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Z JEDNÁNÍ KOMISE PRO ŠKOLSTVÍ
18. 11. 2015 Komise pro školství se sešla v prvním polole-
tí tohoto školního roku, aby se ředitelé navzájem informovali 
o činnostech ve školách a o připravovaných akcích na druhé 
pololetí.
Pan starosta Ing. Bryknar
seznámil členy komise s při-
pravovaným slavnostním ote-
vřením obecní zahrady, které
bude spojené s rozsvícením vá-
nočního stromu za doprovo-
du koled a písní v podání dětí
a žáků trojských škol. Z jedná-
ní komise jednoznačně vyply-
nul setrvalý velký zájem rodičů

mimo Troju o trojskou mateř-
skou a základní školu. A to se 
potom dále přenáší i na zájem 
o gymnázium. Ředitelé škol 
také informovali o progra-
mech, kterých se školy účast-
ní, např. Edison, Zdravá škola, 
Vybav školku, Ekoškola pro 
mateřské školy apod.

Ing. Marková, tajemnice komise

Městská část Praha-Troja nabízí k odkoupení následující 
nepotřebný movitý majetek. Jedná se o věci, které sou 
starší, ale zachovalé a mohly by ještě posloužit k dalšímu 
využití. Nepotřebný movitý majetek prodáme tomu, kdo 
nabídne nejvyšší cenu. Nabídky je možné podávat písem-
ně na adresu Úřadu městské části, Trojská 230/96, Pra-
ha-Troja nebo e-mailem na adresu markova@mctroja.cz
nebo novotny@mctroja.cz do 8. ledna 2016 do 12 hodin.

Případní zájemci si mohou přijít věci prohlédnout od 
1. prosince 2015 v pondělí a středu v úředních hodinách 
8–12 a 13–17 h.

K prodeji nabízíme:
n Televizor Panasonic rok výroby 2003
n Video Panasonic rok výroby 2003
n Set top box Strong rok výroby 2008g
n Stolek pod TV 
n Stůl pracovní nerez nad profi myčku rok výroby 2004
n Police závěsná nerez dvoupatrová rok výroby 2004á
nMycí dřez nerez dvoudílný rok výroby 2004ý

Veškeré informace vám na Úřadě městské části podá 
pan Karel Novotný tel. 724 156 144, e-mail: novotny@
mctroja.cz. Ing. Marková, tajemnice

NABÍDKA VYŘAZENÉHO 
A NEUPOTŘEBITELNÉHO 
MOVITÉHO MAJETKU MČ

Milí trojští sousedé,
začátek adventu  u nás v Tro iž o několik let jen se slav-dventu je u nás v Troji již po několik let spoj
nostním rozsvícením Vánočního stromu. Troja o něj nebude rozsvícením Vánočního stromu. Troja o ně
ochuzena ani v letošním předvánočním čase. Tradičně se roz-ani v letošním předvánočním čase. Tradič
svítí lípa u školy, ale na slavnostní rozsvícení trojského Vánoč-u školy, ale na slavnostní rozsvícení trojskéh
ního stromu bych vás moc rád pozval do nově zrekonstruované mu bych vás moc rád pozval do nově zrekon
obecní zahhrady.

Letos jsme se olu s ostatními zast iteli rozhodli spojit sme se spolu s ostatními zastupiteli rozho
tuto tradici s dlouho očekávaným okamžikem slavnostního ote-ci s dlouho očekávaným okamžikem slavnos
vření nově zrekonstruované obecní zahrady u mateřské školy ě zrekonstruované obecní zahrady u mate
a úřadu naaší městské části.  

Ve čtvrtek 3. prosince 2015 od 16 hodin jste srdečně zvá-tek 3. prosince 2015 od 16 hodin jste srd
ni na tuto slavnost. Adventní atmosféru navodí zpěvem ko-o slavnost. Adventní atmosféru navodí zp
led nejen žáci základní škol a mnázia, ale í se k nim žáci základní školy a gymnázia, ale připojí
i nejmenší děti z mateřské školy. Zastupitelé se pokusí zpříjem-í děti z mateřské školy. Zastupitelé se pokus
nit chladné chvíle svařeným vínem, cukrovím a dalším občer-né chvíle svařeným vínem, cukrovím a dalš
stvením. Akce bude spojena s komentovanými prohlídkami Akce bude spojena s komentovanými pro
celé zrekoonstruované zahrady. 

Milí troojští sousedé ase hodně , přeji vám v předvánočním ča
klidu a pohody.ohody. Tomáš BryknarTom

VÁNOČNÍ KONCERT KVARTETU 
SOLIDEO ZVĚSTUJEM VÁM RADOST
Slavnostní atmosféru nejhezčích svátků v roce posluchačům 
navodí pečlivě vybraná, méně známá, krásná vánoční hudba 
od gotiky po české baroko. Dramaturgie koncertu je zaměřena 
též na představení historických hudebních nástrojů z bohaté-
ho instrumentáře souboru. Během koncertu posluchači uvidí 
a uslyší přes 20 nevšedních dobových nástrojů. Koncert je pro-
vázen slovem, takže vše je srozumitelné a přiblížené i hudeb-
ním laikům. 

Severočeský soubor 
SOLIDEO, který vznikl 
v roce 1998 (nejprve 

jako instrumentální duo), se 
specializuje na interpretaci in-
strumentální a vokální hudby 
gotické, renesanční a barok-
ní. Od roku 2002 se prezentu-
je jako kvartet.

Koncertní provádění skla-
deb období 12. – první polovi-
ny 18. století se stává autentič-
tější a posluchačsky zajímavější 
využitím dobových hudebních 
nástrojů. Tyto instrumenty 
znovu ožívají v dílnách hudeb-
ních nástrojařů, kteří je pro 
SOLIDEO vyrábějí díky vstříc-
nosti hudebních oddělení 
muzeí a historické literatuře. 
Posluchači se tak dostává hod-
nověrný sluchový i zrakový ob-
raz prováděných skladeb. Při 

sestavování koncertního pro-
gramu dbá soubor SOLIDEO 
na věkovou pestrost a různou 
hudební vyspělost publika. 
Proto vybírá skladby „stravitel-
né“ délkou a obsahem i pro 
méně zkušeného posluchače. 
Každou skladbu interpreti zají-
mavě uvedou a slovem předsta-
ví i své nevšední hudební ná-
stroje. Díky tomu jsou koncerty 
vhodné i pro mládež a všech-
ny, kteří se tzv. „vážné hudby“ 
zbytečně obávají. Koncerty se 
stávají zajímavé právě stálým 
střídáním hudebních nástrojů. 
Soubor vystupuje v dobových 
kutnách, které ještě podtrhují 
snahu umělců co nejvěrněji 
zprostředkovat hudbu histo-
ricky vzdálenou, ovšem poslu-
chačovu uchu i srdci docela 
blízkou a srozumitelnou.

P
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ODLEHČOVACÍ SLUŽBA
Hornomlýnská o.p.s. poskytuje v Centru 
Filipovka na Jižním městě II ambulantní 
odlehčovací službu pro děti se zdravotním 
postižením od dvou do třinácti let z Prahy 
a Středočeského kraje. „Rodiče se na nás obra-
cejí, když si potřebují vyřídit osobní záležitosti, 
starat se o další členy domácnosti, či si odpoči-
nout a nabrat nové síly k péči o své dítě. Odleh-
čovací služby je možno využívat celý den, nebo 

jen na pár hodin, podle individuálních potřeb 
rodičů a dětí.“  Přestože se jedná o registro-“
vanou sociální službu, je „odlehčovačka“ 
mnohými rodiči vnímána jako alternati-
va mateřské školy. Dětem je poskytována 
komplexní péče se zaměřením na celko-
vý rozvoj, sociální vztahy, podporu samo-
statnosti a to vždy s ohledem na jejich in-
dividuální potřeby. Provozní doba odleh-
čovací služby v centru Filipovka je n kaž-
dý všední den, n od 8:00 do 17:00 hodin,
n po celý rok včetně prázdnin. Základní
výše úhrady je 100 Kč za hodinu. Další in-
formace na www.hornomlynska.cz

Mgr. Michaela Pošvářová, sociální pracovnice
posvarova@hornomlynska.cz

OZNAČENÍ ULIC A PRAŽSKÁ ČÍSLA POPISNÁ A ORIENTAČNÍ
V nedávné době proběhlo v médiích několik 
zpráv o tom, jak policistům, záchranářům či 
hasičům komplikuje práci marné hledání bu-
dov podle nahlášených čísel, která na domech 
chybí. Praha se řídí zákonem č. 131/2000 Sb. 
o hlavním městě Praze (HMP). V § 13 odst. 3 
se hovoří o tom, že „náklady spojené s ozna-
čením ulic a ostatních veřejných prostranství 
a případným přečíslováním budov hradí hlav-
ní město Praha ze svého rozpočtu. Vlastník 
nemovitosti je povinen strpět bezúplatné 
připevnění tabulky s označením ulice nebo 
veřejného prostranství na své nemovitosti…“ 
V § 14 se pak dozvíme, že „Budovy musí být 
označeny popisnými čísly a k usnadnění ori-
entace se budovy označují vedle popisného 
čísla ještě číslem orientačním“ a jsou zde vy-
jmenovány i výjimky. O číslování budov roz-
hoduje HMP. V odst. 6 se dočteme: „Vlastník 

budovy je povinen na svůj náklad označit 
budovu číslem určeným hlavním městem Pra-
hou a udržovat je v řádném stavu.“ Podle § 29 
odst. 7 a 8 téhož zákona může městská část 
uložit pokutu do výše 10 tisíc Kč fyzické nebo 
právnické osobě, která tyto povinnosti poruší. 
Městská část může uložit pokutu i opakovaně. 

Ještě existují čísla evidenční, která se při-
dělují místo č. popisného stavbám pro rodin-
nou rekreaci, stavbám dočasným nebo budo-
vám, které nevyžadují stavební povolení anií
ohlášení. Aby toho nebylo málo, Trojská ulice,
která se nachází jak na území MČ Praha-Troja,
tak na území MČ Praha 8, má některá popisná 
čísla shodná s čísly orientačními (např. Troj-
ská 343/45 – Praha 8, Trojská 45/162 – Praha 
7). Nejlepší je pamatovat si čísla obě a v přípa-
dech  nouze je hlásit současně.

Na závěr dovolte jednu mnemotechnickou 

pomůcku k rozlišení čísel popisných od ori-
entačních, které dělá problémy mnoha lidem: 
čísla orientační jsou v Praze modrá, pomáha-
jí hlavně poštovním doručovatelům (modré 
uniformy) a jsou většinou od jedničky řaze-
na od vody (zase modrá), jdou pěkně v řadě 
za sebou, většinou se řadí: sudá – jedna stra-
na, lichá – protější strana ulice, prostě „mod-
rá je dobrá“. Čísla popisná jsou v Praze čer-
vená a přidělují se domům v rámci katastru 
podle toho, kdy jsou dostavěny, takže vedle 
sebe můžou být domy s různými po sobě ne-
jdoucími čísly. Číslování domů bylo uzákoně-
no za vlády Marie Terezie v r. 1770 a začínalo 
obvykle nejdůležitější budovou v katastru 
(panské sídlo, fara, rychta, nejbohatší used-
lost). V občance je vždy uváděno jako první. 
Takže červená = autorativní, důležitá.

Renata Zajícová, evidence obyvatel

Vážení občané, dovolte mi vysvětlit nedorozu-
mění, ke kterému došlo v sobotu 7. 11. 2015 
v odpoledních hodinách s (ne)přistavením 
velkoobjemových kontejnerů pro domovní 
odpad. Bohužel byly předány špatné infor-
mace mezi úřadem a svozovou společností 
a kontejnery byly přistaveny již dopoledne.

Jako kompenzaci vám nabízíme náhradní 
termín v neděli 6. 12. 2015, opět v odpo-
ledních hodinách 13–17 h. Kontejnery bu-
dou přistaveny na místa, na kterých měly být 
v onu listopadovou sobotu, tedy na:
n dvůr ZŠ a TGSČ v ul. Trojská
n u křižovatky ulic Pod Salabkou a Trojská
n v ul. V Podhoří naproti bývalé Octárně.

Za vzniklé nepříjemnosti se vám velice 
omlouvám a vynasnažím se, aby se podobné 
situace neopakovaly. Ing. Jana Ceplová,

referentka životního prostředí

MIKULÁŠSKÉ 
KONTEJNERYÚŘEDNÍ HODINY NA KONCI ROKU 2015

NA ÚŘADĚ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-TROJA JSME PRO VÁS I MEZI 
VÁNOČNÍMI SVÁTKY, JEN MÁME UPRAVENÉ ÚŘEDNÍ HODINY

Vážení občané, na konci roku 2015 si budete moci na úřadě městské části vyřídit své 
záležitosti. Úřad bude otevřen každý pracovní den až do 31. 12. 2015, pouze budou 
upraveny úřední hodiny. Pokud jsme některý den úřední hodiny zkrátili, nabízíme 
vám náhradou rozšířenou úřední dobu v jiných dnech. Věnujte, prosím, pozornost 
následujícímu sdělení, abyste si vybrali správný den na návštěvu úřadu.

Pondělí Pondělí 21. 12. 2015 úřední denúřední den 8:00–12:00 13:00–17:00
ÚÚterý 22. 12. 2015 rozšířený úřední den 8:00–12:00 13:00–17:00
SStředa 23. 12. 2015 zkrácený úřední den 8:00–12:00
PPondělí 28. 12. 2015 úřední den 8:00–12:00 13:00–17:00
ÚÚterý 29. 12. 2015 rozšířený úřední den 8:00–12:00 13:00–15:00
SStředa 30. 12. 2015 zkrácený úřední den 8:00–12:00 pro služby spojené s po-
kkladnou úřadu a ověřováním listin a podpisů z důvodu odevzdávání pokladní hotovosti z po-
kkladny úřadu do banky 8:00–15:00 pro služby spojené s přijímáním podání
Čt t kČt t kČČtvrtek 31. 12. 2015 8:00–12:00 íp l žb p j é přijí á í p dá íp l žb p j é přijí á í p dá íípouze služby spojené s přijímáním podání

Ing. Irena Marková aa, tajemnice ÚMČ Praha-Troja

TRADIČNÍ
SETKÁNÍ SENIORŮ
VE ČTVRTEK 10. 12. 2015 v 17 h
V restauraci Sokol Troja

e budese
onat v sobotuk

20. 2. 2016

SVOZ BIOODPADU
Vážení občané, dovolte mi informovat o svozu 
domovního bioodpadu (malé hnědé popelnice). 
V zimním období od 11. 12. 2015 do 25. 3. 2016 
bude domovní bioodpad v Troji svážen v pátky, 
sudé týdny. Prosím Vás, kteří máte smlouvu ke svo-
zu bioodpadu s Pražskými službami, abyste také 
průběžně sledovali stránky www.psas.cz, kde jsou 
termíny svozů pravidelně aktualizovány. I v prů-
běhu roku může docházet ke změnám svozových 
dnů. Děkuji za pochopení. Ing. Jana Ceplová
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ŽIVOT V TROJI

V LISTOPADU
Ve čtvrtek 19. listopadu se v Domě spo-
kojeného stáří sešli účastníci pravidel-
né schůzky KTH. Seznámili se s make-
tou další knížky vydané Nadací Quido 
Schwanka Troja – město v zeleni. Pak 
už si stačili pouze určit datum prosin-
cové schůzky. Bylo stanoveno na středu 
16. prosince od 17 hodin opět v Domě 
spokojeného stáří. Potom již následovala 
firemní prezentace rekonstrukce Pan-
ského statku v Troji. bok 

Ve čtvrtek 6. listopadu 2015 se v pozdním odpoledni trojská Galerie u lávky rychle 
zaplnila natěšeným publikem. Vedle pravidelných návštěvníků z Troje byly tentokrát 
hojně zastoupeny i nedaleké Holešovice. Důvod byl tentokrát nasnadě. Vernisáží za-
počala výstava z díla holešovického amatérského malíře Bohuslava Mládka, který se 
kromě jiného ve své tvorbě věnoval dnes již zmizelým holešovickým Zátorům, kde se 
svou rodinou bydlel.

Výstava zprostředkovává již unikátní pohledy do zmizelých úzkých uliček, 
nenávratně ztracených a pohřbených v dnešní moderní zástavbě. 

Za přítomnosti svých sourozenců o jejich otci promluvil showman Ivan Mlá-
dek, milou vzpomínku na něj doplnil písničkou za doprovodu banja a pozval 
přítomné do blízké trojské vinotéky. Pak už nebylo příliš k poznání kdo je 
Troják a kdo dorazil z Holešovic. Vždyť mnozí z přítomných kdysi navštěvo-
vali stejné vzdělávací ústavy, usilovali o srdce dam pocházejících z opačného 
vltavského břehu a podobně. Výstava bere za srdce a je možno ji navštívit až 
do 11. ledna 2016 v obvyklých časech v pátek (13–17 h), v sobotu a v neděli 
(10–18 h). Text a foto bok PO
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Správní rada nadace 
upozorňuje, že v době okolo 
15. prosince 2015 ve spolupráci 
s Klubem trojské historie vydá 
další z historických publikací 
zabývající se Trojou. Bude
prodávána za 199 Kč na
obvyklých místech pod názvem

„Kam se v pražské Troji 
chodilo na pivo“

a jistě se stane vděčným 
vánočním dárkem. 

Správní rada Nadace Quido Schwanka
Troja – město v zeleni přeje všem
obyvatelům Troje pohodové Vánoce,
hodně zdraví a spokojenosti
v Novém roce 2016.
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NAPSALI JSTE

ZASTUPITELSTVO INFORMUJE

RE: OBYTNÁ ZÓNA 
POD HAVRÁNKOU?
(Ing. arch. Václav Valtr)

Autor článku ing. Valtr se vymezuje proti
dopravní úpravě v ulici Pod Havránkou,
která byla označena jako Obytná zóna.
Já v ulici bydlím a shledávám úpravu uži-
tečnou: Obytná zóna zpomalila dopravu,
chodci, výletníci a sportovci dostali vůči
autům rovnoprávnější postavení. V tom-
to ohledu vítaná úprava. Že by někdo
osadil značku jako záminku k vybírání
pokut si opravdu n emyslím. A policii
bych určitě nepodezíral z toho, že si v uli-
ci Pod Havránkou bude honit triko. Když
jí někdo k řešení přestupku zavolá (já to
nebyl J), musí zkrátka jednat.

K tvrzení, že „nikdo v Troji neví, proč
byla ulice označena jako obytná zóna,
neexistuje žádný projednaný projekt, dle
kterého byla vyhlášena“ odkazuji na pro-
jekt z června 2006, ve kterém je obytná 
zóna vyznačena.

Ulice je teď postavena jako jednotný 
prostor: obrubník mezi vozovkou a chod-
níkem je víceméně symbolický, dělítkem
je pouze rozdílná barevnost. Stejně pře-
chod mezi vozovkou a okolním terénem
výškově prakticky splývá. Zkrátka: ulice
byla postavena jako obytná zóna a její
provedení vylučuje návrat na jiný typ pro-
vozu. Byla zvolena s dobrým úmyslem
a domnívám se, že místním vyhovuje.
Naplňuje koncept Troje jako rezidenční
čtvrti, čtvrti v zeleni se zklidněnou dopra-
vou. Ta nepočítá s vytvářením provozních
prostor. Pokud někdo v domě provoz, či
kancelář zavede, měl by vytvořit parková-
ní pro návštěvníky na pozemku. Stávající
koncept je rozhodně lepší než ulice jako
přeplněné víkendové parkoviště návštěv-
níky ZOO či Botanické zahrady.

Jediným a relevantní vymezením proti
stávajícímu stavu je parkování pro návště-
vy rezidentů. Pokud legislativa umožní
vytvořit pár delegovaných parkovacích
míst k jednotlivým domům, je to řešení.
Ale koncept klidné obytné zóny nám pro-
sím, pane architekte, zachovejte.

Děkuji Jan Šikl, Pod Havránkou 15a

DOPRAVNÍ 
REŽIM V ULICI 
POD HAVRÁNKOU
Režim obytné zóny považujeme 
vzhledem k charakteru a prostoro-
vým možnostem ulice za nejlepší 
řešení. Umístění a velikost svislého 
značení navrhujeme upravit (pou-
žít vhodnější velikost tabulí na kraji 
chodníku, viz. např. ulice U Lisu). 
V obytné zóně platí významné snížení 
povolené rychlosti jízdy na 20 km/h, 
ohleduplnost a zvýšená pozornost 
řidičů, přednost a vyšší bezpečnost 
chodců i dětí. Městská část Praha-
-Troja zadala projekční firmě DIPRO, 
spol. s r.o., (Dopravní a inženýrské 
projekty) vypracování projektu umís-
tění dalších parkovacích míst v rámci 
prostoru vozovky. Na přehledných 
úsecích předpokládáme zřízení vý-
hyben, parkování lze vyhradit sou-
hlasem městské části (viz. příklad 
z Prahy 9). Variantní návrh obdržíme 
koncem listopadu a následně projed-
náme v komisi a s obyvateli ulice Pod 
Havránkou. Vybrané řešení bude po-
stoupeno Odboru dopravy Prahy 7 
a Policii ČR.

Ing. arch. Tomáš Drdácký
p ředseda Komise pro výstavbu a dopravu

KOMISE PRO VÝSTAVBU A DOPRAVU
MČ PRAHA-TROJA DNE 9. 11. 2015
Program jednání: Novostavba RD – Povltavská / Ing. arch. Řeřicha 17:10 hod.
Nástavba Bosna – Ing. Kocourek 17:30 hod. Přístavba Nad Kazankou BESS/ Ing. arch. 
Uhrmacher 17:50 hod. Stavba domku pro zahradní techniku parc. č. 376/4 a 376/3 
k. ú. Troja / Ing. arch. Prouza 18:20 Provozní objekt pro údržbu pozemku parc. č. 
1449/3 k. ú. Troja – 18:40 hod Nový areál goril v Zoo/ Ing. arch. Bouřil – 19:00 hod. 
Odstranění zpevněných plocha a stavba oplocení k. ú. Troja, 19:40 hod.
K jednotlivým bodům jednání: 1. Novostavba RD – Povltavská. Projektovou doku-
mentaci prezentoval Ing. arch. Řeřicha. Komise trvá na svém stanovisku z minulého 
jednání. 2. Nástavba Bosna. Komise nesouhlasí s hmotovým a tvarovým řešením střeš-
ní nástavby. Požaduje předložit upravený návrh řešení. Doporučuje přizvat k řešení 
architekta, který má zkušenost se stavbami v památkových lokalitách nebo na obdob-
ných stavbách. 3. Přístavba Nad Kazankou BESS – alternativa bez západního křídla. 
Komise s novým návrhem, který stavebník na severozápadní straně upravil – souhlasí. 
Nově je odstup od sousedního pozemku v nájmu Korejského velvyslanectví na úrovni 
1.NP min. 9m. Ve 2. NP a dalších podlažích min. 6,40m. 4. Stavba domku pro zahrad-
ní techniku parc. č. 376/4 a 376/3 k. ú. Troja. Komise požaduje předložit řez vedený 
stěnou stávajícího oplocení. Doplnit, co lze postavit na funční ploše ZMK (zeleň měst-
ská a krajinná) a LR (lesní porost). 5. Provozní objekt pro údržbu pozemku parc. č. 
1449/3 k. ú. Troja. Komise trvá na svém stanovisku z minulého jednání. Akceptovatel-
ná je jednoduchá stavba zahradního domku podle podmínek stavebního zákona. 6.
Odstranění zpevněných plocha a stavba oplocení k. ú. Troja. Představení dokumenta-
ce zpracovatelem PD. Nesouhlas s oplocením pozemku u ulice Na Kazance, nejasný 
záměr využití pozemků. Pan Drdácký informoval, že proběhne jednání s ředitelem 
Diplomatického servisu, který je vlastníkem upravovaných a zaplocených pozemků. 7.
Nový areál goril v Zoo. Prezentace Ing. arch. Bouřil. Řada podnětů a připomínek čle-
nů komise. Připomínky budou členy zaslány v písemné podobě na ÚMČ Praha – Troja 
a projednány na dalším jednání. Komise si vyžádala doplnění dokumentace.

Zapsal: Karel Novotný, tajemník komise, ověřil: Ing. arch. Tomáš Drdácký, předseda komise

Velká značka pod Havrankou

Malá tabulka zóny v Lisu
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Nabídka kulturních akcí v okolí o adventním

n Vánoce v Muzeu hl. m. Prahy Na Poříčí 52, Praha 8 – Florenc
n 5. 12. Řezbářská dílna plná zvířátek, výroba vánočních dekorací z pedigu
pro rodiče s dětmi 9.15–17 h
n 12. 12. Vánoční bazar / MuzeuM Market 9.15–18 h Prodej dárků
pro Vás i vaše blízké, výtvarné dílny pro děti, Mikulášská nadílka, občerstvení.
Volný vstup do budovy muzea na Florenci.
n Vánoční výstava Praha-Těšnov / provoz obnoven přesný model někdejšího 
nádraží (1:87) s kolejovým provozem ve velikosti H0 do 31. 3. 2016nádraží (1:87) s kolejovým provozem ve velikosti H0 do 31. 3. 2016 

n Lidové Vánoce v Polabí 9–16 h
skanzen Přerov nad Labem
do 30. 12. 2015
V interiérech všech staveb se předvádě-
jí starobylé adventní a vánoční zvyky.
Uvidíte zde starodávné přástky a dračky,
barborky a lucky, věštění na Štědrý den, 
nechybí také předvánoční trhy, betlé-
my, perníčky atd. tel. 420 325 565 272, 
www.polabskemuzeum.cz, vstupné 
70 Kč, snížené 35 Kč, rodinné 180 Kč

n Vánoční trhy na Staroměstském 
náměstí 10–22 h do 3. 1. 2016

n Lidová řemesla v Betlémské kapli
9–18 h, (24. 12. a 31. 12.: 9–14 h, 25. 12. 
a 1. 1. 2016: 13– 18 h) lidová řemesla a li-
dové zvyky do 3. 1. 2016y

n Vánoční koncert Zelenáči
2. 12. v 19.30 Lucerna
(Vánoce starých kovbojů)

n Vánoční + hrnčířské + řemeslné 
trhy pátek–neděle 5–6. 12., 10–18 h
na Výstavišti v Holešovicích

nOndřej Havelka a Melody Makers 
6. a 7. 12. od 19.30 h Lucerna

n Vánoční evergreen 13. 12. od 19 h 
Velký sál Lucerna opravdové hity pro 
všechny generace (Rangers band, Karel e
Kahovec a George & Beatovens, Patrola 
Šlapeto, Yvetta Simonová, Josef Zíma) 

n Hana a Petr Ulrychovi – Javory 
15. 12. ve 20 h – vánoční koncert – 
Studio DVA divadlo (Palác Fénix, 
Václavské nám. 802/56)Václavské nám. 802/56)

nAdventní koncerty u Petřínské 
rozhledny 5., 12., 19. 12. (13–15 h)
Pozor: do 18. 3. 2016 přerušen provoz 
lanovky, doporučený přístup je z Poho-
řelce.

n Půlnoční mše v kapli sv. Kláry 
v Troji 24. 12. ve 23 h – Farnost Kobylisy

n Vánoční koncert – soubor SoliDeo 
26. 12. od 16 h Císařský sál Trojského 
zámku MČ Praha-Troja a GHMP

Kino Ponrepo Bartolomějská 11, Praha 1
n 6. 12. Mikulášská 15 h Pásmo pohá-
dek, Mikuláš, čert a anděl s drobnými 
dárky, pohybová a výtvarná dílna 
pro malé i velké 35 mm, 100’
n 13. 12. Vánoční Ponrepo dětem 15 h
Moderované pásmo zimních pohádek 
s loutkovou dílnou, 35 mm, 
n 20. 12. Tři veteráni 15 h r. O. Lipský, 
1983, DVD, 100’ s úvodem

Nádraží Těšnov na dobovém 
vyobrazení
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Středočeské muzeum v Roztokách 
u Prahy zve na výstavy:

nOpus Musivum výstava věnovaná uni-v
kátní technice mozaiky – její historii, restau-
rování a současnosti… do 1. 5. 2016 Velká 
výstavní síň, o víkendech prezentace 
techniky, komentované prohlídky, dílny 
se zaměřením na různé věkové katego-
rie návštěvníků, s využitím rozličných 
materiálů. www.mozaikart.cz

nMaurice PELLÉ – Zdenka BRAU-
NEROVÁ, cesty osudů mezi Čechami 
a Francií /chemins des destins entre 
la Bohème et la France (Francouzský 
generál, diplomat a česká umělkyně) 
do 28. 3. 2016 Galerie / Kabinet 

Otevřeno celoročně: středa až neděle 
10–18 hodin

m a vánočním čase:

Centrum současného umění DOX 
Poupětova 1, Praha 7 – Holešovice
n Skvělý nový svět umělci z celého svě-
ta denně mimo úterý po: 10–18, st a pá: ý
11–19 h, čt: 11–21 h, so a ne: 10–18 h,
do 25. 1. 2016

Mikulášský čertohráček (souprava 
upravená coby pojízdné hřiště s dětským 
koutkem) nabízí svezení za zvuků koled 
5. a 6. 12. z hlavního na Smíchovské 
nádraží. Mikuláš, čert & andělé 
na palubě.

Starobohnické vánoční těšení
n v neděli 20. prosince 2015, 13–19 h,
u statku Vraných, Praha 8 – Bohnice
rozsvícení adventního věnce, bet-
lém s živými zvířátky, jarmark vánoč-
ních řemesel, kostel sv. Petra a Pavla 
bude během odpoledne přístupný, 
program doplní hudební vystoupe-
ní atd. www.starebohnice.cz nebo 
na Facebookuna Facebooku Praha 8 kulturníPraha 8 kulturní..

Divadlo Alfréd ve dvoře
Františka Křížka 36
n 18. 12. Čtení z Havla páteka 16–21 hk
Václav Havel zemřel před čtyřmi lety. 
Můžete kdykoli přijít i odejít, číst nebo 
jen poslouchat. www.alfredvedvore.cz

Jatka 78 (v areálu Holešovické tržnice, 
vchod vedle Penny Market)
večerní představení:
n 14.–18. 12. Cirk La Putyka / La Putyka 
de Luxe 19.30 h
n 20. 12. Losers Cirque Company / 
Walls & Handbags 19.30 h
pro děti:
n 5. & 6. 12. Cirk La Putyka / a Mikuláš-
ská jatka 15, 15.40, 16.20, 17, 17.40 h
n 19. 12. Divadlo z praku O zapomětli-
vém psaníčkovém andělíčkovi (a výtvarná i
dílna) 15 h

TIPY PRO VÁSOtevřeno denněOte řeno denně mimo pondělímimo pondělí 9–18 h9 18 h,
poslední středa v měsíci do 20 h, 24. a 31. 12: 
9–14 h, 1. 1.: 10–18 h

16:00 Komentovaná 
procházka 
zahradou

16:30 Slavnostní otevření 
Obecní zahrady 

17:00 Rozsvícení 
vánočního stromu
se zpěvem koled 
(vystoupí děti z MŠ
Nad Kazankou, ZŠ 
Trojská a Trojského
Gymnázia)

18:00  Občerstvení 
a sousedská zábava

20:00 ukončení akce

EVROPSKÁ UNIE
OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA
KONKURENCESCHOPNOSTStarosta

Městské části Praha -Troja
Vás srdečně zve na 

Regenerace zahrady byla provedena 
za grantové podpory Evropského fondu 
pro regionální rozvoj Praha a EU – 
investujeme do vaší budoucnosti 

PROGRAM

Tomáš BRYKNAR, starosta

Trojská 230/96
rozsvícení 17:00
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ŽIVOT V TROJI

Svět v různých podobách byl tématem letošního podzimního 
projektu naší školy ve druhém listopadovém týdnu. Svět – čtyři 
písmena, čtyři dny práce projektovým způsobem: bez zvonění, 
bez školních lavic a často i bez učitele, zato s daleko větším 
zapojením studentů. A o jejich nápady nebyla nouze.

Studenti letos vybírali z deseti témat. Volili mezi diskutova-
ným Světem uprchlíků, tajemným Světem čísel či akčním Světem 
sportu. Pohybovali se i v čase – v nabídce měli poprvé geolo-
gické téma Svět siluru a devonu, ale i tradiční výtvarný Svět staro-
věku. Mohli tančit ve Světě gotiky nebo skládat origami ve y Světě 
geometrie. Mohli zjišťovat, zda Svět potřebuje chemii a kde všude i
Svět mluví anglicky. V nabídce se objevilo i tabuizované téma 
Onen svět. tt

Každá skupina se se svým tématem vyrovnala jinak, po svém. 
Někteří sledovali filmy, dokumenty a besedovali s pozvanými 
hosty, jiní připravovali ankety v terénu – ve Světě čísel zpraco-
vali studenti pět stovek anketních lístků. Angličtináři překládali 
Shakespeara do současné češtiny a slavnou balkonovou scénu 
pojali jako dvojjazyčné stínové divadlo. Tolik papírových jeřá-
bů jako 12. listopadu Trojské gymnázium ještě nezažilo! A těch 
zajímavých pokusů, které se podobaly alchymistickým kouz-
lům! Muzea nejen pražská, výstavy, berounské lomy, zoo, horo-
lezecká stěna v Holešovicích a pět hřbitovů včetně zrušeného 
bohnického ústavního hřbitova a zvířecího pietního háje v jeho 
sousedství – to je jen stručný výčet míst, kde se studenti po-
hybovali v době projektu a kde sbírali informace a zkušenosti 
o světě, který nás obklopuje.

Čtvrtek je tradičně dnem, kdy jsou výsledky projektové vý-
uky prezentovány veřejnosti. Samozřejmě, že mezi pozvanými 
jsou především rodiče, kteří jsou zvědaví na své ratolesti a jsou 
pyšní, jak umí vystupovat, promlouvat ke stohlavému davu 
a jak hlas jejich dětí zní v mikrofonu. A přesně tak tomu bylo 
i letos. Velký ohlas sklidili při prezentaci v aule gotičtí tanečníci 
a tanečnice, líbilo se chemické video i vtipně pojatý krátký film, 
který natočili oktaváni. Rodiče živě diskutovali v uprchlickém 
klubu v primě a naopak mlčeli v kvartě, která se proměnila v pi-
etní místo, kde mohl každý zapálit svíčku a zavzpomínat na své 
blízké, kteří už nejsou na tomto světě.

I když projektová výuka ve čtvrtek končí, v pátek se skoro 
neučíme. Je čas na reflexi, odpočinek a na vzájemné seznáme-
ní s ostatními projekty. Musí se uklidit a zhodnotit, co se po-
vedlo a co by příště mohlo být jinak. Studenti odpovídají na an-
ketní otázky. Z páteční ankety vyplynulo, že projektová výuka 
má své pevné místo ve školním vzdělávacím programu a že se 
studentům líbí. 119x zaznělo, že takový typ výuky má smysl, ani 
jeden student neodpověděl NE. Více než jedno sto studentů 
se cítilo plně vytíženo, jen v devíti případech se to nepoved-
lo. Projekty se líbily všechny: nejvíce hlasů dostali „Uprchlíci“ 
a „Onen svět“. Obě témata jsou bohužel po událostech v Paříži 
13. listopadu aktuální ještě daleko více.

Projektová výuka stále doznívá a mělo by to tak být. Cílem 
je totiž nejen práce s informacemi, zdokonalení prezentačních 
dovedností či organizačních schopností studentů, týmová spo-
lupráce, ale především změna. Změna v přístupu ke školním 
povinnostem i učení: učím se pro sebe, svět se mě týká, abych 
si vytvořil svůj názor, musím se zajímat o všechno, co se kolem 
mě děje. Svět je totiž mnohem složitější, než to ve škole vypa-
dá… Mgr. Ivana Motýlová, zástupkyně ředitele

SVĚT 
NA TROJSKÉM 
GYMNÁZIU 

FLORBALOVÝ
TURNAJ
V sobotu 7. 11. 2015 pořádalo Trojské gymnázium ve spolupráci s MČ 
Praha-Troja, Sdružením soukromých škol Čech, Moravy a Slezska 
a Spolkem Trojskoúhelník tradiční turnaj OPEN Florbal Troja 2015.

Pohár pro vítěze putu-
je tentokrát do Strako-
nic. Obhájce prvenství

z loňského a předloňského
ročníku – zahraniční tým Via 
Humana ze Skalice – se letos
turnaje bohužel nezúčastnil
a tak dostali šanci další hráči. 

Turnaj byl rozehrán v zá-
kladní části v 10.00 dopole-
dne, pořadí v tabulce určilo
týmy pro odpolední zápas
o třetí místo a následné finá-
le. Domácím se bohužel neda-
řilo, přestože dva ze tří zápasů
ztratili až v samotném závě-
ru. Po úvodní drtivé prohře
s pozdějším vítězem turnaje
(EUROŠKOLA STRAKONICE) se-
hráli velice vyrovnané partie.
Nejdřív se Soukromou střed-
ní školou výpočetní techniky 
(těsná prohra 2:3) a poté se
Střední průmyslovou ško-
lou dopravní (remíza 6:6).
V obou zápasech několik mi-
nut před koncem vedli, se SPŠ
dopravní dokonce o dva góly.
Museli se tak spokojit pouze
se čtvrtým místem v základní
části.

Naděje na zisk bronzových
medailí se však rozplynula 
krátce po zahájení druhého
poločasu boje o třetí mís-
to. Hráči SSŠVT totiž utekli
na rozdíl čtyř gólů a našim

gymplákům se již nepodařilo 
výsledek zvrátit, byť ho stihli 
alespoň částečně korigovat. 
Prohra 3:6 přisoudila našemu 
týmu pouze bramborové me-
daile.

Ve finále prokázali svou 
suverenitu hráči ze Strakonic. 
Po jasném vítězství v základní 
části nenašli přemožitele ani 
ve finále proti SPŠ dopravní, 
kterou deklasovali poměrem 
12:2. Pohár tak opět nezůsta-
ne v Praze. Tak snad příště…

Radim Jendřejas, hlavní pořadatel

P

RAND PRIXGR
TROJA 2015 (CUP)

tohoto čísla časopisuV době vydání 
mi druhý závod v rám-Troja je již za nám
ní proběhl ve Starýchci GP 2015. Prvn
7. 6. 2015, druhý pro-Bohnicích 7
11. 2015 v Troji. Dalšíběhl 21. 1

d tohoto CUPu plánu-závod
me již z kraje příštíhojem
roku (leden – únor)

také v Troji. Rozhodlit
me se totiž, že z orga-js

nizačních závodů udě-n
me raději více závodů,lám
ž pouze jednu velkounež
u. Bližší informace  na cenu

www.grandprixtroja.cz.
Jan Zobal
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ÚŘAD MČ INFORMUJE

DOTAČNÍ PROGRAM MĚSTSKÉ ČÁSSTI 
PRAHA-TROJA NA ROK 2016

Městská část Praha-Troja připravuje pro rok 2016 program pro poskytování 
dotací právnickým a fyzickým osobám na podporu projektů v oblasti rozzvoje, 
krajiny, občanské společnosti, vybavení, služeb a volnočasových aktivit vv pro-
storu trojské kotliny.

Program bude zveřejněn začátkem prosince 2015 na úřední desce úúřadu 
a na webových stránkách městské části včetně podmínek, lhůty pro podáání žá-
dostí a formulářů přihlášek.  Účel, na který budou moci být dotace poskyttnuty, 
je dán následujícími tematickými oblastmi, které zveřejňujeme v předstihuu, aby 
si žadatelé o dotaci mohli včas připravit své projekty:
TEMATICKÉ OBLASTI
I. Kvalita životního prostředí
1. kvalita obytného prostředí, vzhled a čistota obce
2. péče o zeleň městské části (důraz na ekologické a tradiční formy)
3. obnova zaniklých cest (následná péče se zapojením dobrovolníků)
4. úprava zanedbaných ploch, obnova sadů a zahrad
5. péče o přírodní památky, dobrovolní strážci přírodního parku
6. p p ý p y p ypastva na pozemcích svěřených do správy MČ a pozemcích hl.m.Prahyyy

II. Život ve veřejném prostoru, občanská společnost 
1. život ve veřejném prostoru – nová místa setkávání
2.  oživení obecní zahrady v Troji (podpora společných sousedských

a rodičovských aktivit v zahradě, která se obnovuje)
3. rozvoj občanské společnosti (podpora iniciativ, spolků a sdružení)
4. sousedské a komunitní projekty (např. zahrady, hřiště)
5. aktivity u řeky 
6. nové obchody, trhy, služby a podnikání – pro obyvatele a návštěvníky

III. Publikační a propagační aktivity
1. publikace o Troji
2. informační a propagační služby (průvodci po trojské krajině)
3. trojské vinařství a sadovnictví
4. rozvoj šetrného cestovního ruchu v Troji
5. prezentace městské části (tisk, sociální sítě, digitální media)

IV. Kulturní a společenské akce
1. pořádání kulturních a společenských akcí, festivalů 
2. pořádání setkání, vycházek, výletů
3. tematická setkání, výtvarné dílny
4. výstavní činnost
5. využití zámecké zahradyy y

V. Sport, tělovýchova, volný čas
1. pořádání sportovních akcí 
2. podpora činnosti sportovních klubů 
3. sport a hry v přírodě (např. využití řeky, trojské louky, dětských hřišť)
4. aktivity dětí a mládeže
5. cvičení pro zdravý životní styl

VI. Sociální a zdravotní
1. aktivity pro předškolní děti, pomoc mladým rodinám
2. volnočasové aktivity školních dětí a mládeže
3. podpora aktivního stáří
4. aktivity porozumění (mezi generacemi, sousedy, menšinami)
5. vybavení pro seniory
6. zlepšování bezpečnosti a klidného domova v Troji

VII. Vzdělávání
1.  pořádání vzdělávacích a odborných akcí

(např. přednášek, kurzů, kroužků, seminářů, konferencí)
2. vzájemná spolupráce škol a vzdělávacích institucí

(předškolní, základní, středoškolské, vysokoškolské, ZOO, BZ, GHMPP aj.)
3. vzdělávací programy pro obyvatele městské části 
4. spolupráce vysokých škol s městskou částí

Mimo PROGRAM bude Městská část Praha-Troja projednávat individuálnní do-
tace na podkladě individuálních žádostí, které by měly řešit konkrétní pottřebu 
konkrétního subjektu. O takovou dotaci lze žádat v průběhu celého rokku na 
základě situace, v níž se žadatel právě ocitl. Tomáš BBryknar

Večerní diskuse se zúčastnilo pět desítek trojských 
obyvatel

PANSKÝ STATEK
PREZENTACE 19. 11.
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Pan starosta zahajuje představení projektu
Chateau Troja residence. Zleva: architekt Milan
Veselý, a zástupci investora pánové Ivan Proklov 
a Doron Friedman s kolegy



Byla dýně, byla žlutá,
byla plná a pak dutá.
Děti si ji vydlabaly,
obličeji jí vyřezaly…
Již několik let můžete 
na přelomu října a lis-
topadu v Troji potkat 
průvod strašidýlek se sví-
tícími dýněmi. Ani letos 

mu nebylo jinak. V pátek 6. 11. se stra-
dýlka sešla v hojném počtu v nově zre-

nstruované obecní zahradě. Nejprve 
všichni vyslechli příběh o Dýňákovi 
po té si každý vyřezal lampičku 
dýně. S rozsvícenými lampičkami 

se celý průvod v čele s Dýňákem vy-
dal na procházku krásnou zahradou. 
Cestou nacházeli kousky básničky 
a celou se ji naučili. Následoval pře-
sun do Sokolovny. V restauraci byly 
vyhlášeny nestrašidelnější i nejorigi-

nálnější převleky a děti i rodiče si pochut-
nali na připraveném občerstvení.Jelikož 
se postupně setmělo, mohla se strašidla 
vydat na světýlkovou cestu. Každý odváž-
ný, který cestou plnou strašidel prošel, si 
vysloužil drobnou odměnu od čaroděj-
nice Berty. Pak už se strašidýlka rozešla 
do svých domovů. K vidění budou zase 
za rok…tak si na ně „počíhejte“.

Celou akci připravil TJ Sokol Troja 
ve spolupráci s MŠ Trojská a za podpory 

Č

OZVĚNY ZE SLAVNOSTNÍHO KONCERTU

NAPSALI JSTE NÁM
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VÝLET
DO LIBICE

ři pobytu SCPCH v láz-
ních Poděbrady jsme 
28. října po dopoled-

ních lázeňských procedurách 
odjeli vlakem do Libice. Z ná-
draží jsme šli k památníku 
Slavníkovců. Dále podle řeky 
Cidliny na soutok Labe s Cid-
linou do Poděbrad.

Na břehu řeky 
Cidliny jsme odhalili 
pamětní desku k naší 
již desáté cestě 
k sv. Vojtěchu.
Při odhalení zavzpomínali 
na kamarádky a kamarády, 
kteří už letos s námi nešli. 
Další zastavení bylo v hostinci 
na soutoku, kde jsme z oken 
zamávali dalším našim účast-
níkům, kteří tuto cestu vyko-
nali po Labi  na parníku z Po-
děbrad. Po občerstvení jsme 
se vydali barevnou podzimní 
cestou podle Labe zpět do Po-
děbrad. lipe
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radiční Slavnostní koncert ke
dni vzniku samostatného Česko-
slovenského státu se uskutečnil 

dne 27. 10. 2015 v Trojském zámku. 
Soubor MARANATHA GOSPEL 
CHOIR zazpíval gospelové písně, R
součástí bylo také tématické duchov-
ní zamyšlení pastora Mgr. Radomíra 
Jonczyho. V závěru se většina diváků 
připojila k roztančenému sboru ne-
jen při tónech klasické gospelové písn
Happy Day. Koncer
shrnul a ukončil 
pan starosta.

Ing. Jana Ceplová
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ŽIVOT V TROJI
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MČ Praha-Troja.

194 PROSINEC 2015



11

TROJSKÝ KALENDÁŘ

ŽIVOT V TROJI TJ SOKOL INFORMUJE

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

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

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

TJ SOKOL TROJA ZVE NA CVIČENÍ

Pondělí

S hlídáním 

dětí!

Středa

Čtvrtek

Pátek

10:00–12:00 Volná herna s programem a možností 
hlídání dětí

15:00–17:00 Volná herna
18:15–19:15 Cvičení pro těhotné

10:00–12:00 Volná herna a výtvarnou chvilkou

10:00–11:00 Jóga pro maminky (hlídání dětí)
11:00–12:00 Volná herna

10:00–12:00  Volná herna s programema možností 
hlídání dětí

14:30–15:15 Cvičení s miminky (od tří měsíců)

V prostorách Rodinného centra je možné uspořádat oslavu 
narozenin vašeho dítěte. Pro více informací nás kontaktujte 
na skritcivtroji@email.cz. Krásné Vánoce s vašimi malými skřít-
ky a skřeťulkami přeje Kateřina Šrámková & Skřítci v Troji

Trojské Rodinné centrum Skřítci v Troji připravilo i na prosi-
nec několik zajímavých akcí a malinko upravilo rozvrh:

Přihlašujte 

se prosím 

předem.

8. 12. 2015 10:00 – 12:30 h
Přijďte si vytvořit sněhovou vločku, jmenovky na dárky, 
přáníčko, andílka...
Cena: 300 Kč/os., v ceně quillingová jehla a papírové 
proužky, občerstvení

Přihlášky do 7. 12. na: skritcivtroji@email.cz

RC SKŘÍTCI V TROJI POŘÁDÁ  

Vánoční dílnu
pro maminky

SPORTUJEME V PROSINCI
Je před námi čas adventu a Vánoc, který bývá krásný a bohatý na se-
tkávání s přáteli a rodinou, ale také velmi časově náročný. Nezapomí-
nejte ani v tomto období na sebe a sportujte. Pohyb vám dodá dobrou 
náladu, sílu vše v pohodě zvládnout a ještě dobrý pocit.n Proto se již 
stalo tradicí Předvánoční nedělní cvičební dopoledne. Zveme všech-
ny maminky, babičky, dcery, ženy, které si chtějí odpočinout od pe-
čení a předvánočního úklidu. Čeká vás cvičení a na závěr příjemné 
posezení u svařeného vína. n Odpoledne přiveďte do tělocvičny děti 
– hodné i ty zlobivé. Před příchodem Mikuláše zahraje představe-
ní „O Červené Karkulce“ nově založený trojský divadelní spolek. 
n V hodinách „Sportování“ bude v prosinci na programu miniházená 
s Tomášem Bryknarem. Jedná se o házenou s upravenými a zjedno-
dušenými pravidly. Po Praze i celé ČR se pořádají turnaje v rámci 
Školní ligy v miniházené a tento sport se stává poměrně populárním. 
Na leden se děti ještě jednou vrátí k bossu a ropeskippngu a nacvičí 
vystoupení. n V prosinci tomu bude 120 let, kdy byl založen Sokol 
v Troji. Přejeme naší jednotě mnoho nadšených a spokojených spor-
tovců a spoustu vydařených akcí. Jednou z nich snad bude i oslava 
120. výročí založení Sokola – uskuteční se na začátku roku 2016. 
n Těšíme se na všechny na připravovaných akcích i na pravidelných 
hodinách a přejeme krásné sváteční dny a do roku 2016 mnoho elánu 
a radosti ze života! Cvičitelský sbor TJ Sokol Troja

TJ SOKOL TROJA
A MČ PRAHA-TROJA VÁS ZVOU NA

MIKULÁŠSKÉ 
NEDĚLNÍ CVIČENÍ
6. 12. 2015 9.30–12.30 h
v tělocvičně ZŠ
Tři ucelené cvičební hodiny. Přátel-
ské předvánoční posezení s pohoš-
těním mezi cvičením i po jeho skon-
čení. Cvičit s vámi budou lektorky 
TJ Sokol Troja.
Program:
9:00–9:25 prezence
9:30–10:20 Cvičení na židlíchCvičení na židlích –
senioři – malá tělocvična
Dance Aerobic + BOSU naboso –
velká tělocvična
10:30–11:10 CORE – posilování
středu těla – malá tělocvična
Kruhový trénink – velká tělocvična k
11:20–11:50 Flirt Dance – choreo-
grafie u židle – malá tělocvična
12:00–12:30 Strečink – protaženík
a celkové zklidnění
Účastnický poplatek 50 Kč, důchodce
zdarma, nečlenové ČOS 200 Kč
Prosíme o nezávazné přihlášky v ho-
dinách TJ Sokol Troja, nebo na tel.
724 272 566

TJ SOKOL TROJA
ZA PODPORY
MČ PRAHA-TROJA
POŘÁDAJÍ

MIKULÁŠSKOU 
NADÍLKU 
V NEDĚLI 6. 12. 2015
OD 16 H VE VELKÉ
TĚLOCVIČNĚ U ZŠ

Ani letos Mikuláš s čer-
tem a andělem nezapo-
mene navštívit trojskou
tělocvičnu a děti, které 
chodí cvičit do Sokola. 

Připraveno je
divadelní představení
„O Červené Karkulce, 
program pro děti
a nadílka.

Na akci je dobré se při-
hlásit dopředu na:
katerinasramkova@seznam.cz

S sebou: přezůvky
), obrázek(i doprovod)
áše, 50 Kčpro Mikulá
up (dítě),na vstu
nebojácnán

nálada
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BZ PŘIPRAVILA
www.botanicka.cz

12. 12.  Adventní rozjímání 13–15.30 
hodin kaple sv. Kláry a vinič-
ní domek BZ

TROJSKÝ KALENDÁŘ TIP NA VÝLET

Periodický tisk územního samosprávného celku
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ZOO PŘIPRAVILA
www.zoopraha.cz

Otevřeno denně, v prosinci 9–16 h

5. 12. Po Zoo chodí Mikuláš Všechny 
prohřešky malých i velkých návštěv-
níků sečtou spravedliví čerti, hodné
odmění Mikuláš s andělem 
6. 12. Den sponzorů Tradiční setkání 
přátel, sponzorů a partnerů pražské 
zoo s předáváním cen Richard za nej-
lepší spolupráci

24. 12. půlnoční mše ve 23 hodin
v kapli sv. Kláry – Farnost 
Kobylisy

BAROKO V PLZNI 
A ZÁPADNÍCH ČECHÁCH
12. prosince 2015 se Plzeň oficiálně rozloučí s ti-
tulem Evropské hlavní město kultury 2015. Jednu ze
stěžejních výstav Západočeské galerie Baroko v Zá-
padních Čechách věnovanou baroknímu umění, kultu-
ře a jedinečnému kulturnímu dědictví plzeňského regionu
(Plzeňsko, Rokycansko, Stříbrsko, Tachovsko, Kra-
lovicko, Klatovsko, Horažďovicko, Sušicko) můžete 
navštívit až do 20. 3. 2016.

Kromě toho se ještě letos můžete v Plzni vydat 
do prosklené haly DEPO 2015 (bývalého depa do-
pravních podniků), kde výstavuje sochař Čestmír 
Suška a naleznete v ní ia instalace designérů z celého
světa na plzeňská témata – voda, země, hra a mystika,a
denně 11–19 h, zájemci o prohlídku zrekonstruova-
ných interiérů, jejichž architektem je světově pro-
slulý Adolf Loos, mají možnost ve čtvrtek, sobotu 
a neděli. Od středy do neděle hraje v barech a re-
stauracích živá hudba.
Více: www.visitplzen.eu, www.plzen2015.cz/baroko
a v turistickém infocentru na tamním náměstí Re-
publiky.

Plzeňský znak je značně složitý 
a v jeho symbolice našla své vy-
jádření slavná historie města. 
Původním znakem Plzně byla 
stříbrná chrtice v červeném 
poli, odkazující na věrnost 
měšťanů (králi). Zlatého vel-
blouda v zeleném poli dostali 
Plzeňané roku 1434 od Zik-
munda Lucemburského na 
památku jejich udatného činu 
– ukořistění živého velblouda 
– talismanu husitů obléhají-
cích tehdy město. O dva zlaté 
klíče ve stříbrném poli a zbroj-
noše držícího polovinu orlice 
v poli zlatém rozšířil znak roku 
1466 papež Pavel II. Z té doby 
je i symbolika převzatá z nej-
starší plzeňské pečeti – stříbr-
ná městská brána v červeném 
poli s králem Václavem II., dr-
žícím v pravé ruce meč a v levé 
štít s českým lvem. Na hradbě 
stojí dívka s praporci – v levi-
ci: moravská orlice, v pravici 
český lev. Anděla – štítonoše 
doplnil do znaku v roce 1578 
papež Řehoř XIII. Za štítem 
jsou ještě dvě přílby, tři pahor-
ky s olivovými ratolestmi, hala-
partna a buzikán (vojevůdcov-
ská hůl). To vše je doplněno 
zlatým křížem s nápisem In 
hoc signo vinces (V tomto zna-
mení zvítězíš).

1 Chrám sv. Bartoloměje
2 Radnice
3 Muzeum strašidel
4 Muzeum loutek
5 Národopisné muzeum5
6 Patton Memorial Pilsen6
7 Velká synagoga7
8 Divadlo J. K. Tyla8

 9 Františkánský klášter
  Muzeum církevního umění

10 Západočeské muzeum
11 Galerie Masné krámy
12  Pivovarské muzeum

Historické podzemí
13 Pivovar Pilsner Urquell

Baroko v Západních Čechách Západočeská galerie
v Plzni Masné Krámy Pražská 18,y denně mimo pon-
dělí 10–18 h.

Pravidelné autobusové spojení je ze Zličína, ně-
kolik spojů odjíždí i z Autobusového nádraží Praha-
-Florenc (nástupiště 18): v pracovní dny 9.00, 9.45,
v so a ne 7.50, v ne 7.15, 10.50 h (za hodinu a půl
jste na místě).

Přibližně stejnou dobu trvá jízda rychlíkema ,
z hlavního nádraží v Praze. Do Plzně hl. n. odjíždí
v hodinových intervalech: 6.14, 7.14 atd.
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Víkendová setkání 
se zvířaty, která si 
užívají sníh a led

12. 12. Zima u ledních medvědů
Medvědi si pochutnají na ledovém
dárku
13. 12. Tučňáci na sněhu i bez sněhu
Potřebují všichni tučňáci led a sníh?
19. 12. Pohodové Vánoce v zoo vy-
robte si vánoční přáníčko, rozkrojte 
jablíčko a pusťte svíčku po vodě 
20. 12. Nuru slaví 3. narozeniny nej-
menší člen gorilí skupiny slaví.
24. 12. Štědrý den v zoo přineste 
zvířatům dárky a podívejte se, co do-
stanou k Vánocům
27.–30. 12. Vánoce u zvířat  27. pro-
sinec je vyhlášen Dnem návštěvy zoo.
Následující dny si nenechte ujít speci-
ální komentovaná krmení 
 4., 5., 11., 12., 18. a 19. 12.
Večerní prohlídky

12 12 Zi
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