžérii

11.00–17.00  Program a hry pro děti –
MŠ Rozárka

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

KOMORNĚJŠÍ SLAVNOSTI DOBRÉHO VÍNA A BURČÁKU

TROJSKÝ KALENDÁŘ

ÚŘAD MČ INFORMUJE

Prodej nápojů pouze do jednorázových kelímků nebo vlastního skla.

…vítání občánků bude
Podrobnosti v příštím čísle

nebrec ̌…

Na rozdíl od minulých ročníků je na vino-
braní možný vstup pouze s předem zakou-
penou vstupenkou. Vstupné je jednotné: 
v předprodeji 100 Kč, na místě v den akce 
150 Kč. Předprodej začíná 2. září 2020.
Letos poprvé je možné zakoupit vstupenku elektronicky, 
a protože tomuto způsobu dáváme přednost, je větší počet 
vstupenek vyhrazen pro tento způsob prodeje. Vstupenku lze 
zakoupit na webových stránkách MČ www.mctroja.cz, kde 
na titulní straně naleznete odkaz, kde si vstupenku zakoupíte.

V klasickém předprodeji na úřadě městské části Praha-
-Troja zakoupíte vstupenku a v podatelně denně od 2. 9. do 
9. 9. 2020, a to v pondělí a í ve středu 8–18, úterý a ý čtvr-
tek 8–16 hod. Vstupenku v předprodeji bude možné zakoupit 
i v pokladně Trojského zámku v jeho otvíracích hodinách,
tzn. úterý,ýý středa, čtvrtek, sobota, neděle 10–18, pátek 
13–18 hod., od 2. 9. do 9. 9. 2020.

Pokud se do dne konání vinobraní nevyprodají všechny vstu-
penky, bude možné je zakoupit v den akce od 11 hod. přímo

Jak se bude letos vinobraní lišit
Trojské vinobraní 2020 se vzhledem k mimořádným opatřením sou-
visejícím s pandemií COVID 19 koná v omezeném rozsahu s předem 
určeným počtem návštěvníků. Z tohoto důvodu nenajdete ve svých 
schránkách volné vstupenky.
Celé vinobraní je pojato v sousedském duchu 
a proběhne pouze na severním nádvoří Trojského 
zámku tak, jak to zažili pamětníci. Prezentovat se 
budou trojská vinařství – Salabka, Jabloňka, Zil-
var Wines a Trojský sklep. Kromě vína a burčáku
si u dvou stánků budete moci zakoupit také občer-
stvení. Program je uzpůsoben komornějšímu po-
jetí, přesto je pestrý a lákavý. Vystoupí Lidová mu-
zika Osmikráska, kapela Staropražští pardálové,éé

písničkář Mirek Paleček a jako každý rok soubor 
Slovácký krúžek. n Nebude chybět ani program 
pro děti v zahradě organizovaný MŠ Rozárka a ob-
líbené malování na obličej. V oranžérii proběhne jj
výtvarný workshop s lektorkami GHMP. Ve stánku 
Městské části Praha -Troja se můžete potkat s pa-
nem starostou a ostatními zastupiteli. n Doufá-
me, že nám bude přát počasí a již nic nepokazí 
tento netradiční, ale tradici dodržující ročník.

Jak zakoupit vstupenky 
na Trojské vinobraní 2020

u brány Trojského zámku za cenu 
150 Kč. Na tuto možnost ale nespo-
léhejte a využijte možnost pohodl-
ného elektronického předprodeje.

V SOBOTU 12. ZÁŘÍ 2020, 11–20 HV AREÁLU TROJSKÉHO ZÁMKUATRAKTIVNÍ PROGRAM PO CELÝ DEN

V SOBOTU
12. 9. 2020
OD 11 DO 20 H

DVACÁTÝ DRUHÝ ROČNÍKTRADIČNÍ SLAVNOSTI DOBRÉHO VÍNA A BURČÁKU

150 Kč

150 Kč

V SOBOTU 12. ZÁŘÍ 2020, 11–20 H

V AREÁLU TROJSKÉHO ZÁMKU

ATRAKTIVNÍ PROGRAM PO CELÝ DEN

V SOBOTU

12. 9. 2020

OD 11 DO 20 H

DVACÁTÝ DRUHÝ ROČNÍK

TRADIČNÍ SLAVNOSTI DOBRÉHO VÍNA A BURČÁKU100 Kč

100 Kč

Prodej nápojů letos pouze do jednorázových

kelímků nebo vlastního skla.

kelímků nebo vlastního skla.

kontejnery
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Z přírodní lékárny lesních strání
Brusnice brusinka

P ODLE MNOHA SERIÓZNÍCH MEDICÍNSKY-
�CH STUDIÍ obsahují brusinky spoustu 
vitamínů, minerálů a dalších důležitých 

živin. Přítomný vitamín C jako velmi silný pří-
rodní antioxidant schopný blokovat škody způso-
bené volnými radikály posiluje organismus proti 
infekci. Rovněž tak vitamín E, který je rozpustný 
v tucích, se výrazně podílí na funkci imunitního 
systému. Může pomoci nebo oddálit nemoci, kte-
ré jsou spojené s volnými radikály. Vynachválit 
si je ale nemohou ani ženy, které trpí bolestmi 
v hormonálně náročném období. Dále obsahují 
brusinky vysoký obsah vlákniny, s nímž je spojeno 
nižší riziko chorob srdce, mrtvice, cukrovky, obe-
zity, a dokonce i onemocnění týkající se trávicího 
ústrojí. Zvýšený příjem vlákniny snižuje krevní 
tlak a cholesterol. Také jsou skvělým pomocní-
kem obézních lidí, kteří se snaží zhubnout. Podle 
výzkumů jsou tyto malé červené plody dokonce 
velkými bojovníky s rakovinovými onemocně-
ními. Ze studií vyplynulo, že pomáhají procesu 
zpomalení progrese nádoru, zvláště pak rakoviny 
prostaty, jater, prsu, vaječníků a tlustého střeva.

Extrakty z brusnice se často využívají ve farma-
ceutickém průmyslu. Jejich nejznámější použití je 
ovšem jako přídavky do doplňků stravy určených 
na léčbu problémů s bolestivým zánětem močové-
ho měchýře. Brusinky jsou nejlépe známým bojov-

níkem proti tomuto onemocnění, i jako ochránce 
a prevence před jeho vznikem. Při kardiovasku-
lárních chorobách údajně zabraňují hromadění 
krevních destiček a snižují krevní tlak pomocí 
antizánětlivého mechanismu. K jejich nekoneč-
né prospěšnosti patří i užití pro zlepšení stavu 
a zdraví dutiny ústní. Opět zde bojují s bakteriemi, 
kterým zabraňují, aby se v ústech usazovaly, a to 
především na zubech.

Lidové léčitelství zná již od pradávna listy bru-
sinek jako složky čajových směsí s močopudným 
a dezinfekčním účinkem, jako prostředek pomá-
hající při průjmech, některých nemocech žluční-
ku i léčbě cukrovky.

Ovšem pozor – pacienti, kteří užívají léky na 
ředění krve (např. warfarin), by se těmto chutným 
a na první pohled neškodným plodům měli vy-
hnout. Díky nim by se totiž mohl snížit protisrážli-
vý účinek léku, který by mohl vyvolat nebezpečné 
krvácení.

Vzhledem k vysokému procentu živin a ob-
rovskému množství antioxidantů se malé červe-
né plody řadí mezi tzv. superpotravinyvv . Další yy
nezanedbatelnou výhodou brusinek je například 
i to, že polovina šálku obsahuje pouze pětadvacet 
kalorií. I proto jsou velmi oblíbenou přísadou jak 
do ovocných, tak i do zeleninových salátů. Pama-
tujme na brusinky, mnohostranně pomáhají.

Otka Stavovčíková

Brusnice brusinka je další z vel-
mi zdravých lesních plodů. Její 
květy v květenství hroznu rostou 
na kratičkých stopkách a barva 
jejich květů je od bílé po sytě 
růžovou. Pro léčebné účely se 
využívají brusinkové plody i listy. 
Známý je i jiný druh brusnice – 
větší klikva velkoplodá, pěsto-
vaná v Severní Americe a klikva 
bahenní, dovážená k nám ze Slo-
venska nebo Polska.

Brusnice –
Vaccinium vitis idaea L.

ý y j j p ý j

V YRAZÍME Z HLAVNÍHO 
nádraží v sobotu 9.34 h 
rychlíkem, v Berouně 

jsme v 10.14 a spěšným krokem 
půjdeme na autobusové nádraží, 
které je hned naproti před vla-
kovým. Odtud nám jede autobus 
směr Tetín v 10.23 až ke Koně-
pruským jeskyním. Cesta trvá 
asi 15 min. Bus jezdí v sobotu 
a v neděli jen do 25. 10. 2020.

Vstupenky do jeskyní lze 
zakoupit online nebo na místě: 
150/110/70 Kč, prohlídka trvá 

Tentokrát nacházíte tip na výlet, místop ý ,
obvyklé poslední strany, na stránce věno-b klé l d í t t á ě
vané zpravidla životnímu prostředí a je to 
tak správně, protože výprava do chráněné 
krajinné oblasti si to zasluhuje.

Vážení čtenáři a turisté, tentokrát bych vás 
ráda nasměrovala do Koněpruských jeskyní 
v CHKO Český kras. Určitě stojí za návštěvu 
a líbit se bude všem věkovým kategoriím!

asi hodinu a ujdete 620 m, teplota je asi 10 stupňů, scho-
dů 483, otevřeno po–ne 8–16, v říjnu 8.30–15 h.

Na prohlídkové trase projdete 8 zastavení. K vidění je 
toho hodně: malá jezírka, žebrovité krápníky, zoubkova-
ná záclonka, jedna z nejstarší a také nejzajímavější vý-
zdoby Koněpruských jeskyní – tzv. „Koněpruské růžice“, 
kosterní nálezy, tzv. sintropád atd. Trasa končí ve svrch-
ním patře, známém jako Mincovna, kde byla ve středově-
ku provozována tajná penězokazecká dílna.

Podle času zvolíme další program, možností je mno-
ho, např. od východu z jeskyní si projít asi tři km Naučnou 
stezku Zlatý kůň až k lomu Na Kobyle a zpět a pak 14.28 
autobusem zase do Berouna na vlak anebo po žluté znač-
ce sedm km přes Kodu do Srbska, odkud jede vlak do 
Prahy dvakrát do hodiny vždy :24, :54. A pokud vám au-
tobus ujede, do Berouna je to devět km pěšky na vlak. Za 
nádražím vás může zachránit Berounský medvěd, myslím 
tím pivo z místního rodinného pivovaru. Renata Zajícová

Byli jste v Koněpruských
jeskyních?

251 ZÁŘÍ 2020
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vznikla v roce 2010 a v současné době kapela hraje lidové 
písně středních a jižních Čech, jejichž hudební úpravy vy-
tvořila především Iva DOSTÁLOVÁ. O další hudební úpravy 

v obsazení housle, akordeon, kontrabas, hrají 
a zpívají písně staropražské, lidové a také nejpopu-
lárnější hity Karla Hašlera. Koncertují v divadlech
i kulturních domech, na městských slavnostech,
jarmarcích a trzích či adventních koncertech. Ka-
pelu vede Vladimír PECHÁČEK – hudebník, zpěvák K
a moderátor. Spolupracoval jako houslista a zpěvák 

e písničkář známý hlavně z folkového dua Miroslav PA-
EČEK a Michael JANÍK, jako bývalý člen divadla Semafor 

a písničkář, spolupracující se zpívajícím právníkem Ivo 
JAHELKOU. S Michaelem JANÍKEM se seznámil na soutě-
ži Talent 1967. Je však také znám jako originální inter-
pret písní V+W+J (VOSKOVEC, WERICH, JEŽEK) i autor KK
osobitých písní. Repertoár hlavně z „Ježkáren“ a z jeho 

Pražský Slovácký krúžek byl založený již
v r. 1896 a je nejstarším pražským národo-
pisným spolkem. Patří ke stálicím Trojského
vinobraní. Aktivní jsou dvě cimbálové muzi-
ky, jedna pod vedením primáše Martina SO-
CHORA a Žandár s primášem Ondřejem BLA-
HOU. Chasa společně s muzikami, ženským

ŽIVOT V TROJI

Pestrý program v zahradě a na severním nádvoří trojského zámku

LIDOVÁ MUZIKA OSMIKRÁSKA

VINOBRANÍ V PRAZE A OKOLÍ
11.–12. 9. Vinohradské vinobraní 
2020 pá od 14 h, so do 22 h
12. 9. Roudnické vinobraní /+EHD/ 
a hudební festival (od 11 h) v zámeckém
areálu v Roudnici n/L
13. 9. Vinobraní v klášteře Řepy
7. ročník v zahradě Domova sv. Karla Boro-
mejského od 14.00 h, zábavný program
28. 9. Svatováclavské vinobraní na 
Pražském hradě Svatováclavská vinice

platnost ke dni 24. 8.

22. ročník
slavnosti

dobrého vína
a burčáku
12. 9. 2020

EKOŠKOLKA ROZÁRKA
soukromá mateřská škola se sídlem v Troji. Je členem 
ezinárodního vzdělávacího programu, jehož hlavním 
ílem je, aby se děti naučily již od brzkého věku snižovat 
kologický dopad školy a svého jednání na životní pro-
tředí a tím zlepšili prostředí, jak ve školce, tak v jejím 

okolí. Rozárka vyučuje děti od tří let na základě učeb-
ního programu začít spolu – step by step, který má 
celosvětovou popularitu. Spojujeme program s lesní 
pedagogikou, kde klademe důraz na každodenní ná-
vštěvu lesa nebo přírody. Vedeme děti ke zdravému 
životnímu stylu a poznání.

VÝTVARNÝ WORKSHOP
bude v zámecké oranžerii (u jižní brány) nejen pro rodiny s dětmi, ale i pro další 
návštěvníky: výroba ručního papíru, aranžování květin, tvorba z keramické 
hlíny, výroba experimentálních šperků, výtvory z přírodnin. Těšit se na vás bu-
dou dámy z edukačního oddělení Galerie hl. m. Prahy.yy

DUHA STŘELKA
Malování na tváře vykouzlí děv-

ata z organizace Duha Střel-
ka – sdružení dětí a mládeže a
pro volný čas. Pořádají dětské 
i příměstské tábory a organi-
zují mimoškolní činnost dětí.

SLOVÁCKÝ KRÚŽEK

STAROPRAŽŠTÍ PARDÁLOVÉ

v
p
t

P

a
l
i
j
p
a

MIROSLAV PALEČEK
je
L
a
J
ž

MM

DD
M
ča
k
p
i
z

je
me
cí
ek
st
o
n
c
p

v
p
v
k
C
H

a mužským sborem vystupuje také na folklorních 
akcích na Slovácku (Strážnice, Starý Hrozenkov, 
Tvrdonice), ale i v Praze (Setkání lidových muzik). 
Společně s muzikami a mužským sborem pod ve-
dením Soni PLZÁKOVÉ vystupuje na folklorních 
akcích po celé republice. Trojské vinobraní si bez 
tohoto souboru dnes už ani neumíme představit.

výše uvedených aktivit tvoří základy autorského 
písničkového recitálu. Nestárnoucím písničkám 
nechybí melodičnost, nadhled, humor a svérázný 
písničkářský pohled na svět, který je posluchači 
sdělován kultivovaným a srozumitelným jazykem. 
Mirek PALEČEK zanedlouho oslaví neuvěřitelných K
75 let.

v Originálním Pražském Synkopickém Orchestru 
s Ondřejem HAVELKOU nebo koncertoval s hu-U
dební skupinou Patrola Šlapeto. Zajímavostí je, 
že si Vladimír PECHÁČEK jako muzikant zahrál se K
svými houslemi v historickém seriálu České tele-
vize – První republika. Na nahrávkách pro film se 
také ve studiu podílel aranžérsky.

se stará vedoucí souboru primáška Nataša CULKO-
VÁ a kontráš Pavel Á MACHEK. Na Trojském vinobraní 
Osmikráska pravidelně účinkuje již od roku 2014.

5
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18.–20. září

17. září

PŘÍMĚSTSKÝ PARK TROJSKÁ KOTLINA

Stručný program
Pátek 18. 9. 2020
09:30–12:30 Kvalifikace – C1 ženy, K1 muži
13:45–16:30 Kvalifikace – K1 ženy, C1 muži

Sobota 19. 9. 2020
09:00–11:15 Semifinále – C1 ženy, K1 muži
12:30–13:45 Finále – C1 ženy, K1 muži
15:00–16:30 Závody týmů – 3xC1 ženy a 3xK1 muži

Neděle 20. 9. 2020
09:00–10:45 Semifinále – K1 ženy, C1 muži
12:00–13:15 Finále – K1 ženy, C1 muži
14:30–15:50 Závody týmů – 3xK1 ženy a 3xC1 muži

ve vodním slalomu

18.–20. září

Mistrovství Evropy

ojive vodáckém areálu v Praze-Tro
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Den pro Trojskou 
17kotlinu

Pokud vás zajímá budoucnost Trojské kotliny 
a vltavských břehů včetně tzv. parku U Vody, pak 
si ve svém kalendáři rezervujte čtvrtek 17. září.

O D 14 DO 19 HODIN NA VÁS I VAŠE DĚTI čeká v parku 
podél ulice Varhulíkové zajímavý program. Akci orga-
nizuje MČ Praha 7 jakožto člen spolku Příměstského 

parku Trojská kotlina. Detaily najdete na fb a webových strán-
kách Prahy 7. Zažijete park, na který bude v té době vypsána 
architektonická soutěž z nového pohledu, radnice zde navíc vy-
hlásí nové jméno parku vybrané z veřejné ankety. Součástí akce 
bude i procházka k revitalizaci Císařského ostrova z dílny Insti-
tutu plánování a rozvoje, která začne v 16.30 hodin na mostě ze 
Stromovky na Císařský ostrov. Na procházku naváže participační 
setkání, a to v 18 hodin opět v „parku U Vody“.

6

14–19 h

16.30 h

Městská část Praha -Troja

Osada Rybáře Povltavská 21/42
ýjimečnost bývalé rybářské osady VVý

Rybáře, ze které se dochovalo pouzeRy
ár posledních stavení, spočívá pá
ředevším v tom, že je posledním př
okladem osad tohoto typu v Praze do
okolí. Vznikla při východní zdi a 

ámku Troja, pod Panským statkem.zá
kupina původně rybářských dom-Sk
ů a drobných chalup a usedlostí. ků
eží jižně od rozlehlejšího trojskéhoLe
tatku a má rozptýlené uspořádání.st
ůvodně se přimykala k severnímu Pů
řehu vltavského ramene a až dobř
oloviny minulého století byl život po
živobytí jejích obyvatel úzce svázána 
řekou, nejpozději s provozem troj-s 
kého přívozu. Památková zóna zde sk
yla vyhlášena v roce 1990 a poté by
yly některé objekty pod dohledem by
amátkové péče zrekonstruovány. pa
edná se zejména o starou trojskou JJe
kolu, která dnes slouží jako Domov šk
pokojeného stáří Q. Schwanka“,sp
vedlejší domek Plánských, da-a 

ovaný obci jeho vlastníky a zre-ro
onstruovaný jako Dům pro matky ko
tísni. Oba tyto zdařilé sociální vv 
rojekty byly financovány hl. m.pr
rahou a zorganizovány MČ Praha-Pr

Troja. Nadace Q. Schwanka – Troja, -T
město v zeleni vydala v roce 1997m

odrobnou ilustrovanou publikaci po
ěnovanou rybářské osadě.vvě

Ve dnech EHD 2020 otevřeno: 
19. 9., 10–14 h.

V TROJI PROBĚHNE

19. 9. v 10 hodin
před budovou Staré školy,
kde se dnes nachází 
Dům integrované pomoci,
Domov spokojeného stáří 
a Galerie u lávky. Až do 14 ho-
din zde bude stát informační 
stánek MČ Praha -Troja.

Viniční sloup Trojská 162
Ozdobný viniční sloup z časů roz-
květu trojského vinařství z 18. sto-
letí. Původně stával v Trojské ulici 
nad křižovatkou u zámku, později 
přene -sen na dnešní místo. Morový 
sloup z 16. století upomínal na 
hřbitov obětí ležících v rokli nad 
sloupem. Sloup zachránili před zni-
čením po roce 1948 lidé z pražské
Zoologické zahrady. Obnoveno péčí 
Nadace Quido Schwanka – 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 současně se 
zámkem, tedy někdy do roku 1685. 
Je zachycena na starých vyobraze-
ních zámku. Byla upravena ve druhé 
polovině 19. století a po požáru r. 
1924, kdy dostala novou střechu 
se sanktusovou věžičkou. Interiér 
prostý, plochostropý. Kaple je ob-
délného půdorysu. Má sedlovou 
střechu se štítem na západní a val-
bou na východní straně. Památka 
běžně nepřístupná veřejnosti. 
Ve dnech EHD 2020 otevřeno: 

Zahájení dne památek

12.–20. září



TROJSKÝ KALENDÁŘ

ZAŽÍT MĚSTO JINAK

19. 9. 2020 infostánek MČ Praha -Troja 10–14 h před Starou školou

19. 9., 13.00–19.00 h, 20. 9. 2020
bude možné do kapličky nahlédnout 
přes mříž. Vstupné dle platného
ceníku BZ. Památka je součástí are-
álu Botanické zahrady hl. m. Prahy.
Je přístupná po zaplacení běžného
vstupného do venkovní expozice.

Kaple sv. Václava Podhoří 284
Kapli čka vystavěna 1865 manželi 
Vrzákovými, tehdejšími majiteli
Lysolaj. První písemná zmínka roku 
1905 (in Ant. Podlaha: Posvátná 
místa Království českého). Absolutní 
devastace koncem 80. let minulého 
století, obnoveno 1996 Společností 
pro obnovu kaple sv. Václava a zve-
lebení kaple sv. Kláry v Praze -Troji. 
Nové vysvěcení proběhlo 27. 6. 1996 
za účasti dnešního biskupa p. vikáře 
Václava Malého. Kaple je jednolod-
ní, obdélná s oblým presbytářem,
sanktusová věžička je vysoká devět 
metrů. Loď je sklenuta plackou. Nad 
vstupem s kamenným ostěním a půl-
kruhovým oknem je trojúhelníkový 
tympanon. Měla samostatný přístup
od hlavní cesty v Podhoří, dnes je
přístupná pouze bočními cestami.
Památka běžně nepřístupná 
veřejnosti. Ve dnech EHD 2020 
otevřeno: 19. 9., 13.00–17.00 h,
vstupné: zdarma

Viniční usedlost Salabka
K Bohnicím 2/57
Viniční usedlost je zřejmě nejstarší 
dochovanou v Praze -Troji, některé
její stavební části pocházejí z pře-
lomu 16. a 17. století. Průjezd ve
dvoutraktové patrové obytné budově
má klenbu zčásti valenou a zčásti 
segmentovou. Místnost v podlaží 
jižního traktu obsahuje dochovanou 
stlačenou valenou klenbu s pá-
rem výsečí. Dlažba je z buližníku

a křemencových valounů. Známým
majitelem usedlosti byl Jan Kašpar 
Salaba . Již za jeho života byl zde
vybudován zájezdní hostinec, vinný 
sklep a vinice které byly, dle zápisů 
nalezených při rekonstrukci, osá-
zeny burgundskými odrůdami révy 
vinné. První moderní rekonstrukce 
viniční usedlosti Salabka byla usku-
tečněná v padesátých letech 20. sto-
letí, byl při ní objeven historický 
sklep, který je dnes využíván pro 
uskladnění a degustace vína z vlast-
ní produkce. Do současné podoby 
byla Salabka rekonstruována mezi
lety 2009 a 2014.
Ve dnech EHD 2020 otevřeno: 
19. 9., ve 13.00 h proběhne ko-
mentovaná prohlídka usedlosti 
s vinicí, vstupné: zdarma

Stav během rekonstrukce

Panský statek před rekonstrukcí

Panský dvůr
Pod Havránkou 7/10
Statek v sousedství bývalé osady 
Rybáře patřil k základnímu hospo-
dářskému zázemí trojského panství.
Obytná budova po severní straně 
vstupní brány vznikla asi současně
se zámkem koncem 17. století. Pro-
tější budova, známá jako stará troj-
ská pošta, patrně koncem 18. stol. 
Vleklé restituční spory. Hospodář-
ský dvůr, postavený koncem 17. sto-
letí Šternberky, byl přestavěn na 
sklonku 18. století a opatřen v první 
třetině 19. století novou klasicistní 
bránou a přilehlou budovou. Areál 
byl intenzivně hospodářsky vyu-
žíván, sídlila zde původně Trojská 
mlékárna, pak továrna na mucho-
lapky, státní statek, sklady skláren
Kavalier, byl zde obchod a v části 
dlouho trojská pošta, až došlo 
v komunistickém období k úplné 
devastaci. Letos v červenci byla 
dokončena rekonstrukce a dostavba 
této památky. Ve dnech EHD 2020 
otevřeno: 19. 9. v 11.30 a 12.30 
proběhnou komentované pro-
hlídky, vstupné: zdarma

Trojský pivovar
U Trojského zámku
O Trojském pivovaru se uvádí, že byl 
vybudován ve stejné době jako zámek, 
tedy na sklonku 17. století. Poprvé je 

ale zmiňován až v tereziánském ka-
tastru z poloviny 18. století. Svému 
původnímu účelu sloužil do konce 
století devatenáctého, kdy podlehl 
konkurenci. Areál památkově 
chráněného Trojského pivovaru
byl dlouhá léta uzavřen veřejnosti 
a od povodní v roce 2002 nevyužitý, 
zarostlý a zpustlý. Noví majitelé
budovy i dvůr vyklidili a otevřeli
zde Art & food ZOOnu. Ve dnech 
EHD 2020 otevřeno: So + Ne: 
10.00–19.00 h, vstupné: zdarma

zažít Troju
JINAK 2020K
SOBOTA
11–22 hod.
Povltavská ul.
(u lávky)

19. 9.

Další ročník sousedské slavnosti, velmi bohatý program pro děti
Přijďte se pobavit, seznámit, popovídat si, užít si Povltavskou 
bez aut, vychutnat náš sobotní den!

Z programu:
n Artový stánek – výstava amatérských fotografií a obrazů, autorská čteník
n Stánek domácích dobrot, řecké olivy
n Masážní stánek, živá hudba, víno a poradenství kolem výroby 

a pěstování
n Tvořivý stánek MŠ Trojská, MŠ Rozárka a její stánek pro rodiče s dětmi
n Oheň na ulici s možností opéct buřta či jinou pochoutku, grilování 

bulharských specialit
n Orientační běh, stolní tenis
n Promítání dokumentu Povodně 2002 v Troji a mnohé, mnohé další

Přineste sami sebe, děti, hudební nástroj, vlastní pohárek na pití,íí
dobrou náladu a chuť se seznámit. Můžete přinést vlastní výrobek z trou-
by. Prosíme všechny o respektování dopravních opatření.

Na charitativní bazárek je pořádán sběr hraček, oblečení i dalších věcí,
které můžete od pondělí do soboty mezi 15 a 20 hod. nosit do Trojského
sklepa (Povltavská 20/44). Prosíme o pěkné, čisté a použitelné věci zabale-
né v pytli. Aktuální program: https://zazitmestojinak.cz/locations_/praha/
praha-7/troja kontakt: zde.maj@centrum.cz, 731 078 660

7
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Klavírní studio v TrojiKla
Piano Studio in Troja

Výuka klavíru, hudební nauky a dějin hudby
Pro všechny věkové kategorie, od začátečníků až po pokročilé
Příprava na talentové zkoušky
Výuka v českém i anglickém jazyce
Výuka na koncertním křídle Foerster
Mnohaletá praxe v oboru

Piano, music theory and music history lessons one to one

Ourania Menelaou
umenelau@yahoo.com   

 tel.: 777 999 050

Již 12. 9. nás najdete s programem pro děti na TROJSKÉM VINOBRANÍ, opět vedle 
bludiště v zahradě Trojského zámku.

Následující sobotu 19. 9. budeme na ZAŽÍT TROJU JINAK. Na obě akce připravíme 
tvořivé i pohybové aktivity, nebude chybět ani deka s hračkami pro nejmenší.

Pokud byste se chtěli podívat přímo k nám do školky, přijďte 23. 9. mezi 9–11 h do 
Rozárky na DEN OTEVŘENY�CH DVEŘÍYY . Je možné si také domluvit návštěvu v jiném 
termínu. Ještě máme pár volných míst a těšíme se na nové děti i rodiče!

Kontakt: Petra Charvátová, ředitelka Ekoškolky Rozárky, tel. 774 448 123,
email: petra.charvatova@podhoubi.cz.
Ekoškolka Rozárka, Pod Havránkou 12/2, Praha -Troja, www.ekoskolka -rozarka.cz,
www.podhoubi.cz

Ekoškolka 
Rozárka
Zdravíme vás všechny v novém 
školním roce a těšíme se na 
další společné zážitky. Přejeme 
hladké první dny v novém pro-
středí všem dětem, které jdou 
poprvé do školky či školy, i je-
jich rodičům a učitelům.
Kde se s námi můžete v září 
potkat?

Oba dva obrázky jsou skoro stejné – až na deset maličkostí – v těch se 
liší, zkuste je najít.
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Národní oslavy, konající se 
mezi lety 2020–2022, připo-
mínají 350. výročí úmrtí Jana 
Amose Komenského (2020) 
a 430. výročí jeho narození 
(2022). Výstava Komenský 
v komiksu v Národním pedago-
gickém muzeu na Malé Straně 
je jejich součástí.

H AISTORICKÉ UDÁLOSTI ZE ŽIVOTA 
„Učitele národů“ í vám představí “
dvacet pět velkoformátových tabu-

lí komiksu, v němž se minulost propojuje se 
současností. V každém sále jsou instalovány i 
hravé interaktivní prvky. K dispozici dopro-
vvodné pracovní listy jak y ípro individuální 
návštěvníky, tak i pro skupiny a jejich prů-
vodce: Pro školy je možné min. jeden týden 

apředem objednat průvodce, besedu: Mgr. Eva 
Houserová tel.: 257 531 645, 257 533 455, 
hhouserova@npmk.cz
Příběhy pojednal L. Fibrich (znáte např. z časopi-
ssu ABC), scénáře komiksů: E. Smolíková za od-
borné spolupráce R. F. Vlasáka a PhDr. M. Pán-
kové, hravé prvky v místnostech: A. Koblasová

Národní pedagogické muzeum,
Valdštejnská 161/20 Malá Strana, Praha 1
Otevřeno: úterý–neděle 10–17 h,
do 31. 12. 2020. www.npmk.cz

9

J EDNÁ SE O VYTVOŘENÍ AMFITEÁTRU 
v horní části zahrady s možností reali-
zovat zde výuku i zábavné a komunitní 

aktivity, níže pak o soustavu dřevěných beden 
a truhlíků k pěstování okrasných i užitkových 
rostlin. Jsou zde navrženy pěstební květináče, 
edukativní tabule a sluneční hodiny. Dále jsou 
zde navrženy pracovní bedny, které dětem 
umožňují samostatné i skupinové vzdělávací 
aktivity. Tato soustava by obsahovala i uprave-
né plochy k sezení a hraní her. Konečně v již-
ním cípu zahrady má vzniknout větší zahradní 
učebna pro jednu třídu s možností plnohod-
notné výuky žáků.

obracím se na Vás s prosbou o podporu nově vzniklého projektu na 
revitalizaci východní části školní zahrady. Tu bychom rádi upravili 
a využívali především na podporu vzdělávání. Prvky, které tam 
mají vzniknout, by měly být prvořadě edukativní.

Všechny tři objekty by měly být doplněny ještě edu-
kativními tabulemi a různými herními prvky, aby 
byl prostor využitelný nejen k dopolední výuce, ale
i k odpolední zájmové činnosti.

V současné době máme zpracovanou studii a pro-
jektovou dokumentaci. Máme v úmyslu požádat 
o dotace různé organizace a nadace. Momentálně
je ale tento příspěvek velmi nejistý. Pokud byste
měli zájem projekt podpořit, případně se dozvědět 
více, vše je podrobně popsáno na našich webových
stránkách www.trojskaskola.cz v oddílu Naše
projekty nebo mě neváhejte kontaktovat na email:
skola@trojskaskola.cz

Velmi vám děkuji za jakoukoliv pomoc.
Mgr. Kateřina Tůmová, ředitelka školy

Lanový tunel mezi stromy

Balanční lana mezi stromy
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ŽIVOT V TROJI

CO NOVÉHO U SOUSEDŮ
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Sousedské  vztahy, kolorovaná  kresba, 2020

P. Sivko Útržky neklidné mysli
Akad. malíř Pavel Sivko představuje v Galerii U zřícené lávky zejmé-
na nejnovější tvorbu, speciálně vytvořenou pro naší galerii, ve které 
se rovněž hloubavě zamýšlí nad současnou „koronavirovou dobou“.

I NSPIRACE A NÁPADY přicházejí k tomuto au-
torovi nenadále a pozvolna. Z jednotlivých 
útržků mysli a prožitků se pak rodí díla stejně 

jako básně z jednotlivých strof. n Například na-
hodilý nález staré pohlednice evokuje v autorovi 
touhu vytvořit cyklus Skal s všudypřítomnou kon-
frontací dispozice člověka vše ničit a devastovat. 
Macešský přístup člověka k přírodě ostatně domi-

nuje v celé Sivkově tvorbě. n Všudypřítomná ne-
gativní činnost „lidské chásky“ jak v problematice 
likvidace reklamy, tak i v sprejerství, vandalství 
a dalších nešetrných zásahů člověka v přírodě. 
Autor se nostalgicky zabývá i tématem hřbitovů, 
stejně jako kdysi jeho otec. V mnohých kresbách 
uvidíte nadsázku, ironii, ale hlavně laskavý po-
hled na život kolem nás. Ladislava Popovská

Výstava je otevřena každý pátek 13–17 h, soboty a neděle 10–18 h Povltavská 21/42, do 28. 9. 2020.

E.A. Poe a umění v českých zemích
Přitažlivá výstava je vlastně pokusem 
reflektovat Poeův vliv na výtvarné 
umění a alespoň částečně zmapovat 
jeho historický vývoj. Tento velikán 
„hororu“ stále inspiruje svým dílem 
nejen řadu spisovatelů, ale i výtvar-
níků, filmařů, hudebníků již od polo-
viny 19. století až po současnost.

Strach, šílenství, patologie, abnorma-
lita, vyšinutost, to vše rozvíjejí uměl-
ci v ilustrátorské tvorbě, malířství, 
plastice, instalacích či performancích. 
Někteří vyjadřují ve svých dílech buď 
čistý strach, hrůzu anebo cítí potřebu
vyjádřit se k Poeho odkazu, jiní jsou 
jen jednoduše zasaženi jeho myšlen-
kami a poetikou básní.
V každém případě zde naleznete 
mnoho zajímavých pohledů na tvor-
bu tohoto jedinečného spisovatele. 
Mě osobně fascinovala díla Josefa 
Váchala a překvapivě i depresivního
zastánce uměleckého směru art brut 
Aléna Diviše. Výstava byla rovněž 
prodloužena až do 22. 11. 2020.

L. Popovská
NG Veletržní palác, Praha 7 –
Dukelských hrdinů 47,
út–ne 10–18, st 10–20 h
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1. Publikace „Ztracený Ovenec – Nalezená Troja“ se 
dostává do závěrečné fáze. Děláme poslední úpravy 
před předáním do tisku a vypadá to, že do konce 
roku bude publikace na světě. Bude mít asi 110 stran.
2. Při stálém sledování aukčního serveru AUKRO 
jsem vydražil několik historických fotografií z Tro-
je. Pokud by o nich někdo znal více podrobností, 
uvítal bych každou informaci. Jedná se o „Krou-
žek mandolinistů Troja“, foto z Podhoří z roku 
1910 (vzadu uprostřed Sklenářka), pohlednice 
Rittichova zahradní restaurace nazvaná „Prámo-
vý převoz u Troje u Prahy“, nákladem M. Vebera 
v Troji a pohlednice „Z trojského zámku“, kterou
vydalo družstvo Artěl Praha (detail na str. 1). Při-
kládám zajímavou historii zmíněného družstva.
Artěl (název odvozen z ruštiny, „l артель“ znamená 
družstvo) byl jedním z nejvýznamnějších sdružení 
českého užitého umění a designu prvé poloviny 
20. století. Vycházel ze vzorů a principů celostního 
řešení, zejména německých ateliérů a školy Bau-
haus (výtvarná škola) v Darmstadtu a rakouských 
dílen Wiener Werkstätte, ale také z tradice obro-
dy rukodělné práce z přírodních materiálů brit-
ského hnutí Arts & Crafts. Sdružení se zabývalo
navrhováním a zajišťovalo realizaci průmyslového 
designu a uměleckořemeslných předmětů (nádo-
bí, nářadí, galanterie, hračky, šperk, užitá grafika) 
a bytové kultury (design interiérů a bytových do-
plňků, nábytek, osvětlovací tělesa, textilie, oděvy 
aj.). Družstvo bylo založeno v Praze v roce 1908. 
U jeho zrodu stáli Rudolf Stockar, Vlastislav Hof-
man, teoretik Alois Dyk a další osobnosti. Artěl síd-
lil nejdříve U Prašné brány, roku 1920 byl rozšířen 
na Artěl, umělecko -průmyslové podniky, ale jehoyy
výrobní zázemí se nikdy nepodařilo sjednotit pod 
vlastní vedení a zůstala řada dílenských dodavate-
lů. Prodej se prolnul s vydavatelstvím Družstevní 
práce v Domě bytové kultury Krásná jizba, kde se 
výrobky Artělu prodávaly poté, co družstvo v době
velké hospodářské krize zaniklo. Členové Artělu
a jeho spolupracovníci byli také členy několika dal-
ších spolků, Devětsilu, Kruhu výtvarných umělkyň
a pedagogy Uměleckoprůmyslové školy v Praze.a pedagogy Uměleckoprůmyslové školy v Praze.

3. Doufám, že by nám mohla vyjít schůzka Klubu 
trojské historie 16. září ve středu od 17 hodin 
v Domě spokojeného stáří. Sejdeme se za doporu-
čených hygienických opatření s maximální opatrností.
Moc se na setkání těším a všem přeji pevné zdraví Moc se na setkání těším a všem přeji pevné zdraví František MalýFrantišek Malý

Klub trojské historie
Zdravím všechny historiky a příznivce Klubu trojské historie. 

Prožili jsme dosti bouřlivé prázdniny a doufám, že jsou všichni zdrávi. 
Mám pro vás několik informací, které se přes léto objevily.
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Úřední hodiny starosty, pokladna, 
návštěvní den – každý čtvrtek 17–19 h.
Vchod do Sokolovny z Trojské a zvonit 
u vchodových dveří do Sokolovny.
Členské a oddílové příspěvky je možné 
hradit bezhotovostně na účet č.: 
12137071/0100

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)

TJ SOKOL TROJA INFORMUJE

TJ Sokol zve na cvičení

Rozvrh cvičebních hodin všech spolků 2020
2021

Se začátkem školního roku 1. září 2020 zahaju-
je provoz i tělocvična v Základní škole Trojská. 
Rozvrh cvičení TJ Sokol Troja byl zveřejněn v mi-

nulém čísle. Nyní zveřejňujeme celkový rozvrh 
využití tělocvičny, kde můžeme nabídnout i cviče-
ní jiných subjektů. 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 telefonic-
ky 284691121. Sdělíme vám kontakt na vedoucí 
jednotlivých cvičení nebo podmínky pronájmu 
a umožníme i prohlídku sálů. Ing. Irena Marková

Čtvrteční dětská cvičení začínají 10. 9.

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. 2020 do 31. 3. 21

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

Tělocvič. J Sokol kopaná pří-
pravka 1. 11. 20 – 31. 3. 21

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

malý sál Judo club Kidsport
TJ Sokol – kopaná 
1. 11. 20 – 31. 3. 21

Zavadilová –
zumba

TJ Sokol – 
zdr. cvič +jóga

p. Pecha – sebeobrana

středa
velký sál

TJ Sokol – orientační běh 
1. 11. 20 – 31. 3. 21

TJ Sokol – florbal TJ Sokol – odbíjená II TJ Sokol – kopaná muži BBA Group

malý sál TJ Sokol – kopaná muži 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

HB Basket Praha
TJ Sokol – kanoistika 

1. 11. 20–31. 3. 21

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. 20 do 31. 3. 21

TJ Sokol – kopaná ml. žáci od 
1. 11. 20 do 31. 3. 21

SaBaT Praha

malý sál
Tělocvič. J Sokol kopaná 

1. 11. 20–31. 3. 21
KUNG FU Factory o.s.

TJ Sokol –
st. tenis žáci

neděle velký sál p. Turák – fotbal SaBaT Praha
TJ Slovan Moravská Třebová –

atletika 1. 11.–31. 3. 2021

ÚŘAD MČ INFORMUJE

Mistrovství Evropy 
ve vodním slalomu 
odstartuje v Troji

V Londýně se kvůli koronavirové pandemii 
ME ve vodním slalomu konat nemohlo, 
pořadatelství se ujme Praha.

V Troji se bude závodit od 18. do
20. září, kdy se měl na tamní dráze
konat závod Světového poháru. Ten
ale Mezinárodní kanoistická federa-
ce (ICF) odložila na říjen, což bylo
pro tuzemské pořadatele nepřijatel-
né.

Mistrovství Evropy ve vodním
slalomu se do Česka vrátí po dvou
letech, pokud tedy jeho konání ne-
zmaří opatření proti koronaviru.
V roce 2018 získali čeští reprezen-
tanti v pěti individuálních kategori-
ích jedno zlato, jedno stříbro a tři

bronzy. Další čtyři cenné kovy přida-
li v hlídkách.

Tentokrát by měli obhajovat loň-
ské tituly kajakář Vít Přindiš a kaja-
kářka Amálie Hilgertová. „Stejně jak 
pro závodníky, tak i pro nás je to 
nová výzva, ale věřím, že i v krát-
kém čase se nám podaří připravit 
skvělou sportovní akci a nabídnout 
závodníkům motivaci a jasný cíl 
letošní sezony. Je velmi povzbuzují-
cí, že jak naši partneři, tak členové 
organizačního výboru se rozhodli 
jít do této akce i přes problémy se 

současnou, jak všichni věříme do-
znívající, koronavirovou dobou,“
doplnil Rohan.

Pro české reprezentanty bude 
závod také posledním dílem kvalifi-
kace o jedno místo v každé kategorii 
pro olympijské hry 2021 v Tokiu.

zdroj ČTK, iDNES.cz

TROJSKÝ KALENDÁŘ

Amálie Hilgertová
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PROGRAM
MISTROVSTVÍ
18.–20. 9. 2020

na straně 6
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TIP PRO NÁVŠTĚVNÍKY I MÍSTNÍ

TROJSKÝ KALENDÁŘ Zoo pro vás
www.zoopraha.czHudební

procházky

6. 9.  Ventova dechová harmonie
(Fr. Kramář, J. Družecký)

13. 9. Pražský žesťový soubor (J. I. Linek, F. X. Dušek)
20. 9.  Pražské saxofonové kvarteto

(D. Milhaud, G. Gershwin)

Periodický tisk územního samosprávného celku
Vydáno dne 2. 9. 2020 v Praze pod evidenčním číslem MK ČR E12401. Uzávěrka příštího čísla: 
17. 9. 2020. Vydavatel měsíčníku: Městská část Praha-Troja, Trojská 230/96, 171 00 Praha-
-Troja, tel./fax: 284 691 121, e-mail: info@mctroja.cz, www.mctroja.cz, IČO: 45246858. Re-
dakční rada: Tomáš Drdácký, Irena Marková, Petr Filip, Václav Valtr, Renata Zajícová, Ladislava 
Popovská, Martina Samsonova-Umlaufová. Zlom: Michal Špatz, Maketa: Grafos, Tisk: Sprint 
Servis. Příspěvky nemusí vyjadřovat názor redakce a mohou být kráceny. Názory pište na: 
redakce@mctroja.cz

Bz
připravila

Zámek Troja

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

do 27. 12. 2020 Nedělní sklep 
Komentované prohlídky s malou 
degustací na závěr.
Nakoukněte do sklepa vinice 
sv. Kláry a ochutnejte vína komplet-
ně vyrobená v Botanické zahradě. 
Každou neděli vždy od 13, 15 
a 17 hodin, sraz u pokladny Kovár-
na, není potřeba rezervace, kapacita 
patnáct osob.

Cyklus hodinových koncertů pod širým nebem,

V září otevřeno denně 9–18 h

v září 9–19 h
denně, Fata
Morgana mimo po

www.botanicka.cz

5. 9. Mezinárodní den supů
a kondorů Oslava Mezinárodního
dne supů a kondorů v rámci celoroč-
ní kampaně Dny zvířat v Zoo Praha,
spojená s bohatým doprovodným
programem zaměřeným na příčiny 
ohrožení dravců a jejich ochranu.
6. 9. Zahájení výstavy Devět 
návratů divokých koní v Jurtě.í
Fotografie z devíti uplynulých trans-
portů koní Převalského do Mongol-
ska a seznámení s in -situ projektem 
Návrat divokých koní.íí
6., 13., 20. a 27. 9. Seznámení 
s Šípovými žábami Workshop 
s chovatelem od 13.00 – seznamte 
se blíže s pralesničkami v Galerii 
Gočárovy domy.Vstupenka k zakoupení na všech 

pokladnách, platí 1 rok od vydání,
300 Kč/osoba (sklep + venkovní 
expozice), 350 Kč/osoba (sklep + 
venkovní expozice + Fata Morgana) 
Vstupenka je jednorázová.
Skupiny nad deset osob pro-
sím domluvte individuálně na
vinoteka@botanicka.cz.

1.–11. 10. 2020 Bonsaje v srdci 
Evropy Vystavovatelé z Německa,y
Polska, Slovenska, Maďarska a re-
gionů České republiky se budou 
prezentovat svými exponáty opět 
v krásném prostředí Japonské za-
hrady. Akce proběhne pod záštitou
Japonského velvyslanectví, které 
v tomto roce slaví sté výročí diplo-
matických vztahů s Českou republi-
kou. Výstava včetně doprovodného
programu je organizována v úzké 
spolupráci s Českou bonsajovou
asociací a Česko -japonskou spo-
lečností. Návštěvníkům přiblíží již
tradičně jak asijské umění tvarování 
stromů, tak i kulturní tradice pře-
devším Japonska.

19. 9. Den tučňáků Náhradní 
oslava Světového dne tučňáků 
v rámci celoroční kampaně Dny 
zvířat v Zoo Praha, spojená s před-
stavením letošních mláďat tučňáka 
Humboldtova.
28. 9. Výroční slavnost 2020 
Oslava 89. výročí založení Zoo
Praha s bohatým doprovodným 
programem.
Výstavy: Galerie Gočárovy domy: 
Šípové žáby (do 31. 10.), Terasa 
před Vzdělávacím centrem: Spo-
lečně pro Austrálii (do 20. 9.), 
Fotím v Zoo Praha (od 28. 9.),
Jurta: Devět návratů divokých 
koní (od 6. 9.)

Změna programu vyhrazena.

T rojská karta je zvýhodněná společná 
vstupenka do zoologické zahrady, 
botanické zahrady a zámku v praž-

ské Troji. V prodeji je v pokladnách všech 
tří zařízení a svého držitele opravňuje k jed-
nomu vstupu do všech tří areálů (v Bz včet-
ně skleníku Fata Morgana). Vstupy nemusí 
proběhnout během jednoho dne. Karta je 
v platnosti od 1. 4. do 30. 9. 2020. Dospě-
lí: 350 Kč, děti: 200 Kč, rodina (2 dospělí 
a dvě děti od 3 let): 950 Kč.

Zoo a venkovní expozice botanické zahrady 
denně (v září Zoo 9–18, bz 9–19 h, Fata Morga-
na kromě pondělí). Zámek Troja úterý–neděle 
10–18 h, v pátek 13–18 h, www.trojskakarta.cz

Do říše rostlin, 
zvířat a umění za 

výhodnou cenu již 
patnáct let!

srdečně vás zveme k návštěvě výstav a programů v Trojském zámku:

n Jan Kovářík: Colorbond, kurátorka: Magdalena Juříková
n Kamenné poklady z pražských zahrad (v zámeckém sklepení(( ), 
kurátorka: Marie Foltýnová, út–ne 10–18, pá 13–18 h, do 1/11/2020
n Výprava 2020 – Ondřej Smeykal a B LOVE (australská didgeridoo 
a obří gongy)
16. 9. 2020, 20.00, Zámek Troja, konírna vstupenky 300 Kč (pouze v hoto-
vosti, platí se na místě hodinu před začátkem akce)
Přelom srpna a září 2020 přinese všem milovníkům archaických nástrojů 
příležitost k návštěvě výjimečného vystoupení. Setkání anglického hráče 
na obří gongy a orfické nástroje Beara Love a českého hráče na australský 
lidový nástroj didgeridoo Ondřeje Smeykala v roce 2010 v Londýně vyús-
tila ve společný mezinárodní projekt nazvaný Výprava. Výprava nabízí 
společenské meditativní setkání v sakrální architektuře za souzvuku ar-
chaických nástrojů, např. zvuk obřího gongu (2,2 m), světově největšího 
symfonického gongu.

n sobotní výtvarné workshopy: 
so 5. 9. 2020, 13.00–18.00, Přírodní masky s Danou Goldovou,
Eko-ateliér GHMP v oranžerii Trojského zámku
vstupné: děti do 10 let 5 Kč, ostatní návštěvníci 20 Kč, vstupenky lze zakoupit 
na pokladně Trojského zámku
Rezervace prohlídek – kontaktní informace: e-
-mail: vzdelavani@ghmp.cz, tel.: 725 811 936 www.ghmp.cz

n komentované prohlídky zámku v rámci Trojského vinobraní:
so 12. 9. od 12, 14 a 16 h, vstupné na výstavu 120 Kč/60 Kč + lektorský 
příplatek 20 Kč/15 Kč


