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VLIV UZAVÍRKY K BOHNICÍM NA INTENZITU AUTOMOBILOVÉ DOPRAVY
V říjnu 2014 byla kvůli opravě dočasně uzavřena ulice K Bohnicím 
v Troji, čímž bylo přerušeno přímé spojení mezi Trojou od Zoolo-
gické zahrady a sídlištěm Bohnice. Pro zjištění dopadu této uza-
vírky na automobilový provoz v Troji provedla Technická správa 
komunikací hlavního města Prahy – Úsek dopravního inženýrství 
(TSK – ÚDI) pro Městskou část Praha-Troja dopravní průzkum 
automobilové dopravy v ulicích Trojská a Nad Kazankou, a to jak 
za stavu při uzavřené ulici K Bohnicím (konec října 2014), tak 
po skončení uzavírky a obnovení pravidelného provozu bez ome-
zení (po 3. listopadu 2014). Průzkum byl proveden sčítací techni-
kou TSK – přenosnými automatickými sčítacími přístroji pro krát-
kodobé sčítání, připevňovanými na vozovku.

Pro porovnání obou stavů byly vybrány: n pro výlukový stav při 
uzavírce čtvrtek 30. 10. 2014 a neděle 26. 10. 2014 n pro normální 
stav po skončení uzavírky čtvrtek 6. 11. 2014 a neděle 9. 11. 2014

Z vyhodnocení lze učinit násle-
dující závěry
1. V ulici Nad Kazankou se 
výluka ulice K Bohnicím ani 
v pracovní den ani v neděli 
téměř neprojevila. Automobi-
lový provoz v této ulici je velmi 
nízký (řádově jen stovky vozi-
del za den), což vyplývá z cha-
rakteru komunikace – zřejmě 
p jpřevažuje místní obslužná 
doprava (jízdy k přilehlým 
domům). 2. V úseku Trojské 
k ZOO se oproti normálnímu 
provozu doprava při výluce uli-
ce K Bohnicím v pracovní den 
výrazně snížila – o 40 % (z 8900 

vozidel za den na 5350 vozidel 
za den). 3. V neděli se v tomto 
úseku doprava rovněž snížila 
– o cca 33 % (z 6590 vozidel 
za den na 4400 vozidel za den). 
Na nedělní provoz však může 
mít významný vliv i aktuální ná-
vštěvnost Zoologické zahrady. 
4. V úseku Trojské do Kobylis 
se při výluce ulice K Bohnicím 

ý p pautomobilový provoz v pra-
covní den ve srovnání s nor-
málním stavem výrazně zvýšil 
– téměř zdvojnásobil (z 2650 
vozidel za den na 4520 vozidel 
za den, tj. o cca 71 %). 5. Na-
opak v neděli se v tomto úseku 

výluka ulice K Bohnicím téměř
neprojevila: nárůst jen o 13 %,
což však při celkově nízkých
počtech vozidel nemá dostateč-
nou statistickou váhu a může 

být způsobeno i běžným den-
ním kolísáním dopravy.

Ing. Vladimír Kadlec pověřený 
řízením úseku dopravního inženýrství,

Technická správa komunikací
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SLOVO STAROSTY

ROZŠÍŘENÍ POČTU ČLENŮ PŘESTUPKOVÉ KOMISE MČ PRAHA-TROJA
Městská část Praha-Troja má pro projednávání 
přestupků zřízenu přestupkovou komisi, která
projednává přestupky, které se staly na území 
městské části Praha-Troja. Pracuje v tříčlenném 
složení, předsedkyní je JUDr. Nataša Císařová. 

V současné době, kdy přibylo přestupků za ne-
oprávněný zábor veřejného prostranství, bychom 
rádi doplnili komisi o další členy, kteří by se mohli 
na jednáních střídat a zasedat tak maximálně je-
den krát za měsíc.

Činnost v přestupkové komisi je dobrovolná 
a nehonorovaná. Může ji vykonávat občan starší 
18 let, odbornost ani vzdělání nerozhoduje. Rádi 

přivítáme také mladé právníky nebo studenty 
práva, pro které je práce s přestupkovou agendou 
dobrou praxí pro další činnost. V této komisi na-
jdou uplatnění i budoucí absolventi fakult se za-
měřením na veřejnou správu. 

Komise se schází podle potřeby, maximálně 
1x za týden, převážně v odpoledních hodinách 
(na základě dohody). Také bychom uvítali, kdyby 
se do činnosti komise zapojili další občané z Tro-
je, ale není to podmínkou. 

Pokud byste měli sami zájem nebo byste vědě-
li o někom, kdo by chtěl v komisi pracovat, mů-
žete se na mne obrátit, tel: 284 691 121, e-mail: 

markova@mctroja.cz, ráda vám poskytnu bližší 
informace. Těším se na spolupráci. 

Ing. Irena Marková, tajemnice

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-TROJA
PŘIJME OD 1. 1. 2015 DOMOVNICI|NÍKA
na denní úklid společných prostor v Domě spokojeného stáří a Domě 
integrované pomoci, Povltavská 20 a 21, Praha-Troja a nejbližšího 
okolí. Úklidové práce jsou spojené s dozorem nad provozem obou 
zařízení, který spočívá v denní kontrole stavu objektů a komunikaci 
s pracovníkem Úřadu městské části Praha-Troja. Dále musí uchazeč 
o tuto práci umět s pochopením komunikovat jak se seniory, kteří 
bydlí v Domě spokojeného stáří, tak s matkami a jejich dětmi v Domě 
integrované pomoci. Jedná se o práci na zkrácený pracovní úvazek, 
není požadováno mytí oken. Vhodná je osobní prohlídka. Zájemce 
se může přihlásit nebo podrobněji informovat na Úřadě městské 
části u paní Ing. Ireny Markové tel. 284 691 121, e-mail: markova@
mctroja.cz. Přihlášku na tuto pozici společně s krátkým životopisem, 
ve kterém budou uvedeny reference na předcházející zaměstnání, 
můžete zaslat poštou nebo e-mailem do 20. prosince 2014.

Inzerce

RIZIKOVÉ KÁCENÍ, ŘEZRIZIKOVÉ KÁCENÍ, ŘEZ

REALIZACE A ÚDRŽBA ZAHRAD
SEKÁNÍ TRÁVY

TEL.: 606 662 223, 723 899 561

TSKÁ ČÁST PRAHA TROJA

Milí spoluobčané,
nevím jak vy, ale já si „sotva“ přivykl, že píše-
me rok 2014 a už se nám listopad přehou-
pl do prosince a nastal čas zapálení první 
adventní svíčky na adventních věncích. Pro 
mnohé z nás nejkrásnější čas v roce. Advent 
by měl být dobou radostného očekávání, 
rozjímání a dobročinnosti. A zejména – dle 
tradic našich předků – dobou zklidnění. 

Byl bych rád, kdybychom mohli aspoň 
na okamžik k tomuto zklidnění přispět 
a proto Vás zvu na slavnostní rozsvícení 
Vánočního stromu, které se koná u lípy 
před základní školou na svátek sv. Barbory 
– 4. prosince od 17 hodin. A tak kromě 
řezání „barborek“, které přinesou domů 

štěstí, přijďte si poslechnout vystoupe-
ní žáků ze základní školy, popít svařák 
a popovídat si.

Ať už váš předvánoční čas bude vyplněn 
pečením cukroví (nebo si ho koupíte), po-
tkáváním se s lidmi, které jste dlouho nevi-
děli (nebo setkáváním s těmi, které vidíte 
často a rádi), ať už budete mýt okna v ce-
lém domě (nebo na ně jen zavěsíte světýlka 
či jmelí) či popíjet punč (nebo grog), přeji 
vám, ať je vám pěkně. Ať nás shon a dohá-
nění restů nepohltí!

Přeji rodinnou pohodu a příjemné chví-
le všem.

Tomáš Bryknar 
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JAK BUDE ÚŘAD MČ PRAHA-TROJA OTEVŘEN 
NA KONCI ROKU 2014
Vážení občané, jak se již stalo tradicí, chtěla bych Vás včas informovat o tom, jak bude pro Vás otevřen 
Úřad městské části Praha-Troja okolo vánočních svátků a Nového roku.
Všechna oddělení úřadu budou fungovat standardně do 23. 12. 2014, pouze již některý refe-
rent může čerpat dovolenou. V době od 29. 12. 2014 dochází k určitému omezení, jak je uve-
deno níže, proto bych Vás chtěla požádat, abyste pokud možno nenechávali vyřízení záležitostí 
až ke konci roku.
n Pokladna bude pro veřejnost naposledy otevřena a 23. 12. 2014 do 15.00 hod. Jedná se převážně 
o úhrady nájemného, rekreačních a ubytovacích poplatků, úhradu poplatků ze psů, poplatků za zábor ve-
řejného prostranství apod. Bezhotovostní platby a úhrada v hotovosti na přepážkách bank na účet 
městské části jsou dle dispozic jednotlivých bank možné do konce roku.
n Ověřovat podpisy a listiny budeme naposledy také v y úterý 23. 12. 2014 do 15.00 hod. V ostat-
ních pracovních dnech do konce roku můžete využít služeb České pošty s. p. nebo Úřadu 
městské části Praha 7.
n Podatelna úřadu budea do 23. 12. 2014 otevřena v normálních úředních hodinách, ve dnech 
od 29. 12. 2014 podle následujícího rozpisu: 29. 12.: 8–16 h, 30. 12.: 8–15 h, 31. 12.: 8–14 h,
n 2. 1. 2015 bude úřad z důvodu čerpání dovolené uzavřen
Vzhledem k čerpání dovolené jednotlivými zaměstnanci úřadu bych Vás chtěla požádat, abyste si návštěvu 
na úřadě mimo podatelny ve dnech 29. 12. až 31. 12. 2014 předem domluvili s jednotlivými úředníky. 
Děkuji za pochopení a přeji všem příjemné prožití vánočních svátků a mnoho úspěchů v nové roce.

Ing. Irena Marková, tajemnice ÚMČ Praha-Troja

OMLUVA paní Marianě Hačecké V časopise TROJA č. 181 bylo na str. 3 ve volebních 
výsledcích chybně uvedené křestní jméno paní Mariany Hačecké , za což se redakce omlouvá.

Renata Zajícová

V ÚTERÝ
16. 12. 2014
OD 17 HODIN
V RESTAURACI
CAMP SOKOL 
TROJA
Opět vás zveme 
na příjemné chvíle 
s hudbou
Mirka Palečka 
a občerstvením

TRADIČNÍ

POZNAMENEJTE SI

14. 2. 2015

NA
SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

VÁNÍ U VÁNOČNÍ LÍPY
VE ČTVRTEK 4. 12. 2014

OD 17 HODIN U ZŠ Trojská

ram se zpíváním a hrou na flétničky

n Adeste fidelis n Lotrando a Zubejda
n Hore bratři doplní malé občerstvení

ZVEME VÁS 
SLAVNOST

ZPÍV
VE ČTV

OD 17

Progr

n A
n H

V 16 HODIN

Městská část Praha-Troja nabízí k odkoupení nepotřebná okna a dveře:
n  6 špaletových oken rozměr 1000 x 1800 mm 

(8 křídel)
n Sapeli dveře 900 x 2160 L včetně obložky
n Sapeli dveře 900 x 2160 P včetně obložky

n Sapeli dveře 800 x 2160 P včetně obložky
n Sapeli dveřep 800 x 2160 L včetně obložkyy
n Eurookno 1520 x 1780 mm (4 křídla) 
n Eurookno 2380 x 1780 mm (6 křídel)

Prohlídka je možná po domluvě na čísle 724 156 144 nebo 284 686 103 – K. Novotný.724 156 144 nebo 284 686 103 – K. Novotný
Nabídky zašlete do 31. 12. 2014. Nabídnutá cena je jediné kritérium.
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PROJEKT REGENERACE OBECNÍ ZAHRADY POKRAČUJE
Práce na realizaci projektu Regenerace obecní zahrady pokračují. 
V současné době je v západní části areálu dokončováno nové  dětské 
hřiště a dětský koutek a ve východní části probíhají práce na opra-
vě obvodové zdi a vyhlídce. Během zimních měsíců budou práce 

pokračovat, dokud to umožní počasí. V souvislosti se stavbou byly 
odstraněny některé povrchy přístupových cest, z toho důvodu je 
vstup do úřadu možný z ulice Nad Kazankou, za zvýšené opatrnosti
i z ulice Trojská. O dalším průběhu stavby vás budeme informovat.

Evropský fond pro regionální rozvoj Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti

EVROPSKÁ UNIE
OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA
KONKURENCESCHOPNOSKK T

Oprava cesty v Povltavské u tramv jOprava cesty v Povltavské u tramvaje 

Oprava fotbalového hřiště a okolních ploch Oprava fotbalového hřiště a okolních ploch

Vyčištění náletových dřevin a nepořádku naproti Nevolovu statku Vyčištění náletových dřevin a nepořádku naproti Nevolovu statku 

Odstraněné naplaveniny z povodní v roce 2002Odstraněné naplaveniny z povodní v roce 2002

Rekonstrukce přízemí Staré školy Rekonstrukce přízemí Staré školy

AKTUÁLNĚ REALIZOVANÉ PROJEKTY Foto © D. Budská



Kniha je 
v prodeji 
na ÚMČ 

Praha-Troja 
za 400 Kč 

vč. DPH
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Městská část Praha-Troja vyhlašuje

GRANTOVÉ ŘÍZENÍ PRO ROK 2015
odporu projektů v oblasti rozvoje, krajiny, na po
nské společnosti vybavení, služeb a volnočasovýchobčan

vit v prostoru trojské kotlinyaktiv

HARMONOGRAM GRANTOVÉHO ŘÍZENÍ
ášení grantů:Vyhlá 1. 12. 2014
čení přijímání žádostí:Ukon 19. 1. 2015, 18.00 hod.

álení orgánem městské části:Schvá do 31. 3. 2015
mení výsledků a uzavření smluv:Oznám duben 2015

ATICKÉ OBLASTITEMA

I. Kvalita životního prostředí
1. alita obytného prostředí, vzhled a čistota obcekva
2. če o zeleň městské části (důraz na ekologické a tradiční formy)péč
3. nova zaniklých cest (následná péče se zapojením dobrovolníků)obn
4. rava zanedbaných ploch, obnova sadů a zahradúpr
5. če o přírodní památky, dobrovolní strážci přírodního parkupéč
6. stva na pozemcích svěřených do správy MČ a pozemcích hl.m.Prahypas

II. Život ve veřejném prostoru, občanská společnost 
1. ot ve veřejném prostoru – nová místa setkáváníživo
2.  vení obecní zahrady v Troji (podpora společných sousedskýchoži

odičovských aktivit v zahradě, která se obnovuje)a ro
3. zvoj občanské společnosti (podpora iniciativ, spolků a sdružení)roz
4. usedské a komunitní projekty (např. zahrady, hřiště)sou
5. tivity u řeky akt
6. vé obchody, trhy, služby a podnikání – pro obyvatele a návštěvníkynov

III. Publikační a propagační aktivity
1. blikace o Trojipub
2. formační a propagační služby (průvodci po trojské krajině)info
3. jské vinařství a sadovnictvítroj
4. zvoj šetrného cestovního ruchu v Trojiroz
5. ezentace městské části (tisk, sociální sítě, digitální media)pre

IV. Kulturní a společenské akce
1. řádání kulturních a společenských akcí, festivalů poř
2. řádání setkání, vycházek, výletůpoř
3. matická setkání, výtvarné dílnytem
4. tavní činnostvýs
5. užití zámecké zahradyvyu

V. Sport, tělovýchova, volný čas
1. řádání sportovních akcí poř
2. dpora činnosti sportovních klubůpod
3. ort a hry v přírodě (např. využití řeky, trojské louky, dětských hřišť)spo
4. tivity dětí a mládežeakt
5. čení pro zdravý životní stylcvič

VI. Sociální a zdravotní
1. tivity pro předškolní děti, pomoc mladým rodinámakt
2. nočasové aktivity školních dětí a mládeževol
3. dpora aktivního stářípod
4. tivity porozumění (mezi generacemi, sousedy, menšinami)akt
5. bavení pro senioryvyb
6. pšování bezpečnosti a klidného domova v Trojizlep

VII. Vzdělávání
1.  řádání vzdělávacích a odborných akcípoř

apř. přednášek, kurzů, kroužků, seminářů, konferencí)(na
2. ájemná spolupráce škol a vzdělávacích institucívzáj

ředškolní, základní, středoškolské, vysokoškolské, ZOO, BZ, GHMP aj.)(př
3. dělávací programy pro obyvatele městské části vzd
4. olupráce vysokých škol s městskou částíspo

e dne 1. 12. 2014V Praze Ing. Tomáš Bryknar, starosta Městské části Praha-Troja

í informace a přihlášky jsou k dispozici na úřední desce, webových stránkáchDetailn
www.mctroja.cz a v úředních hodinách v podatelně úřadu MČ Praha-Troja.

zodpovíme naDotazy info@mctroja.cz 

   

Vážení čtenáři,
dostáváte do rukou knihu o slavných trojských 
stavbách, součást plynule se rozrůstající ediční
řady z nakladatelství FOIBOS. Je to už třetí kni-
ha, na které spolupracujeme, tentokrát za vydat-
né spolupráce s místními obyvateli a pamětníky 
i respektovaným Klubem trojské historie. Je to 
samozřejmě jen výběr, první ochutnávka z růz-
norodého a obdivuhodného souboru architek-
tonicky nebo technicky významných trojských
budov a staveb s vlastními příběhy. Jejich výběr 
pro knihu nebyl vůbec jednoduchý a nedovolil 
zahrnout do knihy všechny stavby, které si za-
sluhují pozornost. Vždyť jen příběhy trojských
vinohradů, ovocných sadů nebo vilových zahrad
by si zasloužily samostatnou publikaci.

Přes různost stavebních slohů kniha předsta-
vuje stavby v kontextu kulturního i sociálního 
prostředí čtvrti. Jsou tu dvě velké „zásobní za-
hrady“ kvalitní moderní architektury – Zoolo-
gická a Botanická a jeden šperk – Trojský zámek 
se zahradou.

Slavné trojské stavby jsou také dokladem
jedinečných setkání velkorysých stavebníků,
nadaných architektů a kvalitního stavitelství 
a stavebních řemesel a mohou být inspirací také 
pro nové stavebníky. Tato kniha vychází krátce 
po otevření Trojského mostu, který je novou 
ikonickou stavbou i symbolickým spojením mezi 
urbanizovaným městem a volnější trojskou kraji-
nou. Jsem hrdý na historické i nejnovější příkla-
dy takových staveb, které stojí v naší čtvrti.

Věřím, že vám kniha poslouží jako průvodce 
v objevování dosud opomíjených trojských sta-
veb. A nejlepší a tradiční cesta k poznání a po-
chopení Troje je projít ji celou pěšky.

 Ing. arch. Tomáš Drdácký

S podporou
a ve spolupráci Hlavní partner

Partneři

Mediální partner



VÝSTAVA PĚTI STOVEK OBRAZŮ
současných umělců do 12. prosince denně kromě 
pondělí 10–18 h. NG Veletržní palác. Díla jsou 
věnována ve prospěch Konta Bariéry. Vstup zdarma.
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ŽIVOT V TROJI

ŽIVOT V TROJI

TIP PRO VÁS

TROJSKÝ KALENDÁŘ

Poslední říjnový den byl v mateřské škole věnován všem duchům 
a strašidlům. Dopoledne děti v maskách kouzelných i strašidel-
ných bytostí tančily a soutěžily při halloweenském reji, odpoledne 
pak pokračovalo společně s rodiči v Sokole – nejprve výrobou dý-
ňových lampiček a po setmění akce vyvrcholila Světýlkovou cestou 
(program připravila K. Šrámková). 

Listopadová schůzka příznivců 
Klubu trojské historie se uskuteč-
nila na nezvyklém místě. Vzhle-
dem k probíhající rekonstrukci 
v Domě spokojeného stáří vzala 
klub (díky pochopení pana ředi-
tele pražské zoologické zahrady 
M. Bobka) pod svá křídla právě 
zoologická zahrada. Schůzka se 
konala za spokojenosti všech 
přítomných ve čtvrtek 13. listopa-
du v zasedací místnosti zahrady 
a tamtéž se uskuteční i schůzka 
prosincová: 11. 12. 2014 od 16 
hodin. Text a foto bokSE SCHÁZÍ V ZOO

OZDRAVNÝ POBYT ČLENŮ SPCCH 
V PODĚBRADECH – 2014
Tak jako každý rok, tak i letos od 20. 10. do 26. 10 uspořádal Svaz postiže-
ných civilizačními chorobami Praha 7 ozdravný pobyt v Lázních Poděbrady. 
Tentokrát nás bylo čtyřicet sedm a z toho patnáct Trojáků. Počasí bylo chlad-
nější, občas i zapršelo, ale to nám dobrou náladu nezkazilo. S ubytováním 
v hotelu Libenský a Zimní Lázně byli všichni spokojeni. Dobré bylo i jídlo 
po celou dobu pobytu. Hodně legrace jsme si užili při dvou návštěvách re-
laxačního bazénu. Ve volných chvílích jsme si prošli místní obchody, kde už 
bylo vidět, že se blíží vánoční čas. Podle zavedené tradice, uprostřed týdne 
jsme si udělali odpolední výlet vlakem do Libice nad Cidlinou. Poseděli jsme 
v restauraci U soutoku a pak pokračovali dále pěšky podél Labe zpět do Po-
děbrad. Trochu cestou pršelo, ale chránily nás větve stromů podél cesty. 
Bylo to všechno moc pěkné, v neděli ještě před polednem jsme se vrátili 
do Prahy. Rádi se za rok v Poděbradech zase sejdeme. J. Tůma

Pobyt se uskutečnil s finančním příspěvkem MČ Praha-Troja.

ZA PANÍ MARIÍ PLACROVOU
Před časem nás zastihla smutná zpráva, že v požehnaném 
věku 92 let odešla na věčnost paní Marie Placrová. Je mezi 
námi mnoho těch, kdo si na trojskou paní učitelku a po-
sléze i paní ředitelku ve škole Svatopluka Čecha pamatují 
osobně, neboť byli kdysi jejími žáky. Paní Placrová na sklon-
ku života v Troji již několik let nebydlela a trvalé bydliště 
měla mimo Prahu. Věnujme ji tichou vzpomínku. bok

VYSTAVUJE
JIŘÍ STŘEDA
Ve čtvrtek 13. listopadu proběh-
la v trojské Galerii u lávky verni-
sáž výstavy Jiřího Středy pod pro-
stým názvem „Sochy“. Autora 
a jeho tvorbu přítomným před-
stavil PhDr. Dušan Brozman. Ko-
morní prostředí expozice je vel-
mi působivé. Výstava rozhodně 
stojí za návštěvu a zvláště někte-
rá díla Jiřího Středy se nadlou-
ho citlivému návštěvníkovi vryjí 
do paměti. Výstava je přístupná 
každý pátek od 13 do 17 ho-
din, v sobotu, neděli a ve svátek 
od 10 do 18 hodin ažn do 11. led-
na 2015. Text a foto bok

OPEN FLORBAL TROJA 2014
VV sobotu 8. 11. ’14 byl rozehrán šestý ročník florbalového turnaje ý , který 
ppořádají společně Trojské gymnázium, Občanské sdružení Trojsko-
úhelník, MČ Praha-Troja a Sdružení soukromých škol Čech, Mora-
vvy a Slezska. DRUŽSTVO SÚKROMEJ STREDNEJ OBCHODNEJ 
ŠKOLY VIA HUMANA předčilo své soupeře ve všech oblastech, A
skvěle kombinovalo i střílelo, obdrželo zároveň minimum gólů. 
Zcela spravedlivě obhájili loňské vítězství a získali i další dvě ocenění í
– pro nejlepšího střelce turnaje a pro nejlepšího brankáře. ě Kromě 
zlatých medailí obdrželi hráči ze Skalice podruhé za sebou í í putovní 
ppohár z rukou novopečeného starosty MČ Praha-Troja Ing. Tomáše r
Bryknara a opět odvezli trofej do zahraničí. Celý turnaj měl skvělou 
úroveň a naplnil cíl poskytnutého grantu MČ Praha-Troja v rámci 
kapitoly „Upevnění sportovních aktivit dětí a mládeže“. Těšíme se 
na viděnou v hale v Troji v roce 2015. Mgr. Radim Jendřejas (kráceno)

Uprostřed 
starosta MČ
Ing. Tomáš
BRYKNARBRYKNAR,
vpravo –
Mgr. Radim
JENDŘEJAS,
ředitel TG
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STOLNÍ TENIS
Závěrečné dvouhry ze Seriálu
turnajů ve stolním tenise pro-
běhly ve velké tělocvičně ZŠ
Svatopluk Čecha v neděli 9. 11.
2014 s účastí čtrnácti hráčů,
kteří byli rozděleni do jediné
skupiny, kde se utkali na dva 
vvítězné sety o poslední body 
do celého Seriálu. Nejlepší tři
vv Seriálu, hráči Sokola Troja zís-
kali poháry a medaile s diplo-
my a nejlepší ženy medaile a di-
plomy. V turnaji, ale i v celém

-Seriálu zvítězil hráč Sokola Tro-
ja Dušan MARTYKIEWIECZ. 
Celkově druhý v Seriálu Tomáš 
POCZ ai druhý za Sokol Troja 
Petr HRACH v turnaji chyběli. 
Dobře hrajícího Františka -KVĚ-
TONĚ až prohra v posledním 
zápase odsunula na třetí místo 
a celkově pak skončil těsně bez 

-poháru. Tímto se před něho do-
fstal v turnaji druhý veterán Josef 

POZNÍČEK, který získal cenu 
za celkové třetí místo. Nejlepší 
hráčka Sokola Troja a zároveň 
nejlepší žena Lucie FRY�SOVÁ – Á
v turnaji čtvrtá.

Rudolf Hampel, vedoucí stol. tenisu

Už nyní můžeme zmínit něco z toho, co bude 
pro setkání nejdůležitější: 
n Mladí.íí Účastníci ve věku 17–30 let stráví 
konec roku trochu jinak: v modlitbě, 
setkávání, sdílení a solidaritě. 
n Evropa. Ve světle současných událostí 
bude mít zvláštní důležitost přítomnost 
2600 mladých lidí z Ukrajiny, více než 1000 
z Běloruska a několika set mladých z Ruska.
n Smíření mezi Východem a Západem. Už 
před 24 lety, rok po pádu berlínské zdi 
a sametové revoluci, hostilo Taizé evropské 
setkání v Praze. Jaký kus cesty jsme od roku 
1990 ušli! 
n Duch pouti. Pravoslavní, protestantští 

a katoličtí účastníci se budou třikrát den-
ně setkávat spolu s bratry komunity Taizé
při společné modlitbě: ráno v hostitelských
společenstvích, v poledne v chrámech v cen-
tru města a večer na výstavišti v Letňanech. 
n Ekumenismus. Spolu s bratry z Taizé
a mezinárodním týmem patnácti mladých
dobrovolníků toto setkání připravují pro-
testantští, katoličtí a pravoslavní představi-
telé církví v Praze. Setkání budou přítomni
také biskupové a pastoři z různých zemí.
Přátelské pozdravy zašle papež František,
východní patriarchové stejně jako předsta-
vitelé církví anglikánské, luteránské a re-
formované tradice.
n Setkání s ostatními. Jeden z workshopů se
bude konat v pražské synagoze. Mladé křes-
ťany budou hostit také rodiny nevěřících. 

n Angažovanost ve společnostig p . Odpoledních p
workshopů se budou účastnit osoby anga-
žující se v občanské společnosti. Pozdravy 
účastníkům zašlou generální tajemník Spo-
jených národů a předseda Evropské rady. 
n Pohostinnost. Díky pohostinnosti celého 
pražského regionu budou tisíce poutníků ze 
všech zemí ubytovány u místních obyvatel. 
Povšimněte si: Konečný program, praktické 
informace a poselství bratra Aloise, představe-
ného komunity Taizé, budou v průběhu prosin-
ce zveřejněny na webových stránkách komunity
www.taizepraha.cz. Novináři, kteří by se chtě-
li evropského setkání zúčastnit, mohou už nyní 
požádat o akreditaci na stránce:
http://www.taize.fr/en_article15985.html.
Krátké video o setkání je možné zhlédnout
na adrese: http://vimeo.com/107009686

DO PRAHY DORAZÍ DESETITISÍCE MLADÝCH 
LIDÍ Z VÝCHODNÍ I ZÁPADNÍ EVROPY
Další EVROPSKÉ SETKÁNÍ, které organizuje komunita Taizé, se bude konat OD 29. PROSIN-
CE 2014 DO 2. LEDNA 2015 V PRAZE. Po roce poznamenaném památkou stoletého výročí počát-
ku 1. světové války, konfliktem mezi Ukrajinou a Ruskem nebo evropskými volbami bude toto setkání 
znamením pokoje a smíření. Zúčastní se ho desetitisíce mladých účastníků z celého kontinentu.

SOKOLSKÁ VŠESTRANNOST
VV listopadu proběhl pod záštitou Sokola a MČ Praha-Troja jturnaj 
v ringu, kterého se zúčastnilo čtrnáct lidí. Děkujeme za organizaci 
AAnně Šírové a Markétě Bryknarové, které již chystají turnaj č. II. 

-Dále jsme zorganizovali ve spolupráci s trojskou mateřskou ško-
lou a městskou částí druhý ročník Dýňování a í strašidýlkové cesty, 

-na které přišlo okolo čtyřiceti dětí s rodiči. Kromě vytvoření dý-
kňové lampičky, dokázali všichni projít cestičku po svíčkách a pak 

si pochutnali na připravených dobrotách v restauraci Sokol Troja.
Na konec roku 2014 chystáme tyto akce:
n 6. prosince pořádáme zájezd do Amberku yna vánoční trhy
s možností návštěvy hraběcích lázní s vířivkami, toboganem a saunou.
n v neděli 7. prosince dopoledne, připravujeme ee veřejné předvánoč-
ní cvičení t– zváni jsou všichni, kteří si chtějí před Vánocemi „dát 
do těla“ a chvíli posedět u svařeného vína a cukroví.
n týž den odpoledne (7. prosince) se bude konat aMikulášská besídka
s divadélkem, programem a nadílkou. s
n v prosinci se uskutečníi turnaj ve stolním tenise a turnaj v kopané.
VV novém roce 2015 oslavíme koncem roku -120. výročí založení So-
kola v Troji. V plánu je obnovení původního Almanachu vydaného 
u příležitosti 100. výročí. Bude doplněn novými zprávami o nových 

-formách ve cvičebních hodinách a o práci nových cvičitelů. O ak-
cích, které uspořádáme k výročí jednoty, budeme včas informovat.

Přejeme všem našim členům krásné adventní dny, příjemné svátky Přejeme všem našim členům krásné adventní dny, příjemné svátky
a mnoho sportovních zážitků v roce 2015. Těšíme se na setkání v tělo-
cvičnách a na různých akcích. Cvičitelský sbor sokolské všestrannosti

Kde se vzal, tu se vzal,

Mikuláš pod okny stál,

v ruce velkou berličku,

na hlavě měl čepičku,

z bílých vousů teplý šál,

takhle, děti, vypadal!

MŠ TROJSKÁ A RC SKŘÍTCI V TROJI
SRDEČNĚ ZVOU VŠECHNY DĚTI S JEJICH 
RODIČI NA PŘEDVÁNOČNÍ ODPOLEDNE 
S VYRÁBĚNÍM

VÁNOČNÍ DÍLNIČKA
PRO RODIČE S DĚTMI
VE ČTVRTEK 18. 12. 2014
15–16.30 H V PROSTORÁCH
MŠ NAD KAZANKOU
Kromě příjemného setkání si každý odnese 
i vlastnoručně vyrobené ozdoby a dekorace.
Na dílnu se hlaste předem (do 16. 12.) 
na e-mail: katerinasramkova@seznam.cz 
nebo ms.troja@volny.cz.

S sebou: přezůvky, 90 Kč – vstup, 
vánoční nálada a úsměv

MČ Praha-Troja

a TJ Sokol Troja

zvou na

MIKULÁŠSKOU
NADÍLKU
V NEDĚLI 7. 12. 2014 

A kdo se s ním chce setkat doopravdy, 
přijde v neděli 7. 12. do trojské tělocvič-
ny. Kromě Mikuláše s čertem a andělem 
na vás čeká i divadelní představení a pro-
gram. Přihlašujte se předem (do čt 4. 12.) 
na: katerinasramkova@seznam.cz.
Těšíme se na vás!

OD 16 H V TĚLOCVIČNĚ U ZŠ TROJSKÁ (konec okolo 17:30 h)

S sebou: přezůvky (i doprovod), 70 Kč – vstup, odvaha a dobrá nálada

TJ SOKOL INFORMUJE
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TIP NA VÝLET

BZ PRO VÁS PŘIPRAVILA
www.botanicka.cz

ZOO PRO VÁS PŘIPRAVILA
www.zoopraha.cz

Otevřeno denně,
v prosinci od 9.00 do 16.00 h

1., 8., 15. 12. Školy zdobí zoo 
Děti ze spřátelených škol po-
mohou svými výrobky vytvořit 
předvánoční atmosféru v praž-
ské zoo. 
5. 12. Po zoo chodí Mikuláš
Po celé odpoledne můžete v zoo 
potkat Mikuláše s doprovodem.
7. 12. Setkání sponzorů Tra-
diční předvánoční happening, 
setkání všech přátel, sponzorů 
a partnerů Zoo Praha. Předání 
cen Richard za rok 2014.
13. 12. Přilétla k nám zima Or-
nitologická vycházka za zimní-
mi obyvateli Vltavy. Sraz v 8.30
u hlavního vchodu do zoo.
20.–30. 12. Živé Vánoce
20.–23. 12. Užijte si pohodové 
Vánoce Zahřejte se během 
prohlídky zoo ve Vzdělávacím 
centru a vyrobte si drobnou 
vánoční ozdobu nebo přáníčko 
z pražské zoo.
21. 12. Nuru slaví 2. narozeniny 
Nejmladší gorilí mládě v Zoo 

Praha – sameček Nuru – dosta-
ne vánoční strom a dárky.
24. 12. Štědrý den v zoo Přijďte
se podívat, jakou nadílku připra-
víme zvířatům v zoo? Obdarovat 
je můžete i vy! Vaše dárky zvířa-
tům převezmeme u hlavního
vchodu do zoo.
27.–30. 12. Kolovrátku, toč se 
Užijte si klidnou vánoční atmo-
sféru plnou staročeských tradic 
v pražské zoo.
Komentovaná krmení a setkání
V prosinci o víkendech a svát-
cích na třinácti místech v zoo.
Happy Mondays Každé prosin-
cové pondělí mají vstup do zoo 
za korunu všichni návštěvníci 
(platí do 15. prosince 2014).
Zooškola pro děti (29., 30. 12.)
Jednodenní kurz pro 
mladé zoology. Zájemci 
se musí předem objednat 
na zooskola@zoopraha.cz.
Změna programu vyhrazena.

NNajdeme modrou turistickou
značku a za chvíli dojdeme k fas-
ccinující zřícenině hradu Okoř 
z 2. poloviny 14. století. Hrad
jee ale otevřen jen v letní sezoně,
taakže se vrátíme zpět na červe-
nnou, která nás bude provázet 
ppo celý výlet. Cesta vede údolím
ZZákolanského potoka podél cha-
toové osady Colorado a krásně
oopraveného Nového mlýna s ga-
leerií pod širým nebem. V roce
1960 totiž mlýn koupil akade-
mmický sochař Miroslav Jirava se
svvou ženou Sidonií. Nad zahra-
ddou se vypíná železniční viadukt 
(1873). Pod jedním z oblouků,
kkterý má nádhernou chrámovou
aakustiku, se chodila rozezpívávat 
i Laďka Kozderková… Dojdeme
aaž na památné místo historie –

NNA OKOŘ JE CESTA …
Milí čtenáři, turisté, titulek článku napovídá, kudy se vydáme na další pod-Milí čtenáři, turisté, titulek článku napovídá, kudy se vydáme na další pod-
ziimní výlet. Z Dejvické nám jede autobus č. 350 v 10:47 až do obce Okoř.

u slovanské hradiště s rotundou
h Budeč. Podle archeologických
-nálezů byl vrch obýván už v pra-
í věku. Na přelomu 9. a 10. století
l byl na akropoli postaven kostel
í – rotunda sv. Petra, z 10. století
i pochází pohřebiště s padesáti
a šesti hroby. Budeč tehdy patřila
-k hlavním opěrným bodům Pře-
-myslovců. Svatováclavské legen-
i dy se zmiňují o tom, že na Budči
-v mládí pobýval a učil se tu žal-

e tář pozdější kníže Václav. Jde
-o nejstarší dodnes funkční stav-
á bu na našem území. Hranolová
. věž pochází „až“ z 12. století.
ž Pokračujeme po červené až
a do Zákolan – rodiště Antonína
y Zápotockého (předseda vlády
–1948 a pozdější president 1953–
o 57). Podle aktuálních zpráv jeho
i soše údajně mladí výtvarníci
y natřeli sako na červeno a boty
r na bílo. Stalo se to v předvečer
a pietní akce, kterou tam pořádala
e KSČM… Na návsi naproti soše
-je jeho rodný dům a poblíž pa-

mětní světnička. 
i Trasa výletu je dlouhá asi
-6 km. Domů můžeme jet ze Zá-
-kolan – zastávky v 14:56 s pře-
, stupem v Kralupech, v 15:41,
-přestupem v Kladně nebo bu-

o sem 350 z návsi v 16:49 přímo
na Dejvickou.

,text, foto wikipedia.cz,
upravila áRenata Zajícová

do 4. 1. Stromy výstava ve výstavním sále i venkovní expozici 
13. 12. Adventní rozjímání Přijďte se zaposlouchat do tónů 
krásné hudby v kapli sv. Kláry – součásti areálu Bz hl. m. Prahy

Přednáškový cyklus v Botanické zahradě 15. 1.–9. 4. 2015
vždy ve čtvrtek od 17:30 h ve výstavním sále.
Přijďte si poslechnout zajímavá vyprávění našich kurátorů a hostů 
z řad odborníků na botaniku. Vstupné je 20 Kč. 

15. 1. „Kolébky z mechu 
a kapradí“ O ptačích hnízdech –h
RNDr. Jaroslav Škopek
22. 1. Vývoj šlechtění zahrad-
ních růží – RNDr. Pavel Sekerkaí
29. 1. Zakopán na Akopán Bo-
tanické zážitky z dobývání stolové 
hory – Mgr. Vlastík Rybka, PhD.y
5. 2. „Na tom pražským mostě,
rozmarýna roste…“ Rozma-
rýn a další aromatické rostliny 
na zahradě, v kuchyni a lékárně – ě
Mgr. Jarmila Skružná
12. 2. Řez okrasných dřevin –
Bc. Tomáš Vencálek
19. 2. Napříč Banátem 
Za krajany v českých vesnicích –h
Mgr. Eva Vítová

26. 2. Čeští zahradníci 19. stol.
Neznámé zahrady, neznámé osudy
Ja romír Tlustý

5. 3. Za skalničkami do hor 
Evropy, Asie a Severní Ameriky 
Ing. Petr Hanzelka, PhD.

12. 3. Orchideje
Významné rody a jejich pěstování
Ing. Aleš Holík

19. 3. Jak lákají orchideje opy-
lovače – RNDr. Jan Ponert

26. 3. Zámek a park ve Štiříně 
RNDr. Václav Větvička

2. 4. Kouzlo japonských zahrad 
Ing. Dagmar Fetterová

9. 4. Perské zahrady v Íránu 
a Indii – RNDr. Aleš Krejčí, CSc.

Ze zastávky
V Podbabě odjíždí bus 
č. 350 vždy po hodině,
např.: v 8.54
a tak dál
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