
12 Hradním parkem10 Sluneční králové8 Sobota u sousedů 9 O vinicích v Troji 11 Sporty se rozbíhají

Jaloňka před sedmdesáti lety (nahoře) a dnes 5 Zábava na vinobraní3 Mobilní sběr atp. 4 Usedlost Popelářka
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ÚŘAD MČ INFORMUJE

Milí trojští a podhořští sousedé,

SLOVO STAROSTY

š BryknarTomáš

září je v Troji vždy nejen ve znamení 
babího léta, ale hlavně ve znamení 
dobrého vína a burčáku. Třiadvacátý 
ročník Trojského vinobraní je toho 
důkazem. Dovolím si vás proto co 
nejsrdečněji pozvat v sobotu 11. září 
na severní nádvoří Trojského zám-
ku. Podobně jako v loňském roce 
bude mít i letošní ročník komor-
nější a sousedskou atmosféru. Těšit 
se opět můžete na vyhlášená trojská 
vína z vinic Salabka, sv. Klára, Zil-

varova vinice a Jabloňka. Vinařství 
Pálek z Úval se Trojského vinobraní 
účastní od počátku a tak jsme letos 
dali prostor i jemu. Víno z Trojského 
sklepa a moravský burčák dovezený 
panem Kavanem budou jistě už jen 
třešničkou na pomyslném dortu le-
tošního vinobraní. K příjemné atmo-
sféře tohoto vinařského svátku ur-
čitě přispějí i osvědčení hudebníci. 
Překvapením pro letošní rok bude 
jazzová zpěvačka Elena Sonenshine. 

Z jednání komise pro obecní
majetek MČ Praha -Troja 15. 7. ’21

Komise pro obecní majetek jednala jednak prezen-
čně, jednak elektronicky.

N A PROGRAMU BYLA sta-
noviska MČ k prodeji
nebo směně pozemků ve

vlastnictví hl. m. Prahy, nesvěřené
do správy MČ Praha -Troja. Členové
komise souhlasili s prodejem id.
3/10 pozemku parc. č. 1447/1 k. ú.
Troja (cesta mezi zahradami v Pod-
hoří) jednomu z vlastníků přilehlých
zahrad.

Dále vyslovili souhlas se směnou
pozemků v k. ú. Hodkovičky, Troja 
a Hostivař, kde v k. ú. Troja vstupuje
do směny podíl na pozemku parc.
č. 1595/1 v soukromém vlastnictví.

Jedná se o pozemek potřebný pro 
realizaci projektu „Revitalizace ve-
řejného prostoru Troja – Vodácká“. 
Tento projekt MČ dlouhodobě pod-
poruje, a proto je nutné, aby poze-
mek úplně vlastnilo hl. m. Praha.

Členové komise rovněž souhlasi-
li se směnou id. 1/2 pozemků parc. 
č. 1376 a 1377 k. ú. Troja za pozem-
ky ve vlastnictví fyzické osoby, které 
MČ Praha -Troja potřebuje pro rozší-
ření komunikace V Podhoří a jinak 
by je musela od soukromého vlastní-
ka vykupovat.

Ing. Marková, tajemnice komise

Ani letos jsme nezapomněli na vaše
nejmenší a i pro ně bude po celý den
připravený pestrý program.

Do prodeje jsme dle vládních
nařízení připravili pouze tisíc osm
set vstupenek, které si budete moci
zakoupit v internetovém předprode-
ji, osobně v úředních hodinách na 
úřadě nebo v pokladně Trojského
zámku. Cena vstupenky bude jednot-
ná a bude stejně jako v loňském roce
sto korun. V den vinobraní pak bude
ještě možno vstupenky zakoupit pří-
mo na místě, ale již pouze za cenu sto
padesát korun.

Milí trojští a podhořští sousedé,
budu se těšit na setkání s vámi.

Pozemní práce na příjezdové komunikaci do Podhoří pokračují.

Změna výluky MHD
do Podhoří nově 20.–23. 9.

Původní srpnový termín uzavření komunikace Pod Hra-
chovkou a výluky BUS 112 a 236 v ulici Pod Hrachovkou se 
dle sdělení dodavatele stavby z důvodu prodloužení prací na 

dešťové kanalizaci posouvá na 20. až 23. září 2021. Městská část 
Praha -Troja připravuje náhradní možnost dopravy občanů do 
Podhoří po stávající cyklotrase, o které vás budeme včas in-
formovat.

Historický snímek na obálce: Usedlost Jabloňka. Pod skálou vedla silnice
z Pelc Tyrolky do Troje. V popředí čerstvě zasypané rameno Vltavy. Vozil se
tam materiál z pražských rozbombardovaných domů na konci války. FM

Komise pro rozvoj, krajinu a 
výstavbu MČ Praha -Troja 28. 6. ’21

1. JRD Bytové domy Pod Hrachovkou
Komise nesouhlasí s nově navrženým výjezdem na základě požadavku odbo-
ru dopravy ÚMČ P7 a Policie ČR -DI. Nová pozice znamená posunutí zastávky 
MHD od křižovatky Pod Hrachovkou – K Bohnicím ve směru do Podhoří. 
Pokud k přemístění zastávky má dojít, požaduje komise její umístění před 
uvedenou křižovatku před pozemek parc. č. 60 k. ú. Troja. Komise požaduje 
upravit ustupující podlaží v souladu s PSP (Pražské stavební předpisy). Dolo-
žit koeficient zeleně a návrh jak bude řešena zeleň pod balkony.

2. Nový RD Nad Kazankou
Komise požaduje upravit usazení nového domu do terénu tak, aby nedošlo 
k významnému navýšení úrovně terénu v zahradě směrem k ulici Nad Kazan-
kou a byla redukována celková výška objektu. Komise souhlasí s naznačeným 
řešením opláštění opěrné zdi sousedního pozemku rekonstrukcí kamenné 
zdi z místního kamene. Komise požaduje dopracovat variantu s úpravou ko-
munikace v obytné zóně v jednotném povrchu kamenné dlažby v šíři odsou-
hlasené odborem dopravy MČ Prahy 7.

3. RD Nádvorní
Komise bere na vědomí upravenou studii rodinného domu navrženého místo 
odstraněného domu č. p. 48/11. Komise doporučuje zvážit sjednocení výrazu 
fasád domu buď směrem zjednodušení všech nebo naopak architektonizo-
vaného návrhu také severní a jižní fasády. Komise požaduje předložit návrh 
terénních úprav zahrady. Finální řešení oplocení požadujeme zkonzultovat 
s MČ Praha -Troja a Botanickou zahradou Praha.

4. Studie RD pozemek 366/3 k. ú. Troja
Komise požaduje nezvyšovat terén v zahradě a snížit kamenné zdi, které při-
léhají k domu nebo hranici pozemku. Před zahájením projekčních prací na 
dokumentaci pro územní rozhodnutí projednat případné výjimky z odstupu 
stavby od hranice sousedního pozemku.

6. Tramvajová trať Praha 8 – Troja
Předložená varianta trasování TT pod Sklenářkou přináší komplikované vzta-
hy mezi jednotlivými druhy dopravy a nenaznačuje pohodlné přestupní vazby 
mezi stávajícími linkami 112, 236 a uvažovanými novými linkami tram a bus 
směrem na most do Podbaby. Komise nesouhlasí s předloženým návrhem tra-
sování nové silnice pro bus na most a trasováním pěších a cyklistických tras. 
Komise požaduje minimalizovat zábor ovocnářské zahrady ČZU v Podhoří. 
K dalšímu projednávání napojení nového mostu na všechny dopravní trasy 
v Troji požadujeme předložit navržené prostorové a krajinářské souvislosti ve 
3D modelu zástavby a terénu.

Zapsal: Karel Novotný, kráceno: Ing. arch. Tomáš Drdácký
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TROJSKÝ KALENDÁŘ

Sobota 18. 9. 13–16 h
n  Dvůr ZŠ + TGSČ Trojská 110/21
n  V Podhoří proti č. p. 280 

(bývalá octárna)
Neděle 19. 9. 13–16 h

n  Pod Salabkou x Trojská

Středa 29. 9.
n  V Podhoří (točna autobusu) 18.10–18.30 h
n  křižovatka ul. Trojská x Pod Havránkou 18.40–19.00

rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie, zahradní chemie, pesticidy, zářivky, 
teploměry a jiný odpad s obsahem rtuti, olej a tuk, ředidla, barvy, tiskařské barvy, 
lepidla, pryskyřice, detergenty obsahující nebezpečné látky (čisticí a odmašťovací pro-
středky), léčiva, baterie a akumulátory. Kapalné nebezpečné odpady musí být předány 

v pevně uzavřených nádobách (jedlé oleje a tuku v uza-
vřených PET lahvích)!
V případě, že svozové vozidlo nenaleznete na příslušné
zastávce dle harmonogramu, kontaktujte řidiče na tele-
fonních číslech 739 412 393, 731 686 777 nebo 602 485 324.

BIOODPAD

MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU A JEDLÝCH OLEJŮ

OBJEMNÝ ODPAD
Neděle 26. 9. 13–17 h

n  Pod Havránkou 807/15 
(u stan. tř. odpadu č. 16)

n  Sádky (u stan. tříděného 
odpadu č. 4)

ÚŘAD MČ INFORMUJE
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Volby do Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR
Volit budeme v pátek 8. října od 14.00 
do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 
od 8.00 do 14.00 hodin. MČ Praha -Troja 
má jeden volební okrsek, takže volby 
proběhnou na jednom místě – v přízemí 
v hale Úřadu Městské části Praha -Troja, 
Trojská 230/96.

N EZAPOMEŇTE SI S SEBOU VZÍT PLATNY� občanský 
průkaz nebo pas (cestovní, služební, diplomatic-
ký). Voliči z jiných koutů republiky můžou přijít vo-

lit s voličským průkazem. Dobrá zpráva pro starší, nemocné či 
invalidní trojské spoluobčany: pokud byste se ze zdravotních 
důvodů nemohli osobně dostavit do volební místnosti, zavolej-
te na úřad (284 691 121, 284 686 103) a zajistěte si návštěvu 
volební komise s přenosnou schránkou u vás doma.
Pokud se vám stane, že v termínu voleb potřebujete odcestovat 
v rámci ČR i do ciziny a rádi byste hlasovali, zařiďte si na úřadě 
MČ Praha -Troja vydání voličského průkazu. Pro voličský průkaz 
osobně můžete nejdříve 23. 9. nebo jej po tomto datu zašleme 
i na požadovanou adresu či adresu zastupitelského úřadu v cizi-
ně, kde bude volič hlasovat. Voliči, kteří budou hlasovat v zahra-
ničí na zastupitelských úřadech, budou tentokrát volit kandidáty 
z Ústeckého kraje, který určila losem Státní volební komise.
Nejpozději do 1. 10. do 16 hod. můžete o voličský průkaz za-
žádat písemně (je třeba mít ale úředně ověřený podpis) nebo
žádost zaslat datovou schránkou (vzor žádosti si můžete stáh-
nout na www.mctroja.cz). Poslední den, kdy je možno přijít z
osobně na úřad pro voličský průkaz, je středa 6. 10. do 16 
hod., kdy se zároveň uzavírají i volební seznamy. Podrobné 
informace naleznete na www.mvcr.cz/volby

Renata Zajícová, odd. evidence obyvatel a zapisovatel OVK

Velkoobjemové kontejnery
Na obvyklá stanoviště budou od září do listopadu přistavovány velkoobjemové kontejnery na bio-
odpad a objemný odpad (rozpis na měsíc níže). Mimo uvedené termíny můžete využít Sběrný dvůr 
Voctářova, Praha 8 – Libeň, kde mohou občané s trvalým pobytem v Praze bezplatně odevzdat 
většinu druhů odpadů (i nebezpečných), a za úhradu také pneumatiky (otevřeno pondělí–pá-
tek 8.30 až 18.00, sobota 8.30 až 15.00, více info: tel. 731 909 653, web www.ipodec.cz).z

Jedná se zástup pracovnice, která odchází na 
mateřskou a rodičovskou dovolenou. nNabízíme
práci v přátelském kolektivu na částečný úvazek,
pět týdnů dovolené, příspěvek na stravování for-
mou stravenek, možnost zvyšování kvalifikace
a další zaměstnanecké benefity. n Požadujeme
střední vzdělání s maturitní zkouškou, dobré

komunikační a organizační schopnosti, včetně dobré vyjadřovací schopnosti 
v písemném i mluveném projevu, velmi dobrá znalost práce na PC (WORD, 
EXCEL, OUTLOOK, Internet, PowerPoint), samostatnost, spolehlivost, pečli-
vost, ochota, příjemné vystupování, časová flexibilita, příp. znalost jednoho 
světového jazyka. Nástup možný od 1. 9. 2021 nebo dohodou. Bližší informace 
vám podá Ing. Irena Marková, tel. 284 691 121, e -mail: markova@mctroja.cz 
nebo je naleznete na www.mctroja.cz. Ing. Irena Marková, tajemnice ÚMČ Praha -Troja

hledá referentku do sekretariátu úřadu
Na úřad městské části přijmeme referenta/tku na administrativní práce a organizování 
veřejných, kulturních a sportovních akcí.

t se můžete na vína z Vinařství Salabka (Troja), Vinice sv. Kláry Těšit 
(Botanická zahrada Troja), Zilvarovy vinice (usedlost Popelářka, Tro-(B
ja), Vinařství Jabloňka (Troja), Trojský sklep (J. Kavan, Troja). Řadu 
trojských vinařů doplní p. Pálek z Úval coby nejvěrnější účastník všech 
dvaceti dvou předchozích ročníků Trojského vinobraní. Nebude chybět 
ani program pro děti v zahradě organizovaný MŠ Rozárka a oblíbené 
malování na obličej. V oranžérii proběhne výtvarný workshop s lek-
torkami.
Vstupenku je možné zakoupit elektronicky, a protože tomuto způsobu dáváme 
přednost, je větší počet vstupenek vyhrazen pro tento způsob prodeje. Vstu-
penku lze zakoupit na webových stránkách MČ www.mctroja.cz, kde na titulní zz
straně naleznete odkaz, kde si vstupenku zakoupíte. � V klasickém předprodeji 
na úřadě městské části Praha -Troja zakoupíte vstupenku v podatelně denně od 
1. do 9. 9. 2021, a to v pondělí 8–17, ve středu 8–18, úterý a čtvrtek 8–15 hod. 
Vstupenku v předprodeji bude možné zakoupit i v pokladně Trojského zámku 
v jeho otvíracích hodinách, tzn. úterý, středa, čtvrtek, sobota, neděle 10–18, 
pátek 13–18 hod. do 9. 9. 2021.
Pokud se do dne konání vinobraní nevyprodají všechny vstupenky, bude mož-
né je zakoupit v den akce od 11 hod. přímo u brány Trojského zámku za cenu 
150 Kč. Na tuto možnost ale nespoléhejte a využijte možnost pohodlného 
elektronického předprodeje. Děti do 6 let zdarma. Na místě bude možné za-
koupit skleničky s logem.
U vstupu je nutné prokázat splnění aktuálních protiepidemiologických poža-U vstupu je nutné prokázat splnění aktuálních protiepidemiologických poža-
davků (očkování, negativní test, prodělané onemocnění) stažené do mobilního
telefonu nebo v papírově podobě. Doufáme, že nám bude přát počasí a již nic 
nepokazí tento netradiční, ale tradici dodržující ročník.

PROGRAM
SEVERNÍ NÁDVOŘÍ

11.00 Zahájení slavnosti
11.30–13.30 Elenna Sonenshine
13.45–14.45 Osmmikráska
15.00–18.30 Slovvácký krúžek
18.45–19.45 Starropražští pardálové

20.00 Ukoončení slavnosti
ZAHRADA
11.00–19.00 Výtvvarný workshop 
s GHMP (eko -ateliiér v oranžérii)
11.00–17.00 Proggram a hry pro děti 
(MŠ Rozárka + Troojské gymnázium)
13.00–17.00 Malování na obličej
 (Duuha Střelka)
Jak zakoupit vsttupenky
Na vinobraní je možžný vstup s předem 
zakoupenou vstupenkou: � v elektro-
nickém předprodeji ddo 11. 9. do 11 hod. 
(100 Kč) � na úřaděě MČ Praha -Troja do 
9. 9. do 15 hod. (100 Kč)100 Kč) � v poklad-v poklad-
ně Trojského zámku do 9. 9. do 15 hod. 
(100 Kč) � v pokladně u vstupu na zámek 
v den vinobraní 11. 9. od 11 hod. (150 Kč)

Tradiční slavnosti dobrého vína a burčáku

V SOBOTU 11. 9. 2021
V AREÁLU TROJSKÉHO ZÁMKU

Jak se bude letošní vinobraní 
lišit od minulých ročníků
TROJSKÉ VINOBRANÍ 2021 se koná 
v omezeném rozsahu s předem ur-
čeným počtem návštěvníků. Z tohoto
důvodu nenajdete ve svých schrán-
kách volné vstupenky. n Celé vino-
braní je pojato v sousedském duchu
a proběhne pouze na severním nádvo-
ří Trojského zámku tak, jak to zažili
pamětníci. n Ve stánku Městské části
Praha -Troja se můžete potkat s pa-
nem starostou a ostatními zastupiteli.
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Měření koncentrace
oxidu dusičitého v ovzduší
co a proč se sleduje?

O XID DUSIČITY	 (NO
2
), JE JEDNÍM Z PĚTI oxidů du-

síku (společně označovaných jako NO
x
). V plyn-

ném stavu jde o červenohnědý agresivní jedovatý 
plyn, v kapalném stavu je to žlutohnědá látka, tuhnoucí na 
bezbarvé krystaly. Ve velké míře vzniká při spalování fosil-
ních paliv oxidací vzdušného dusíku (ve spalovacích moto-
rech, v tepelných elektrárnách, ale i domácích topeništích).
V ovzduší se společně s oxidy síry podílí na vzniku tzv. ky-
selých dešťů (které škodí nejen živé přírodě, ale také např.
stavebním konstrukcím), s kyslíkem a těkavými organický-
mi látkami přispívá k tvorbě přízemního ozonu a vzniku
tzv. fotochemického smogu. Vyšší koncentrace oxidů dusíku
(ty se ale běžně v ovzduší nevyskytují) dráždí sliznice dý-
chacích cest a mohou negativně ovlivňovat nervový systém.
Abych o něm uvedl i něco (snad) užitečného, slouží i jako
surovina v chemickém průmyslu a například také jako
okysličovadlo v některých typech raketových motorů…

Hodnoty NO2 na dvou trojských měřících stanovištích za po-
sledních dvanáct měsíců (ze stanice u Trojského zámku bohužel 
nejsou dostupná data za čtyři měsíce, prosinec až březen). Aktu-
ální hodnoty jsou na obou stanovištích výrazně pod dlouhodo-
bým průměrem (na úrovni cca 60 %). Milan Novotný, referent ŽP
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U Trojského zámku

Pod lisem

Limity znečištění pro ochranu lidského zdraví 

Pro ochranu vegetace ekosystémů

M stská
ást

Praha-Troja

Projekt
podporuje:

20.09.2021

20.09.2021 od 17:20 do 17:30

upravíme prost edí výskytu mloka
skvrnitého - tedy vy istíme okolí

Podho ského potoka v Praze
od odpadk  a pop . opravíme

t n  Podho ského potoka.

od 17:30 do 18:45

Pojď nám pomoct i ty.

Konání akce se bude ídit aktuálními 
protiepidemiologickými opat eními Vlády R a MZ R.
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Vinařství Zilvar

V NABÍDCE JE ZATÍM VÍNO BÍLÉ polo-
suché („klasické, elegantní, svěží ru-
landské bílé s příjemnou ovocnou vůní 

a znatelnou mineralitou vyrobené ve stylu Fein-
herb“) a víno bílé suché („klasické, elegantní 
a svěží rulandské bílé s příjemnou ovocnou vůní 
a znatelnou mineralitou“). Sklenku 1 dcl těch-
to skvělých vín pořídíte za 55 Kč a lahev 0,7 za 
390 Kč. Pro bližší informace volejte 724 889 126 
Vinařství Zilvar, Pod lisem, 91/6, Praha-
-Troja, www.zilvar.com

Sympatického Zdeňka Zilvara jste mohli vi-
dět např. na Trojské buchtě coby porotce pro 
vyhlašování nejlepších vín a destilátů domácí 
výroby anebo na Trojském vinobraní, kterého 
se účastní posledních pět let. Renata Zajícová
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V srpnu bylo otevřené Vinařství Zilvar v bývalé used-
losti Popelářka. Na výborné víno sem můžete zajít

ndělí každý den od 11 do 18 hod. buď do krásné degustační mimo pon
a od konce srpna i s možností venkovního posezení za domem.místnosti 
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ZAJÍMAVOST

v obsazení housle, akordeon, kon-
trabas, hrají a zpívají písně staro-
pražské, lidové a také nejpopulár-
nější hity Karla Hašlera. Koncertují 
v divadlech i kulturních domech, na 
městských slavnostech, jarmarcích 
a trzích či adventních koncertech.
Kapelu vede Vladimír Pecháček – 
hudebník, zpěvák a moderátor. Spo-
lupracoval jako houslista a zpěvák 
v Originálním Pražském Synkopic-
kém Orchestru s Ondřejem Havelkou 
nebo koncertoval s hudební skupi-
nou Patrola Šlapeto. Zajímavostí je, že 
si Vladimír Pecháček jako muzikant 
zahrál se svými houslemi v historic-

Představení účinkujících

Elena 
Sonenshine
Elena Sonenshine je zpěvačka, aran-
žérka, textařka, skladatelka. Její 
působení na poli moderního jazzu
se odvíjí od roku 1992, kdy začala 
vystupovat v pražských jazzových klu-

bech jako hostující zpěbech jako hostující zpě-bech jako hostující zpě-
vačka s různými trii a kvarte-

ty. Brzy si však založila vlastní kapelu 
nazvanou Jocose Jazz v nástrojovém 
obsazení kytara, vibrafon/piano, 
kontrabas a bicí. Tato skupina hraje 
především vlastní skladby, proložené 
klasickými standardy v originálních 
aranžích, a jazzové verze lidových 
písní. V České republice nahrála Ele-
na písničky s Big bandem Felixe Slo-
váčka, poslala je do bostonské uni-
versity Berklee College of Music, kde 
získala stipendium ke studiu hudby 
a zpěvu. Tam pobírala také soukro-
mé hodiny u Boba Stoloffa, který pů-
sobil v kvartetu s Bobby McFerrinem.
Elena Sonenshine – zpěv, Mirek 
Linka – kytara, Jan Greifoner – kon-
trabas

Slovácký krúžek
Pražský Slovácký krúžek byl založený již v r. 1896 a je nejstarším pražským 
národopisným spolkem. Patří ke stálicím Trojského vinobraní. Aktivní jsou 
dvě cimbálové muziky, jedna pod vedením primáše Martina Sochora a Žan-
dár s primášem Ondřejem Blahou. Chasa společně s muzikami, ženským 
a mužským sborem vystupuje také na folklorních akcích na Slovácku (Stráž-
nice, Starý Hrozenkov, Tvrdonice), ale i v Praze (Setkání lidových muzik). 
Společně s muzikami a mužským sborem pod vedením Soni Plzákové vystu-
puje na folklorních akcích po celé republice. Trojské vinobraní si bez tohoto 
souboru dnes už ani neumíme představit.

Výtvarný 
workshop
bude v zámecké oranžérii (u jižní 
brány) pro rodiny s dětmi i pro další 
návštěvníky: výroba ručního papíru,
aranžování květin, tvorba z keramic-
ké hlíny, výroba experimentálních
šperků, výtvory z přírodnin. Těšit se
na vás budou dámy z edukačního od-
dělení GALERIE HL. M. PRAHY.

Malování 
na tváře
vykouzlí děvčata z organizace DUHA 
STŘELKA. Duha je sdružení dětí 
a mládeže pro volný čas, pořádají 
dětské i příměstské tábory a organi-
zují mimoškolní činnost dětí.

Lidová muzika Osmikráska
vznikla v roce 2010 a v současné době kapela hraje lidové písně středních 
a jižních Čech, jejichž hudební úpravy vytvořila především Iva Dostálová. 
O další hudební úpravy se stará vedoucí souboru primáška Nataša Culková 
a kontráš Pavel Machek.
Na Trojském vinobraní Osmikráska pravidelně účinkuje již od roku 2014.

Ekoškolka 
Rozárka
je soukromá mateřská škola se síd-
lem v Troji. Je členem mezinárod-
ního vzdělávacího programu, jehož 
hlavním cílem je, aby se děti naučily 
již od brzkého věku snižovat ekolo-
gický dopad školy a svého jednání 
na životní prostředí a tím zlepšili 
prostředí, jak ve školce, tak v jejím 
okolí. Rozárka vyučuje děti od tří let 
na základě učebního programu začít 
spolu – step by step, který má celo-
světovou popularitu. Spojujeme pro-
gram s lesní pedagogikou, kde kla-
deme důraz na každodenní návštěvu 
lesa nebo přírody. Vedeme děti ke 
zdravému životnímu stylu a poznání.

LETOŠNÍ PRAŽSKÁ VINOBRANÍ

10.–11. 9. Vinohradské vinobraní 2021 Nám. Jiřího z Poděbrad

www.facebook.com/vino…

17. a 18. 9. Vinobraní v Grébovce Nám. Míru (pátek)

a Havlíčkovy sady (sobota), Pha 2 www.vinobraninagrebovce.cz

28. 9. Svatováclavské vinobraní 2021 Villa Richter,

Staré zámecké schody 6/251, Pha 1 https://www.facebook.com/events

18.–19. 9. Oslavy sklizně vína v Botanické zahradě

Bz Praha -Troja www.botanicka.cz

13.45–14.45

11.30–13.30

6 j j ší ž

15.00–18.30

M11–19 h

13–17 h

18.45–19.45

šk l íd

11.00–18.00

Staropražští Pardálové
kém seriálu České televize – První 
republika. Na nahrávkách pro film 
se také ve studiu podílel aranžérsky.

TROJSKÝ KALENDÁŘ
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TÉMA: PAMÁTKY
PRO VŠECHNY

1 Osada Rybáře
Povltavská 21/42, Praha -Troja

Bývalá rybářská osada Rybáře, ze které se
dochovalo pouze pár posledních stavení, byla 
prohlášena za památkov ou zónu v roce 1991.
Její výjimečnost spočívá především v tom, že je
posledním dokladem osad tohoto typu v Praze
a okolí. Vznikla při východní zdi zámku Troja,
pod Panským statkem. Skupina původně rybář-
ských domků a drobných chalup a usedlostí.
Leží jižně od rozlehlejšího trojského statku
a má rozptýlené uspořádání. Původně se přimy-
kala k severnímu břehu vltavského ramene a až
do poloviny minulého století byl život a živobytí 
jejích obyvatel úzce svázán s řekou, nejpozději
s provozem trojského přívozu.

Památková zóna zde byla vyhlášena v roce 
1990 a poté byly některé objekty pod dohledem
památkové péče zrekonstruovány. Jedná se ze-
jména o starou trojskou školu, která dnes slou-
ží jako Domov spokojeného stáří Q. Schwanka“,
a vedlejší domek Plánských, darovaný obci jeho
vlastníky a zrekonstruovaný jako Dům pro mat-
ky v tísni. Oba tyto zdařilé sociální projekty byly 
financovány hl. m. Prahou a zorganizovány MČ
Praha -Troja. Nadace Q. Schwanka – Troja, měs-
to v zeleni vydala v roce 1997 podrobnou ilu-
strovanou publikaci věnovanou rybářské osadě.

18. 9. 2021 od 10 do 18 hod.

2 Usedlost Popelářka
Pod lisem 91/6, 182 00 Praha 8

Vinice Popelářka patřila k viniční soustavě, která 
obklopovala historické jádro Prahy a byla vytvo-
řena za Karla IV.

Původní vinice s lisem náležela v 16. století 
Jakubu Popelářovi a po něm byla nazvána Pope-
lářkou, stejný název se používal i pro přiléhající 
usedlost, která plnila mj. funkci viničního domu. 
Z písemných pramenů z roku 1755 je zřejmé, že 
tu již stál malý panský dům. Stavení v západním 
úpatí Černého kopce, při tramvajové trati v Troj-
ské ulici, vzniklo zřejmě v první čtvrtině 19. sto-
letí. Později získalo novogotickou úpravu, kterou 
si uchovalo dodnes. Majitelé Popelářky se často 
střídali. V roce 1860 se dostává do držení knížete 
Windischgrätze. Jeho syn ji ale brzy prodal Vlaste-
necké hospodářské společnosti, která zde v roce 
1870 zakládá Pomologický ústav – jako nejstarší 
instituci tohoto druhu v Rakousko -Uhersku. Nále-
žely k němu sady a vinice Popelářka o celkové roz-
loze přes 15 hektarů. Později zde vzniká i vinařská 
a ovocnářská škola. Usedlost Popelářka byla první 
správní budova ústavu. Hlavní náplní ústavu byla 
výchova vinařů a ovocnářů, která probíhala v roč-
ních internátních kursech. Velmi známé a ceně-
né byly trojské sbírky ovocných plodin. Od roku 
1890 vedl ústav ředitel Karel Němec, syn národní 
spisovatelky Boženy Němcové. Pod jeho vedením 

2021
Journées européenes du patrimoine

11.–19. 9. Dny evropského dědictví
Dny evropského dědictví každoročně otevírají po celé České republice nejširší veřejnosti brány 
nejzajímavějších památek, budov, objektů a prostor, včetně těch, které jsou jinak zčásti nebo 
zcela nepřístupné.

Městská část Praha -Troja 18. září 2021
Zahájení dne památek v Troji proběhne 18. 9. v 10.00 hodin před budovou
Staré školy, kde se dnes nachází Dům integrované pomoci, Domov spoko-
jeného stáří a Galerie u lávky. Po celý den zde bude stát informační stánek 
MČ Praha -Troja, odpoledne na Dny evropského dědictví naváže akce Zažít 
město jinak.

se ústav stal uznávanou institucí, která vychovala 
řadu odborně vzdělaných vinařů a zahradníků. 
Sám ředitel Karel Němec se stal ve svém oboru 
uznávanou autoritou v celých Čechách. Ústav byl 
zrušen koncem 30. let 20. století. Na místě jeho vi-
nic a sadů vznikly čtvrtě rodinných domků a Elek-
trotechnický zkušební ústav.

Nový majitel provedl náročnou rekultivaci Čer-
ného kopce, obnovil zde vinici a v letošním roce 
dokončil také rekonstrukci usedlosti, která je 
dnes sídlem Vinařství Zilvar.

18. 9. 2021 v 10.30 a 13.00 hod. proběhnou 
komentované prohlídky částí usedlosti a vinicí. y
Prodejna vína bude otevřena do 16 hodin. Vstup-
né: zdarma

3 Panský dvůr
Pod Havránkou 7/10, 171 00 Praha -Troja

Statek v sousedství bývalé osady Rybáře patřil 
k základnímu hospodářskému zázemí trojského 
panství.

Obytná budova po severní straně vstupní brány 
vznikla asi současně se zámkem, koncem 17. st. 
Protější budova, známá jako stará trojská pošta, 
patrně koncem 18. stol. Vleklé restituční spory. 
Hospodářský dvůr, postavený koncem 17. století 
Šternberky. Byl přestavěn na sklonku 18. století 
a opatřen v první třetině 19. století novou klasicist-
ní bránou a přilehlou budovou. Areál byl inten-
zivně hospodářsky využíván, sídlila zde původně 
Trojská mlékárna, pak továrna na mucholapky, 
státní statek, sklady skláren Kavalier, byl zde ob-
chod a v části dlouho trojská pošta, až došlo v ko-
munistickém období k úplné devastaci.

Rekonstrukce a dostavba této památky byla 
dokončena v roce 2020.

18. 9. 2021 proběhne ve 12.30 hod. komento-
vaná prohlídka, vstupné: zdarma

4 Viniční usedlost Salabka
K Bohnicím 2/57, 171 00 Praha -Troja

Viniční usedlost v Praze -Troji. Usedlost je zřej-
mě nejstarší dochovanou v Troji, některé její 
stavební části pocházejí z přelomu 16. a 17. sto-
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letí. Průjezd ve dvoutraktové patrové obytné 
budově má klenbu zčásti valenou a zčásti seg-
mentovou. Místnost v podlaží jižního traktu 
obsahuje dochovanou stlačenou valenou klenbu 
s párem výsečí. Dlažba je z buližníku a křemen-
cových valounů.

Známým majitelem usedlosti byl Jan Kašpar 
Salaba. Již za jeho života byl zde vybudován zá-
jezdní hostinec, vinný sklep a vinice, které byly 
(dle zápisů nalezených při rekonstrukci) osáze-
ny burgundskými odrůdami révy vinné. První 
moderní rekonstrukce viniční usedlosti Salab-
ka byla uskutečněná v padesátých letech 20. sto-
letí, byl při ní objeven historický sklep, který je 
dnes využíván pro uskladnění a degustace vína 
z vlastní produkce. Do současné podoby byla 
Salabka rekonstruována mezi lety 2009 a 2014.

18. 9. 2021 proběhne ve 14.00 hod. komento-
vaná prohlídka usedlosti s vinicí, vstupné: 
zdarma

5 Kaple sv. Václava
Podhoří 284, Praha -Troja

Kaplička vystavěna 1865 manželi Vrzákovými, 
tehdejšími majiteli Lysolaj. První písemná zmín-
ka r. 1905 (in Ant. Podlaha: Posvátná místa Krá-
lovství českého). Absolutní devastace koncem 
80. let minulého století, obnoveno 1996 Společ-
ností pro obnovu kaple sv. Václava a zvelebení 
kaple sv. Kláry v Praze -Troji. Nové vysvěcení pro-
běhlo 27. 6. 1996 za účasti dnešního biskupa p. 
vikáře Václava Malého. Kaple je jednolodní, ob-
délná s oblým presbytářem, sanktusová věžička 
je vysoká devět metrů. Loď je sklenuta plackou. 
Nad vstupem s kamenným ostěním a půlkruho-
vým oknem je trojúhelníkový tympanon. Měla 
samostatný přístup od hlavní cesty v Podhoří, 
dnes je přístupná pouze bočními cestami.

Památka běžně nepřístupná veřejnosti.

18. 9. 2021 od 13 do 17 hod., vstupné: zdarma

6 Kaple sv. Kláry
Nad Trojským zámkem, Praha -Troja

Kaple vznikla jako součást zámeckého areálu, 
s vlastním zámkem byla kdysi spojena schodi-
štěm. Jednoduchá kaple na návrší nad zámkem 
byla postavena současně se zámkem, tedy někdy 
do roku 1685. Je zachycena na starých vyobra-
zeních zámku. Byla upravena ve druhé polovině 
19. století a po požáru r. 1924, kdy dostala no-
vou střechu se sanktusovou věžičkou. Interiér 
prostý, plochostropý. Kaple je obdélného půdo-
rysu. Má sedlovou střechu se štítem na západní 
a valbou na východní straně.

Památka běžně nepřístupná veřejnosti.

18. 9. 2021 od 13 do 19 hod., vstupné: dle
platného ceníku BZ. Památka je součástí are-
álu Botanické zahrady hl. m. Prahy. Je přístup-
ná po zaplacení běžného vstupného do venkovní 
expozice.

7 Viniční sloup
Trojská 162, Praha -Troja

Ozdobný viniční sloup z časů rozkvětu trojského 
vinařství z 18 . století. 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 zničením po 
roce 1948 lidé z pražské Zoologické zahrady. 
Obnoveno péčí Nadace Quido Schwanka – Tro-
ja, město v zeleni r. 2002.

Památka běžně přístupná veřejnosti

8 Trojský pivovar
U Trojského zámku 4/1, 171 00 Praha -Troja

O Trojském pivovaru se uvádí, že byl vybudo-
ván ve stejné době jako zámek, tedy na sklonku 
17. století. Poprvé je ale zmiňován až v terezi-
ánském katastru z poloviny 18. století. Svému 
původnímu účelu sloužil do konce století deva-
tenáctého, kdy podlehl konkurenci.

Areál památkově chráněného Trojského pi-
vovaru byl dlouhá léta uzavř en 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 2021 otevřeno:
st–pá od 15 do 22 hod., so–ne od 11 do 22 hod.
Vstupné: zdarma
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5 Kaple sv. Václava

Viniční sloup
Kaple sv. Kláry

Trojský pivovar
Osada Rybáře

Viniční usedlost Salabka

Usedlost 
Popelářka

Panský dvůr

Zažít Troju JINAK
SOBOTA 18. 9. 2021 11–22 h
Povltavská ul. v Rybářích
Další ročník sousedské slavnosti,
bohatý program pro děti.
Přijďte se pobavit, seznámit, popovídat si, užít si 
Povltavskou bez aut, vychutnat náš sobotní den!

Můžete se těšit na:
n  Rodinné stánky domácích dobrot, sladkého

i ostřejšího ovocného občerstvení

n Masážní stánek

n Stánek rukodělných módních doplňků

n Hry a sportovní disciplíny

n  Oheň na ulici s možností opéct buřta či jinou
pochoutku

n Grilování bulharských specialit

n Stánek trojských zastupitelů

n Promítání a mnohé, mnohé další…

Vezměte děti, hudební nástroj, vlastní pohárek na 
pití, dobrou náladu a chuť se seznámit. Můžete 
přinést vlastní výrobek z trouby. Prosíme všechny 
o respektování dopravních opatření.
Aktuální program: https://zazitmestojinak.cz/
locations_/praha/praha-7/troja
Kontakt: Tomáš Drdácký, drdacky@mctroja.cz,
724 185 886

2021



263 ZÁŘÍ 2021

ŽIVOT V TROJI

8

ZE ŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
V TROJSKÉ ROZÁRCE
V Rozárce mají děti čas vyrůst. 
Chcete se k nám přijít podívat jak? 
Těšíme se na vás 15. září mezi 10 
a 12 hod. na dni otevřených dveří. 
Přijďte se zeptat na všechno, co vás 
zajímá. Zápis do naší školky probí-
há v průběhu celého roku dle volné 
kapacity. Kontakt: Martina Hoferová 
tel. 777 123 690, martina.hofero-
va@podhoubi.cz.
NOVÁ POBOČKA NA LETNÉ
Rozárka se na Praze 7 rozrostla 
a od 1. 9. otevíráme další třídu

Co nového v Ekoškolce Rozárce 
a Ekocentru Podhoubí?
Letní měsíce jsme prožili s kamínkem Cestovate-
lem, který nám pomohl ještě lépe poznat blízké 
i vzdálenější okolí školky a na příměstských tá-
borech pro detektivy juniory. Teď už se těšíme 
na dobrodružství nového školního roku, který 
jsme tradičně zahájili společnou Snídaní v trávě.

pro děti ve věku 2–5 let na Letné. 
Sídlíme na adrese Letohradská 
761/62, Praha 7.
ROZÁRKA NA TROJSKÉM 
VINOB RANÍ
Chystáte se 11. 9. na Trojské vi-
nobraní s dětmi? Zastavte se na 
stánku Ekoškolky Rozárky v za-
hradě Trojského zámku, kde se 
na vás budeme těšit s tvořením 
a pohybovými aktivitami pro 
děti.

Podrobné informace ke 
všem našim aktivitám najdete na 
www.podhoubi.cz.

let
uplynulo

V roce 2006 se uskutečnilo první veřejné se-
tkání občanského sdružení TROJA TROJOU.

B YLO ŘÁDNĚ ZAREGISTROVÁNO A ZAČALO NAPLŇOVAT vytčené 
cíle, především přispět k ochraně životního prostředí, k ochra-
ně kulturních a přírodních památek, ke zlepšení dopravy, uhlí-

dání parkování mimo vyhrazená místa. Účinností nového občanského 
zákoníku přešlo ke dni 1. 1. 2014 ve formu spolku se stejným názvem.

Stali jsme se uskupením, které mělo svoji váhu, spolupracovalo 
s vedením radnice, v mnohých kauzách stálo po jejím boku; měli jsme 
Vaši širokou podporu, činnost spolku jsme vykonávali s nadšením 
a radostí. Přesto ne vždy bylo v našich silách tyto cíle uhájit.

Uplynulo patnáct let a je zřejmé, že tato témata jsou stále aktuální. 
Shodli jsme se, že činnost spolku TROJA TROJOU obnovíme, navážeme 
na předchozí práci, aktualizujeme webové stránky, obnovíme emai-
lovou adresu a začneme se opět více zajímat o dění kolem nás. Rádi 
bychom také uspořádali veřejné setkání, pokud to epidemiologická 
situace dovolí. Budeme nesmírně rádi, když nám poskytnete svoji pod-
poru a obohatíte naši činnost svými podněty.

Za spolek TROJA TROJOU K. Čadská

VÝSTAVA

VČELY
A VČELAŘSTVÍ
Národní
zemědělské muzeum
út–ne 9–18 hod.
Kostelní 44
Praha 7 – Letná
do 26. 9. 2021

Vstupné na akci 150 Kč,
děti do 140 cm zdarma,
senioři, studenti, děti
nad 140 cm 50 KčŽIVOT V TROJI C
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Klub trojské historie
KŘEST ROMÁNU „ŘEKA V TROJI“ OD MARSHY KOCÁBOVÉ
Dne 17. 8. 2021 jsem se zúčastnil křtu nového románu paní 
Marshy Kocábové „Řeka v Troji“. Křest se konal v restau-
raci Loděnice u Trojského jezu. Přišlo na něj mnoho hostů.
O knihu byl velký zájem. Také jsem si jednu koupil. Autorka 
mi knihu podepsala a vyfotografovala se se mnou. Paní Ko-
cábové přeji mnoho dalších tvůrčích úspěchů.

NADACE
QUIDO SCHWANKA –
TROJA, MĚSTO V ZELENI

STARÉ FOTOGRAFIE Posledně jsem 
psal, že jsem v kontaktu s paní Vero-
nikou Adamovou a panem Martinem 
Špronglem, kteří se zabývají historií 
rodiny Špronglů a obecně historií Tro-
je. V současnosti přibyl další badatel 
o historii trojských rodů, pan Tomáš 

Ludvíček, který se zabývá historií rodin Hampelů, 
Kusalů a dalších. Dále uvádím několik získaných 
fotografií. SCHŮZKA KLUBU TROJSKÉ HISTO-
RIE Dne 18. srpna 2021 se prázdninové schůzky 
KTH účastnilo jenom devět historiků. Příště by-
chom se sešli ve středu 15. září 2021 v 17 ho-
din v Domě spokojeného stáří. František Malý

Kovárna v Troji v ulici Pod Havránkou, nyní na křižovatce Ko-
várna. Vzadu vchod do řeznictví pana Stibingera. Foto před 
II. světovou válkou.

Paní Marsha Kocábová a František Malý 
na křtu románu „Řeka v Troji“.

Fo
to

 ©
 K

. M
al

á

Kusalovi a Mrtkovi před vchodem do zoo v Troji. Vza-
du na fotografii benzinová pumpa a trojský autobus.

Fo
to

: A
rc

hi
v 

Ro
zá

rk
a



ZÁŘÍ 2021 263

9

MŮŽE SE HODIT

ZAJÍMAVOST

Z HISTORIE

Vážení čtenáři, rádi bychom vás 
upozornili na publikaci „Prahou 
za vínem“ – Příběhy pražských 
vinic od Radany Vítkové v r. 2020.

T EXT O HISTORII I SOUČASNOSTI VINIC
je doplněn krásnými fotografiemi. Mimo
další pražské jmenované vinice je v publi-

kaci i historie a současnost trojských vinic: Vinice
sv. Kláry, Vinice Salabka, Vinice Jabloňka, Zilvaro-
vy vinice a překvapivě i malá vinice v Zoo. Věděli
jste, že při zakládání budoucí vinice nad usedlostí 
Popelářka musel p. Zilvar vyvézt šedesát tun ko-
munálního odpadu a tři stovky tun náletů, pařezů,
kořenů… Můžete se na to zeptat Ing. Zilvara osob-
ně na Trojském vinobraní 11. 9. 2021.

Další popisované vinice: n Svatováclavská
vinice (Pražský hrad) n Vyšehrad n Pleč-
nikova vinice (terasy jih) n Vinná réva
v zahradách Hradu n Vinohrad v areálu
Podolské porodnice n Vinice U Starého
purkrabství n Strahovský klášter a jeho
vinice n Vinice na Jánském vršku n Vinice
Modřany n Vinice Albertov n Vinice Gré-
bovka n Vinice Baba n Vinice Máchalka
n Vinice v Dolních Počernicích n Vinice
v Lysolajích n Vinice v Panské zahradě Du-
beč n Vinice na Palatě n Vinice na Vítkově

To všechno a mnoho dalších zajímavostí se 
dozvíte v publikaci Prahou za vínem – vydalo
Grada Publishing, Praha 7, cena se pohybuje mezi 
400–450 Kč, k dostání v e -shopech nebo např. 

bv knihkupectví Knihy Dobrovský.

Jak skloňovat

Před několika lety požádal 
tehdejší trojský kronikář
PhDr. Kudera Ústav pro jazyk 
český o vyjádření k proble-
matickému skloňování slova 
Troja. Citujeme:
… “Jak se po česku skloňuje TROJA, není 
Pražanu těžko zvěděti; stačí malá vycházka 
přes Královskou oboru na pravý břeh Vlta-
vy. Tam leží ves Troja, do Troje je přívoz,
od něhož se k Troji dostaneme za chvilku, 
přes Troju si lze zajíti k Čechově vile, v Tro-
ji je zámek a nad Trojou Kobylisy; a kdyby 
nás nadchla nějak zvláště naše Troja nebo 
trojské víno, zvoláme snad „ach, Trojo!“…

Troja
1. pád ,kdo, co Troja
2. pád koho, čeho, Troje
3. pád ,komu, čemu Troji
4. pád koho, co, Troju
5. pád oslovení Trojo!
6. pád o kom, o/v čem, Troji
7. pád ý ,s kým, čím Trojou

….pro obyvatele Troje, vítáme vás 
v Troji, zveme vás do Troje….

Trojské stráně v běhu časuv běhu časuběh č
Za vlády Karla IV. dochází k výraznému rozvoji vi-
nařství v Praze a okolí, zvláště po nařízení z roku 
1358. Do vzdálenosti tří mil od Prahy patřila i Troja. 
Všechny holé stráně vhodné k pěstování vinné révy 
byly osázeny.

P O VZORU SVÉHO PŘEDKA 
Přemysla Otakara II. nechal 
král Karel IV. přivézt révu

z Rakouska, Německa a Francie. Ka-
ždá vinice měla obsahovat alespoňp
šedesát prutů na šířku, což odpovídá 
přibližně jednomu dnešnímu hekta-
ru. Vladař také stanovil tresty za ško-
dy na vinicích. Kdo škodil ve dne,
ztratil ruku a majetek, nebo se mohl 
vvykoupit dvaceti kopami a vším ma-
jetkem. Kdo škodil v noci, přišel 
o život i majetek. Současně byl zřízen
úřad perkmistra hor viničných (ofi-((
cium montium viniferorum), předmm

kterým se uzavíraly smlouvy týkající 
se pěstování vína a také byly souze-
ny vzniklé spory. V čele úřadu stál 
perkmistr (praefectus montium( ), m
který měl k ruce čtyři konšely hor vi-ý y y
ničných, zvláštního písaře a měřiče 
neboli geometra.

Václav IV. pokračoval v započa-
tém díle svého otce Karla IV. Vinař-
ství v té době bylo na velmi vysoké 
úrovni. Jednou si král v přestrojení 
vyzkoušel tvrdou a náročnou práci 
viničních dělníků a poté ustanovil, 
aby při poledni měla viniční chasa 
hodinu k odpočinutí.

ý p jHusitskými nepokoji vinice velmi 
utrpěly. Mnohé – zvláště ty, které ná-
ležely klášterům a kostelům, byly za-
baveny a rozdány, popřípadě prodány 
pražským měšťanům. Nejinak dopad-
ly i majetky kláštera sv. Jiří na Praž-
ském hradě, mezi které patřila i vini-
ce v Ovenci. Nástupcem Jiřího z Podě-
brad dochází opět k rozvoji vinařství. 
Vinice, které vlivem válek zpustly, jsou 
znovu osazovány a vinařství pozvolna 
získává zpět svou zašlou slávu.

V 15. a 16. století dosahuje vinař-V 15. a 16. století dosahuje vinař
ství vysoké úrovně a ještě za vlády 
Rudolfa II. mají pražská vína velmi 
dobrou pověst a Praha je dokonce 
nazývána městem vína. Ze 17. stole-
tí máme mnoho záznamů o vinicích 
v Praze a okolí, a to hlavně ve vinič-
ných knihách.

pZlom přichází v době třicetileté 
války. Mnoho vinic, zvláště ty, které 
stály v cestě vojsku, byly zpustošeny 
a leckteré z nich byly v následujícím 
období označovány jako poustky. 
Poustkami se rozuměly vinice zni-
čené, zarostlé a neudržované. Vět-
šina jich už nebyla nikdy obnovena. 
K tomu připočítejme ještě časté živel-
né pohromy, neúměrné požadavky 
králů a nedostatek pracovních sil. 
To všechno dohromady způsobilo, že 
mnohé vinice byly rozorány a půda mnohé vinice byly rozorány a půda 

kvyužita jako pole nebo zahrady. A tak 
ína počátku 18. století zbyla z původní 
aplochy osázené révou již jen čtvrtina 

viničných pozemků.

ZAA
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ŽIVOT V TROJI

DO MUZEA ZA POSTAVIČKAMI Z VEČERNÍČKŮ

Sluneční králové
v Národním muzeu
Vybrané památky, doprovodná 
videa, texty, fotografi e doku-
mentují světoznámé úspěchy 
(především našich archeologů, 
ale nejen jich) při výzkumu abu-
sírské oblasti v Egyptě.

N EJVĚTŠÍHO ROZKVĚTU TATO LOKALITA 
dosáhla v období 5. dynastie (cca v le-
tech 2435–2306 před naším letopoč-

tem), kdy se panovníci označovali jako sluneční 
králové, protože upředňostňovali kult boha slun-éé
ce Re (muž s hlavou sokola a slunečním diskem na 
hlavě) a používali titul „syn Reův“. Nekropole z to-
hoto období zahrnuje významné královské záduš-
ní komplexy v Abusíru a sluneční chrámy v Abú 
Ghurábu. A hlavně tyto výstava s velkým důrazem 
představuje nejen prostřednictvím architektonic-
kého uspořádání. Zároveň poukazuje na jejich 
fungování (na základě objevu tří archívů papyro-
vých svitků) a vybavení (nádoby, kaditelnice, tka-
niny, skříňky často vykládané fajánsem, kultovní 
sochy králů, královen, pečetní válečky atd.).

Nejpůsobivěji však vyznívají nekrálovské hrob-
ky, tedy hrobky dcer faraonů a nejvyšších kněž-
ských hodnostářů, a především jejich zachovalé 
sochy. Zajímavý je i jeden z posledních objevů, 
hrobka bájného mudrce Kairese, který byl v Egyp-
tě uctíván ještě mnoho století p o své smrti.

Závěrečná část, kam je výhodné vyrazit jako 
první (máte ji jen pro sebe) pod názvem Abusír 
v proměnách času, Vám umožní projít ve zkratce 
dějinnými fázemi Egypta od Raně dynamické doby 
cca 2900 př. n. l. až po Abusír v 1. tisíciletí př. n. l. Je 
úžasné, že nám Ministerstvo kultury a Ministerstvo 
financí v Praze dalo i navzdory epidemii korona-
viru možnost několikátým prodloužením výstavy 
Sluneční králové obdivovat zde vystavené vzácné é
artefakty až do 30. září 2021. L. Popovská
Fotografie pořízeny z publikace Národního muzea Průvodce k výstavě 
Sluneční králové, neboť focení je zde zakázáno.é

Hlavní budova NM Václavské nám. 68. Vstup možný 
pouze s předem zakoupenou on -line vstupenkou 
na konkrétní den a čas. Vstupenky není možné za-
koupit na pokladně. Vstupenka je platná 105 minut. 
Pro vstup do muzea není vyžadován negativní test 
na Covid-19. Vstupné: 300 Kč, snížené 200 Kč, děti 
do 15 let, ZTP, ZTP/P, doprovod k ZTP/P 50 Kč.

P RO LAIKA NEPŘEBERNÁ ZMĚŤ KRE-
SEB a popisků, pro zasvěceného ko-
losální výpravné putování „životem“.

n O tom, že je autor „na světě rád“, vás pře-
svědčí jeho neustálé se setkávání s jedineč-
nou krajinou, zanikajícím malebným starým
venkovským světem hojně dopl-
něným osobitými, často humor-
nými popisky, úvahami, názory, 
okouzlením, zklamáním, nadějí, 
radostí… n Výstava mimo jiné
neotřele upozorňuje na práci L.
Hojného pro časopis Playboy svým
průvodcem playboyovskými kresba-
mi, nepřehlédnutelné jsou dopisní 
výstavy, které evokují jednu důležitou fázi
cyklů jeho tvorby – psaní obrázkových dopi-
sů přátelům. n Snad nejpůsobivěji vyznívají 
nostalgické kresby domu (stavení) autoro-

vy babičky ve vzpomínkách (u níž trávil 
prázdniny) a cyklus „Život jako na dlani 
ve skicách, vyprávěních a vzpomínkách“ 
obsahující až příliš intimní zpovědi.

Ladislav Hejný, jenž se sám označuje 
za vlastivědného vycházkáře ve výsluž-

bě, prostě svou nekonečnou inven-ěě
cí zasahuje do všech fází di vadla 
zvaného život. A k tomu mu pros-
tě a jednoduše poslouží zajímavé 
a krásné motivy naší země zahl-
cené ručně či strojově psanými 
texty. Vždyť má tolik říci. Dbá sa-
mozřejmě na výsledný výtvarný 
charakter nezvyklého díla s již 

zmíněným cílem vlastivědného poznání, 
vše dle hesla Giordana Bruna: Příroda 
není nic jiného než bůh ve věcech. Výstava 
je prodloužena do 31. 10. 2021. L. Popovská

Pátého srpna 2021 byla v Galerii U zřícené lávky za veliké účasti 
nejen z řad umělců -přátel, jedinečného pohoštění, „losování lote-
rie“ a křtu katalogu zahájena výstava grafi ka a výtvarníka Ladisla-
va Hojného: Výtvarná intimita.

Kdo neviděl, neuvěří!
Kdo by neznal Jiřího Šalamouna, 
my i naše děti jsme vyrůstali na 
jeho nádherném Maxipsu Fíkovi, 
jenž byl příjemným únikem z rea-
lity v období normalizace.

Výtvarník svým jedinečným humorem získal 
zaslouženou přízeň také animací titulků série
Básníků a filmu Holka na zabití, ale i nezapo-
menutelnými ilustracemi mnoha knih (např. 
Kronika Pickwickova klubu, Poslední mohykán,
Hobit, Pan Tau). � Kouzlo ilustrací jeho dětských 
knih spočívá v jednoduchosti, ale hlavně v jiné 
perspektivě viděné těmi nejmenšími. � Fantas-
tický náboj specifického humoru prostupuje
všemi jeho díly. Od jednoduchých poťouchlostí 
až po ten černočerný. Důležité pro jeho tvorbu 
je zpochybňování kulturní, mravní, zákonné,
společenské normy (subverze). � Výstava před-
stavuje hlavně ilustrační cykly. Důraz je kladen 
na oblíbený hororový žánr, tajemno, magii, 
lidovou tvořivost, jarmareční písně, filmové či 
divadelní plakáty, animovaný film. Mě osobně 
zaujalo velké množství vystavovaných litogra-
fií, koláží či dílek za použití kombinované tech-
niky. Výstava probíhá v Muzeu Kampa jen do 
30. 9. 2021. L. Popovská

Mezinárodní knižní veletrh
a literární festival

Svět knihy 2021
23.–26. 9. nna Výstavišti
Čestný host: Francie

Motto:
Můj domov je v jazyce

Otevírací doba:

čvrtek 23. 9. 9.30–19.00 h
pátek 24. 9. 9.30–22.00 h
sobota 25. 9. 9.30–19.00 h
neděle 26. 9. 9.30–16.00 h

26. ročník přiblíží tvůrčí rozmani-
tost francouzské literatury: od be-
letrie přes komiks až po divadlo.
Programová témata ale zavedou 
také do Polska a hlas bude dán 
i Bělorusku. 
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TJ SOKOL TROJA INFORMUJE

TJ SokolTJ S k Troja zve na cvičení
Přijďte si s námi zacvičit a zasportovat! Nabízíme sportovní a kulturní vyžití
pro všechny věkové kategorie. Přijďte se podívat.

Kancelář: Trojská 171a, Praha-Troja (Sokolovna)
úřední hodiny starosty, pokladna, návštěvní den – každý čtvrtek 17–19 h.
vchod do Sokolovny z Trojské a zvonit u vchodových dveří do Sokolovny.

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

n Oddíl kopané zahájil již v srpnu 2021 tréninky 
i mistrovské zápasy v mužských kategoriích. Mlá-
dežnická družstva zahájila sezonu každoročním, 

Odbor všestrannosti zahájí svá cvičení opět v průběhu září 2021. 
Bude se cvičit v tělocvičně ZŠ Troja dle níže uvedeného rozvrhu 
cvičení v malé i velké tělocvičně. Informace o přesných termí-
nech zahájení jednotlivých cvičení jsou uvedeny níže v informa-
ci od Kateřiny Šrámkové, nebo se je dozvíte u cvičitelů.
n Oddíl orientačního běhu začne opět v září 
tréninky s dětským oddílem orientačního běhu 
v Troji – informace viz níže.

již tradičním, letním soustředěním.
Letos jsme byli v Liblíně na Berounce
(okres Plzeň) od 14. do 22. 8. 2021
ve sportovním areálu Berounka. Sou-
středění se účastnilo celkem třináct 
malých fotbalistů a tři vedoucí. Sou-
těže i tréninky mládeže začínají 
hned od 31. 8. 2021 a stále hle-
dáme a nabíráme nové kluky se
zájmem o kopanou. Přijďte se
podívat a přihlaste se. Na hřišti
jsme vždy v úterý, středu a pátek 
od 16.30 hod. Informace Petr Filip,
728 213 254.

Za TJ Sokol Troja – Petr Filip

Sokolská všestrannost

M ILÍ SPORTOVNÍ PŘÁTELÉ, členové i nečle-
nové České obce sokolské, s novým školním 
rokem bychom vás všechny chtěli pozvat na naši 

pestrou škálu cvičení a sportů, které nabízí TJ Sokol Tro-
ja pro všechny věkové kategorie. Věříme, že při dodržování 
všech protikoronavirových opatření, se nám podaří cvičit 
déle, než tomu bylo za posledních dvanáct měsíců.
n Cvičení dospělých zahájíme dle rozvrhu již od stře-
dy 1. 9. 2021. Jedná se o pilates, aerobik, zdravotní cvičení 
a jóga, cvičení na židlích, volejbal, stolní tenis a malá kopaná.
n Cvičení dětí zahájíme dle rozvrhu až od pondělí 
13. 9. 2021. Pondělí – Rytmika pro děti, čtvrtek – předškolá-
ci, rodiče a děti a sportování žactvo, pátek – stolní tenis žactvo. 
Podrobné informace u cvičitelů: viz. www.tj -sokoltroja.cz/
oddil -vsestrannosti -informace. Vstup do tělocvičen se 
řídí aktuálními opatřeními Ministerstva zdravotnictví ČR. 
Aktuálně platí, že pokud nejste plně naočkováni, je třeba se 
prokázat platným antigenním nebo PCR testem. Děti do šesti 
let nemusí být testované. Těšíme se na vás

cvičitelé všestrannosti TJ Sokol Troja

Dětský kroužek při oddílu orientačního běhu TJ Sokol Troja
Od září obnovuje dětský kroužek při oddílu orientačního běhu TJ Sokol Troja plnohodnotně 
svou činnost, doufejme, že nepřijdou nějaká omezující opatření. Kroužek začíná již pátý rok 
své práce. Trenérky se těší na dosavadní i nové zájemce o orientační běh. V zimních měsících 
je trénink zajištěn v tělocvičně. Bližší informace podá vedoucí kroužku Terera Hanáková, 
email: kalosovatereza@seznam.cz. Za oddíl OB TJ Sokol Troja Milan Paukerta
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Restaurace
V SOKOLOVNĚ
otevřena!

Přijďte se podívat a využít naše služby.
PONDĚLÍ AŽ SOBOTA OD 16 DO 21 HODIN

Rozvrh cvičebních hodin 2021–2022
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

TJ Sokol kopaná ml. žáci
od 1. 11. 21 do 31. 3. 22

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. 21 –
31. 3. 22

TJ Sokol –
odbíjená III

Oddíl nohejbalu
TJ Sokol Troja –

kopaná OSV

malý sál Judo club Kidsport
Zavadilová –

zumba
TJ Sokol –

zdr. cvič + jóga

středa
velký 
sál

TJ Sokol – orien-
tační běh 1. 11. 21

–31. 3. 22

TJ Sokol –
florbal

TJ Sokol –
odbíjená II

SaBaT Praha 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

HB Basket Praha
TJ Sokol – kanois-

tika 1. 11. 21 –
31. 3. 22

malý sál
TJ Sokol –

cvičení se židlí
TJ Sokol –

st. tenis dospělí

pátek

velký 
sál

TJ Sokol –
kopaná přípravka 

od 1. 11. 21
do 31. 3. 22

TJ Sokol –
kopaná ml. žáci

1. 11. 21 –
31. 3. 22

TJ Sokol –
kopaná st. žáci

1. 11. 21 –
31. 3. 22

SaBaT Praha

malý sál KUNG FU Factory o. s.
TJ Sokol –

st. tenis žáci

neděle velký 
sál

p. Turák –
fotbal

SaBaT Praha
Atletika

1. 11. – 31. 3. 2022

Se začátkem školního 
roku 1. září 2021
zahajuje provoz tě-
locvična v Základní 
škole Trojská. Zveřej-
ňujeme rozvrh využití 
tělocvičny k začátku 
září, kde můžeme
nabídnout i cvičení 
TJ Sokolu Troja 
i jiných subjektů.
Máte -li zájem o cvi-
čení uvedená v tomto 
rozvrhu nebo o pro-
nájem sálu ve volných
hodinách, kontak-
tujte úřad městské
části na adrese 
markova@mctroja.cz
nebo telefonicky 
284 691 121. Sdělí-
me vám kontakt na 
vedoucí jednotlivých 
cvičení nebo podmín-
ky pronájmu a umož-
níme i prohlídku sálů.

Ing. Irena Marková
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Hudební
procházky

 5. 9. Jan Vent Colegium (J. Rejcha, F. Kramář)
12. 9. Antonín Rejcha kvintet (J. Haydn, D. Milhaud)
19. 9. Pražské dechové kvinteto (A. Rejcha, W. A. Mozart)
26. 9. Hudba Kalich (G. Verdi, B. Smetana)
3. 10. Duo per due (L. van Beethoven, W. A. Mozart)Zoo připravila

www.zoopraha.cz Cyklus hodinových koncertů pod širou oblohou každou neděli:
13 h Zoo 15 h nádvoří trojského zámku 17 h Pivoňková louka Bz (vstup Sever)

TIP PRO VÁS

TROJSKÝ KALENDÁŘ

Botanická zahrada
www.botanicka.cz

Otevírací doba: Venkovní expozice 9–19 h, Skleník Fata Mor-
gana kromě pondělí 9–19 h, Vinotéka sv. Klára 13–20 h

do 23. 9. Prohlídky pro seniory Komentované prohlíd-y
ky Vás zavedou na nejkrásnější místa venkovní expozice i do
skleníku Fata Morgana. Rezervujte si místa na prohlídku co
nejdříve, počet míst je omezen! Prohlídka je zahrnuta v ceně
běžných vstupenek do BZ. Začátek prohlídek: vždy ve 14 
a 16 hodin

do 31. 10. Ďáblova zahrádka v Ornamentální zahradě
Objevte rozdíl mezi jedem a lékem. Dozvíte se, co jedy z rost-
lin u člověka způsobují a proč jsou rostliny vůbec jedovaté,
ale také na které si dát pozor v našich končinách! Vydejte
se po stopách slavného lékaře a alchymisty Paracelsa, který 
přesně vysvětlil, jaký je rozdíl mezi jedem a lékem.

do 19. 12. Nedělní sklep, vinice sv. Kláry –y každou ne-
děli vždy od 13, 15 a 17 hodin a sraz u pokladny Kovárna
v ulici Trojská. Rezervace míst není nutná! / Vstupné 300 Kč/!
osoba (sklep + venkovní expozice), 350 Kč/osoba (sklep +
venkovní expozice + Fata Morgana) Maximální počet osob
ve skupině je patnáct. V průběhu provázení je nutné mít nasa-

í zený respirátor a mít s sebou doklad o bezinfekčnosti (platí
jak pro skupinové provázení, tak pro vstup do občerstvova-
cích zařízení a na zahrádky v rámci botanické zahrady)

do 5. 9. Co Maryša ještě neznala aneb Jedovaté su-
kulenty a cykasy Pokračování výstavy jedovatých sukulentůy
s obměnou expozičního prostoru Světa sukulentů. Nyní do-
staly větší prostor jedovaté cykasy. K vidění budou i vybrané
sukulenty a další exotické rostliny z celého světa. Chybět ne-
bude ukázka jedovatých semen a plodů.

do 12. 9. Nechte jedy na pokoji aneb Jedovaté pokojo-
vé rostliny ve Fata Morganě y  Ve skleníku najdete rostliny 
používané jako léčiva nebo jako šípové jedy. Často je máme
doma v obýváku a ani o tom nevíme.

2.–5. 9. Nejlepší české bonsaje První soutěžní výstava ve
spolupráci bz a České bonsajové asociace

18.–19. 9. Oslavy sklizně vína

23. 9.–10. 10. Orchideje z Ekvádoru Fata Morgana

Do parku v hradním příkopu
Pražská památková rezervace nabízí bezpočet možností jak 
se seznámit s historií města v průběhu věků. Jednou z nich 
je i zpřístupněný Jelení příkop pod Pražským hradem.

V září denně 9–18 hodin, vstup možný jak hlav-
ním vchodem naproti trojskému zámku, tak i z jižní 
strany a o víkendech a státních svátcích i vchodem
severním.
Záchytné parkoviště u tunelu Blanka, s kyvadlovou
dopravou do zoo a zpět, je v provozu o víkendech
a státních svátcích.

T EN SE UŽ OD ROKU 1771, 
kdy byl rozdělen náspem 
s vjezdem do Hradu, dělí 

na Horní a Dolní. Horní Jelení 
příkop je přístupný denně od 10 
do 18 h – buď z ulice U Brusnice
anebo z již zmíněného „náspu“ 
Prašného mostu. Jižní stráně 
dnešního parku pamatují nejen 
středověké vinice a stádo jele-
nů, nasazených sem počátkem 
17. století, ale i medvědy, dove-
zené prezidentu T.G.M. legionáři 
ze Sibiře. Nad korunami stro-

mů ‚prosvítají’ osmicípé hvězdy z fasády 
Šternberského paláce, kde na třech pod-
lažích nabízí Národní galerie své sbírky 
evropského umění od antiky po baroko.

s.p.a.

TROJSKÝ ZÁMEK

Otevřeno:
13. 5. – 31. 10. 2021
út–čt 10–18 h
pá 13–18 h
so–ne 10–18 h

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

� Výstavy: Nejistá sezóna a Kamenné poklady pražských zahrad, více na www.ghmp.cz
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Horní
Jelení příkop

Hradčany


