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 Milí trojští sousedé,
při pohledu z oken nám to ani tak 
nepřipadá, ale jsou tu zase Vá-
noce, svátky, které nejradostněji
prožívají hlavně naše malé děti.
Pro ně není důležité, zda je celý 
byt dokonale vysmýčen, zda jsou
okna umytá a záclony vyprané
a zda máme cukroví pět nebo pat-
náct druhů. Mnohem důležitější
je pohoda, která u vás doma bude
panovat. Najděme si proto v tuto
dobu čas na své blízké, na děti
a sami na sebe.

Rodičům s dětmi připomínám
malé předvánoční setkání 22.
prosince od 15 hodin, které bude
tentokrát v obecní zahradě u ma-
teřské školy v Troji. Zde se na vás
všechny bude těšit především pan
místostarosta Tomáš Drdácký 
a jeho synové.

A já se těším, že se všichni se-
tkáme na Vánočním koncertě
26. prosince v Trojském zámku.
Po skončení koncertu si Vás do-
voluji pozvat na vánoční sklenku
vína. 

Přeji vám všem klidné a spo-
kojené prožití Vánočních svátků
a do nového roku pevné zdraví
a hodně štěstí. Tomáš Bryknar

SLOVO 
STAROSTY

ZE ZÁPISU Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-TROJA dne 8. 12. 2015

Bod 1 – Dotační program městské části na rok 2016
Pan starosta předběžně navrhl uvolnit pro dotační program na příští rok celkovou částku 
400 000 Kč. Pan Sirotek se dotazuje na možné finanční rozpětí žádostí. Minimální omezení není, 
pouze maximální 100 tis. Kč. Ing. Stavovčíková se dotazuje, zda dluh uvedený v podmínkách pro-
gramu může znamenat i pozdě doložené vyúčtování. Pozdě předložené vyúčtování znamená vyřa-
zení žádosti. Ing. Němeček vyzdvihuje práci tajemnice s přípravou podmínek dotací dle nového zá-
kona. P. starosta informuje zastupitele o lhůtách při vyhlašování dotačního programu a podávání 
žádostí. Zastupitelstvo městské části Praha-Troja po projednání s c h v a l u j e Program pro poskytování dotací 
z rozpočtu Městské části Praha-Troja s názvem „Podpora projektů v oblasti rozvoje, krajiny, občanské společnos-
ti, vybavení, služeb a volnočasových aktivit v prostoru trojské kotliny pro rok 2016“ včetně souvisejících příloh 
uvedený v příloze č. 1 tohoto usnesení. Usnesení č. 58 bylo schváleno osmi hlasy.
Bod 2 – Rozpočtové provizorium v roce 2016
Pan starosta informuje, že rozpočet hl. m. Prahy stále ještě není schválený, ale v návrhu dotačních 
vztahů rozpočtu HMP k městským částem je pro MČ Praha-Troja cca o tři miliony Kč více než v loň-
ském roce. Pan Tesař se dotazuje, zda je možné schválit rozpočet MČ ještě před Vánoci. Vzhledem 
k možnému termínu schválení rozpočtu města 17. 12. a povinné lhůtě vyvěšení rozpočtu MČ pat-
náct dní, to možné není. Pan starosta se domnívá, že pracovní jednání jednotlivých komisí k roz-
počtu by mohla probíhat v průběhu měsíce ledna, návrh rozpočtu během února a schválit by se 
mohl pak v březnu 2016. Zastupitelstvo městské části Praha-Troja po projednání s c h v a l u j e Rozpočtové 
provizorium Městské části Praha-Troja na rok 2016, při němž bude postupováno dle „Zásad pro hospodaření 
MČ Praha-Troja v období Rozpočtového provizoria MČ Praha-Troja na rok 2016“, uvedených v příloze tohoto 
usnesení. Usnesení č. 59 bylo schváleno osmi hlasy.
Bod 4 – Připomínky MČ Praha-Troja k aktualizaci Strategického plánu hl. m. Prahy
Na seminářích k aktualizaci Strategického plánu se dle vyjádření pana starosty paní radní 
prof. Kislingerová nechala slyšet, že co nebude zahrnuto ve strategickém plánu, s tím nebude počí-
táno v rozpočtu. Proto se městské části snaží co nejvíce plán připomínkovat, aby do něj bylo zahr-
nuto vše, co potřebují. Pan místostarosta informuje zastupitele, že strategický plán se aktualizuje 
každých pět let, současná aktualizace se dělá pro následujících patnáct  let. Skládá se z velmi po-
drobných analýz, sám byl členem jednoho z týmů. Z různých věcí, které v Troji řešíme, tam většina 
zahrnuta není. Plán se skládá ze tří oblastí. Chybí v něm zmínka např. o dokončení odkanalizování 
města, praktické stránce správy města (odpadky, čistota, bezpečnost), infrastruktuře atd. V 16:45 
hod. se na jednání dostavil MUDr. Petkov. n Chybí spolupráce obcí a mikroregionů. Je nutné do-
plnit památkovou péči a ochranu krajinného rázu. Celý dokument by měl být přehlednější. Bude 
přeložen do AJ, je to vizitka města, jak chce za patnáct let vypadat. Body jsou řazeny dle témat, ne 
podle důležitosti. Některé body se dublují. n Pan starosta: starostové se obávají, jak závazný bude 
plán pro město. n Pan Sirotek by do plánu doplnil bod o zvýhodnění MHD a cenové tvorbě daně 
z nemovitosti – výše daně by se mohla používat jako obrana nebo jako zvýhodnění. Možnost prově-
ří Ing. Marková.n Zahrnuta by měla být také protipovodňová opatření.

Zastupitelstvo městské části Praha-Troja po projednání schvaluje jednotlivé body připomínek MČ Praha-
-Troja k návrhu Strategického plánu hl. m. Prahy – aktualizaci 2015.

Usnesení č. 60 bylo schváleno devíti hlasy.
Bod 4 – Informace starosty: Dopravní situace v ulici Pod Havránkou a Nad Kazankou
n co se týče ulice Nad Kazankou, tak první možností je vybudování nového retardéru a zrušení sta-
rého malého n druhou variantou je opačné zjednosměrnění ul. Na Kazance a změna dopravního 
značení n pan starosta chce možnosti ještě projednat na stavební komisi a dále na jednání s majite-
li dotčených přilehlých nemovitostí n zůstalo by parkování na severní straně, přibylo by parkování 
v ulici Na Kazance n probíhá diskuze o bezpečnosti navrhovaných opatření n zastupitelé se při-
klánějí k zjednosměrnění ulice. n V Trojské ulici před základní školou je první možností podélný 
retardér, druhou variantou pak Balisetly „zelené špunty“, které upřednostňuje pan kpt. Rovenský, 
ale zastupitelé s nimi nesouhlasí n v ulici Pod Havránkou byla první varianta – zrušení obytné 
zóny – zamítnuta n druhou možností je tedy zachování obytné zóny a zřízení 15 nových parkova-
cích míst n šířka bude dostatečná pro průjezd vozů Pražských služeb a HZS n každý dům dostane 
souhlas s parkováním na SPZ auta + jednu prázdnou pro návštěvy n proběhne setkání s obyvateli 
ulice Pod Havránkou. Pan starosta děkuje p. Sirotkovi a Mgr. Tůmové za aktivitu při akci rozsví-
cení vánočního stromu, která byla velmi úspěšná a mohla by se stát tradicí.
Bod 7 – Diskuse, závěr
Ing. Stavovčíková připomíná, že by již bylo třeba začít pracovat na Trojském bále, který by měl být 
20. 2. 2016. Dále zve na tradiční setkání seniorů ve čtvrtek 10. prosince od 17:00 hodin.

Pan. Sirotek upozorňuje na výpadky veřejného osvětlení v ulici Trojská.
Pan místostarosta informuje o dalším ročníku výstavy Trojské plány, která by měla proběhnout 

od 11. 2. 2016.  Ing. Tomáš Bryknar, bryknar@mctroja.cz

Plné znění zápisu naleznete na webových stránkách městské části www.mctroja.cz.

Srdečně zveme všechny zájemce na

NOVOROČNÍ 
PROCHÁZKU TROJOU
v neděli 3. 1. 2016.
Sraz je ve 14:00 hodin u lávky,
trasa bude zvolena podle počasí
a dohody všech zúčastněných.

T. Bryknar, starosta 

MALÉ PŘEDVÁNOČNÍ

SETKÁNÍ RODIČŮ
S DĚTMI 22/12
od 15 hodin
v obecní zahradě
Trojská 230/96

2/12
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ÚŘEDNÍ HODINY ÚŘADU MČ Y NA KONCI ROKU 2015
Vážení občané, na konci roku 2015 bude úřad otevřen každý pracovní dden až do 31. 12. 2015, 
pouze budou upraveny úřední hodiny dle následujícího rozpisu.pouze budou upraveny úřední hodiny dle následujícího rozpisu.

PPondělí 21. 12. 2015 úřední 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 pokladnou úřa-
du a ověřováním listin a podpisůp p z důvodu odevzdávání pokladní hotovosti z pokladny úřadu do bankyp p y

8:00–15:00 pro služby spojené s přijímáním podání
ČČtvrtek 31. 12. 2015 8:00–12:00 nípouze služby spojené s přijímáním podán

Přeji vám příjemné a klidné prožití vánočních svátků a úspěšný nový rok 2016.
Ing. Irena Marková aaČ Praha-Troja, tajemnice ÚMČ

TROJSKÁ STATISTIKA
rok obyvatelé muži ženy

2013 1068 502 566

2014 1096 523 573

2015 1144 541 603

K 1. 12. 2015 má MČ Praha-Troja celkem 
1144 obyvatel (bez cizinců) s trvalým 
pobytem, z toho 541 mužů a 603 žen, což 
představuje nárůst o 48 obyvatel oproti 
roku 2014. Občanů nad 18 let je 840, dětí 
do 18 let 300. Seniorů nad 80 let je 43 
a 8 z nich je nad 90 let. V této disciplíně 
devadesátníků vedou dlouhodobě ženy, 
letos v počtu šesti nad dvěma muži. Nej-
starší občankou je paní Sylva Kajdošová, 

která v lednu 2016 oslaví 94. narozeniny. 
Na záda jí dýchají dvě dámy se stejným ro-
kem narození, ale v měsíci srpnu a září. 

Statistika křestních jmen i příjmení troj-
ských obyvatel zůstává téměř stejná jako loni: 
u mužů si prvenství s velkým odstupem udr-
žuje Jan (39), následuje Petr (29) a Jiří s Ja-
roslavem (27). Stálice mezi ženskými jmény 
zůstává i letos s velkým náskokem Jana (33), 
druhá je Eva (19) a třetí Anna (18). A jak je 
to s nejčastějším příjmením v Troji? Stejně 
jako loni vede Hájek (9), následují Pokorný 
(8) a Valenta (7). Za dámy vede příjmení 
Nováková (8), následují Hájková s Královou 
a Pokornou (6), o třetí pozici se dělí Dvořá-
ková s Hamplovou (5). Ještě pro zajímavost: 
v Troji „bydlí“ 150 evidovaných psů. 

Renata Zajícová, evidence obyvatel

TROJSKÉ PLÁNY IX
PROJEKTY V TROJSKÉ KOTLINĚ GALERIE U LÁVKY DO 6. 3. 2016

11. 2.
ZAHÁJENÍ

2016

POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU 
MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-TROJA NA ROK 2016

Dotace z rozpočtu městské části se poskytuje na účel uvedený v programu „Podpora projek-
tů v oblasti rozvoje, krajiny, občanské společnosti, vybavení, služeb a volnočasových aktivit 
v prostoru trojské kotliny“.

Harmonogram dotačního řízení
Program je zveřejněn od 9. 12. 2015 na úřední desce 
a webových stránkách Městské části Praha-Troja
Zahájení podávání žádostí o dotaci je 8. ledna 2016
Ukončení podávání žádostí o dotaci je 1. února 2016 
v 17:00 hod
Rozhodnutí Zastupitelstva městské části Praha-Troja 
o podaných žádostech do 31. března 2016
Uzavření veřejnoprávních smluv do 30. dubna 2016

 Tematické oblasti

I. Kvalita životního prostředí

II.  Život ve veřejném prostoru, 
občanská společnost 

III.  Publikační a propagační
aktivity

IV.  Kulturní a společenské akce

V. Sport, tělovýchova, volný čas

VI. Sociální a zdravotní

VII. Vzdělávání

Mimo PROGRAM bude Městská část Praha-Troja projednávat individuální dotace na podkladě individuálních 
žádostí, které by měly řešit konkrétní potřebu konkrétního subjektu. O takovou dotaci lze žádat v průběhu 
celého roku na základě situace, v níž se žadatel právě ocitl.

VÁNOČNÍ 
KONCERT
OD 16 HODIN

V CÍSAŘSKÉM SÁLE 
TROJSKÉHO ZÁMKU

vystoupí kvartetvystoupí kvartet

SoliDeo

Slavnostní atmosféru nej-
hezčích svátků v roce po-
sluchačům navodí pečlivě 
vybraná, méně známá, krás-
ná vánoční hudba od gotiky 
po české baroko. Dramatur-
gie koncertu je zaměřena též 
na představení historických 
hudebních nástrojů z boha-
tého instrumentáře souboru. 
Během koncertu posluchači 
uvidí a uslyší přes dvacet ne-
všedních dobových nástrojů. 
Koncert je provázen slovem, 
takže vše je srozumitelné 
a přiblížené i hudebním lai-
kům.

24
12

PŮLNOČNÍ 
MŠE V KAPLI 
SV. KLÁRY

VE 23 H
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ŽIVOT V TROJI

PŘEČETLI JSME PRO VÁSPŘEČETLI JSMSSSS E PRO VÁÁS

Jako vzpomínku na setkání seniorů v konírně Trojského zámku v roce 1994
zařazujeme reprodukci z tehdejšího vydání měsíčníku MČ (foto vlevo). Šlo 
o doposud jedinou akci svého druhu v těchto prostorách.

TRADIČNÍ SETKÁNÍ SENIORŮ

Koleda

ozpytcův i mythologův roz-Koleda, název všeslovanský, byl od jazyko
žený počínajíc XIV. stole-manitě luštěn a vykládán. Obyčej, dolož
e slovnících staročeských, tím, kam vůbec nejdále prameny sahají, ve
XIV. a XV., celkem všude v českých i latinských spisech věku X
eních od Štědrého večera a vždy stejný: obchůzka po stave
ěvy i hry o narození Páně, do Nového roku, říkadla, zpěv

obdarování od domácích.
ená v Betlémě nového?Co to zname
e nebe tak jasného.neviděli jsme
sně svítí,měsíc překrás
býti;musí to něco
hlasem andělé,zpívají libým 
bují vesele;pastýři vytrub
dělali,nikdá tak ned
ubívali.by v noci trou
na výsosti!Sláva Bohu n
ují.Vždy prozpěvu

Jesličky, Betlem

Obyčejem cizího původu zaveden u nás nezzbytný již dnes stromek 
vánoční (viz o něm dále), ale obyčej starší, ppo česku rázovitě upra-
vený, nabádal o vánocích stavěti doma jeslličky, Betlem a choditi 
s jesličkami a skupinou jesličkovou názorněě připomínati narození 
Páně s celým ovzduším lidového pastýřskéhoo a venkovského života, 
s vévodícím hradem a městem nahoře, s anndělem vznášejícím se 
nad jeskyňkou, nad chlévem s nápisem: Pokojoj lidem dobré vůle!

Stromek

Není pochyby, že ku slavení hodů vánočních k k vánočním 
obyčejům a obřadům původu prastarého přiddružil se
teprve ve století XIX. obyčej zbrusu nový, v doobách 
starších docela neznámý – vánoční stromeek.
Z tištěných zpráv máme mezi nejstaršími zprá-
vu krolmusovu (Staročeské pověsti, 1845).
Vypravuje, kterak v Čechách o Štědrém ve-
čeru na koutním stole mají smrček nebo jed-
ličku, májku okrášlenou věníkem, ovocem,
pečivem a oděvem (jablky, ořechy, hruškami,
slivkami, mandlemi, rozinkami, ptáčky, šát-
ky atd.) osypanou neb nad stolem zavěšenou
obráceně dolů! V Praze a okolí Prahy kladou 
stromek mezi jídla vánoční, kde zasednou 

TRADIČNÍ

VÁNOČNÍ VÝSTAVA

ZASTAVENÍ 

VE VÁNOČNÍM ČASE
VÝSTAVNÍ SKLENÍK BOTANICKÉ 

ZAHRADY PFUK V PRAZE NA SLUPI 16, 

PRAHA 2 DENNĚ 10–17 H, DO 3. 1. 2016

Vánoční ráj pohádek a pohádkových postav, chaloupek, 

kostelíčků, vesniček a městeček i lidových tradic.

Připomenete si, jaké dárky nacházeli pod stromečkem 

naši předkové, seznámíte se s řemeslem dráteníků. Vy-

staveny jsou i ručně vyrobené ozdoby.

Prodej drobných dárků.

ke stolu k večeři štědrovečerní. Vypráví, že křesťané staví na Štědrý 
večer prostřed stolu „plodný rajský neb májový stromek“, přidává 
však do závorky, aby názvu českému bylo rozuměti – „Christen-
baum“. názvu „stromek vánoční“ ještě nezná r. 1851.

Jmelí

Ještě novějšího a rovněž napros-
to cizího původu, než vánoční
stromek, jest u nás obyčej se
jmelím na vánoce. V posledních
letech (míněno r. 1910), přibyla 
mezi vánoční nezbytnosti v Pra-
ze i po městech českých vůbec
nevídaná tato rostlina, jmelí ze-
lené s bobulkami bílými. Staří
pamětníci vrtí hlavou, co to zna-
mená, zavěšovati na Štědrý večer ědrý večer 
a přes vánoční svátky pod lam-
pou, pod lustrem chumáče jme-
lí. Když se po jmelím rozproudí 
blahopřání vánoční, čtveračivé 
škádlení a líbání, nezdá se ne-
vinný obyčej se jmelím tak novo-
tářský a nebezpečný. Křesťanská 
symbolika rovněž se ujala jmelí. 

Lid nazývá rozvětvené křižovaté 
haluzky „svaté dřevo kříže“, jako 
prý z nebe padá semeno jmelí 
na stromy, že Kristus z nebe se-
slán na strom sv. kříže a vydal se 
za ovoce k užitku a spáse lidstva 
všeho. Také růženec proto robí 
z větviček jmelí v německých kra-
jinách. Do českých zvyků štěd-
rovečerních byl zvyk anglický 
s jmelím uměle zanesen a není s jme

zmínečky, že by staří znali ani z
liv o významu jmelí na váno-cokol

U Štítného jest neurčitá zmín-ce. U 
při mravokárném výkladu ka p
věrčivosti, že ofěrují stienky o pov
važuje se to za název jmelí. a pova

na shledanou příjemnou Tedy
melím.pod jm

eňka Zíbrta: Z publikace Dr. Če Hoj, ty Štědrý 
večere…  1910 v edici „Veselé chvíle, vydané r. 

ského“ vybral v životě lidu čes Václav Valtr.
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EVROPSKÁ UNIE
OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA
KONKURENCESCHOPNOSTKK

VE ČTVRTEK 3. 12. 2015

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

Z TROJSKÝCH ZAHRAD, STRÁNÍ A PARKŮ

lastnímu slavnostnímu otevření Obecní zahrady v Pra-
ze-Troji předcházela v šestnáct hodin komentovaná 
prohlídka areálu. Navzdory chladnému počasí na ní 

postupně dorazilo několik desítek zájemců. Po otevření za-
hrady následovalo rozsvícení vánočního stromu – tentokrát 
krásně rostlého smrku (osvětlená lípa před trojskou školou 
zůstává i nadále ve světelném provozu).

e zpěvem koled vystou-
pily jak děti z Mateřské 
školy Nad Kazankou, 

tak i žákyně a žáci ZŠ Trojská, 
spolu se studenty Trojského 
gymnázia. Tajemnou atmosfé-
rou setmělé Obecní zahrady 
pronikly tóny známých melodií 
a večer byl hned méně mrazivý 
– a to i díky bohaté nabídce tep-
lých nápojů. Občerstvení z na-
bídky Úřadu městské části bylo 
po všech stránkách pestré a mi-
zelo rychle. Družná sousedská 
zábava pokračovala do pozd-
ních večerních hodin.

S
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TROJSKÁ 230/96

Zahrada je pro veřejnost přístupná:
od října do března 8–18 h,
od dubna do září 7–21 h.
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n vydání publikace Napříč pražskou Trojou ulicí Pod Ha-
vránkou n k dostání kniha Slavné stavby v Praze-Troji 
n Novoroční procházka Trojou n pokračuje regenerace 
obecní zahrady

n výstava v Galerii U Lávky – Studio Grafos – 20 let 
n Trojský bál v loděnici – tanec, zábava, tombola n za-
stupitelstvo udělilo 19 grantů v celkové výši 417 590 Kč 
n sokolský výcvik telemarku na chatě U Studánky 
v Peci pod Sněžkou n masopustní průvod v Troji n vý-
stava Trojské plány VIII.

n lyžařský kurz na Boudě U Studánky n vernisáž v Ga-
lerii U Lávky: Výtvarníci – labužníci – sbírka Dr. K. Žiž-
kovského n schválen rozpočet MČ Praha-Troja na rok 
2015 n přidělené granty Zastupitelstvem MČ Praha-
-Troja ve výši 456 000 Kč n masopust v Troji: průvody 
maškar ze tří trojských školek n maškarní bál pro děti 
n slavnostní otevření Rodinného centra Skřítci v Troji 
n zahájení provozu anglické družiny n Otevírání studá-
nek a kašen vodou z Haltýře

n pokračuje 
obnova ovoc-
ného sadu 
v Podhoří n
společné pro-
cházky po Troji 
se starostou n
Filmová (půl)
noc v Trojském 
gymnáziu n
Jarní úklid Tro-
je v rámci akce 
Ukliďme Česko 
– dobrovolníci 
pomáhají s úklidem podél břehu
řeky od Trojského mostu do Podhoří 
n „sousedské permanentky“ vydává
Botanická zahrada pro občany Troje

n Trojský den na louce u řeky n zahájení Filmového
léta v Troji v galerii U Trojského koně n společné pro-
cházky Trojou se starostou n Trojský orienťák n výlet 
autobusem na hrad Lipnici, Havlíčkova Brodu a na Ze-
lenou horu n vernisáž v Galerii U Lávky: Oldřich Daněk 
– Pokrytá pařezy a potoky 

n pekařská soutěž Trojská buchta n cyklovýlet na Okoř 
se Sokolem Troja n Trojské fi lmové léto pokračuje
n tradiční setkání se starostou v restauraci Sokol 
Troja na téma dopra-
va n Olympijský den 
n Světový pohár ICF 
Canoe slalom world 
cup’15 n oslava de-
set let od obnovení 
přívozu v Podhoří 
n slavnostní předání 
obnoveného sadu 
v Podhoří veřejnosti

nnn vydání publikace Napříč pražskou Trojou ulicí ý G l ii á k S di G f 20 l

2

ý k B dě U St dá k n i áž G

d dél bř h

n Trojský den na louce u řeky n zahájení Filmového

5

6 Rekapitulace 2015…
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n Filmové léto přemístěno do Troj kého sklepa 
n prázdninová kancelář starosty na zahradě úřadu 
n Modřínová plantáž – letní tábor oddílu Stopa n pří-
městský tábor v Troji n vernisáž v Galerii U Lávky – Jan
Černý, ilustrace a kresby

n Trojské posvícení v restauraci Sokol 
Troja n pokračuje Trojské fi lmové léto 
v Galerii Trojský kůň n letní kancelář 
starosty otevřena n regenerace obecní 
zahrady fi nišuje

n vernisáž výstavy v Galerii U Lávky – Pavel Vácha: Ta-
koví jsme byli nDny evropského dědictví – komentova-
ná prohlídka v zahradě MŠ a ÚMČ n Trojské vinobraní 
na nádvořích Trojského zámku n Vinobraní v Botanické 
zahradě n brigáda v Podhoří v rámci akce Pomozte mlo-
kovi přežít v Praze n Zažít Troju jinak n slavnostní ote-
vření tunelu Blanka n ukončení Trojského fi lmového léta
n rekonstrukce vodovodního řadu a budování kanalizace 
v ulici Pod Havránkou (panelová cesta – etapa 2)

n autobusový zá-
jezd na zámek Kuks
se Sokolem Troja
n slavnostní otevře-
ní Nového parku Pod 
Salabkou n Trojská 
drakiáda n tradiční 
slavnostní koncert 
v Trojském zámku 
n stavba Regenerace 
obecní zahrady pře-
dána do užívání

n Grand Prix Troja, 
závody autodráh
n vernisáž výstavy 
v Galerii U Lávky – 
Bohuslav Mládek 
vice a něco navíc 

n sklepě n Svatomar-
tinské v BZ – Martinská husa + víno + hudba n Svato-
martinská husa v restauraci 
Sokol Troja
n Dýňování 
a Světýlková
n veřejné setkání 
k rekonstrukci 
Panského statku

n
obecní zahrady n zpívání u vánočního stro-
mu v nové obecní zahradě n Mikulášská
besídka v MŠ a v Sokole Troja n autobuso-
vý zájezd za adventní pohodou do Amber-
ku n tradiční „Setkání seniorů“ v restauraci 
Sokol Troja n vánoční koncert v Trojském
zámku n vydání publikace Kam se kdysi 
v pražské Troji chodilo na pivo

n vernisáž výstavy v Galerii U Lávky Pavel Vácha:

n
z
n
v
B

– Staré Holešov
nnnnn Svatomartinské v Trojském s

estauraci 

n slavnostní otevření zrekonstruované
b í h d n í á í á č íh t

to přemístěno do Trojského sklepa 

7… výběr toho, co se dělo v Troji
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Halloween

V Galerii
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ŽIVOT V TROJI

Adventní dílna

Lezecká stěna

Vynášení Morany

Záchranáři

Adventní dílna

V Botanické zahradě

Adventní dílna je vždy svou pohodovou atmosférou krásným vstupem do adventního u atmosférou krásným vstupem do adventního
období. Zaujetí při výrobě věnečku je vidět jak na dětech, tak i na rodičích.
A jsou opravdu krásné…

Na jaře jsme vyuNaN jaře jsme využili nabídky 
N
Boulder Baru v Holešovicích 
Bo
a vyzkoušeli své lezecké umění 
a 
na stěnách. I tady naše děti 
n
dokázaly, že jsou moc šikovné 
d
a uvidíme, kam až vylezou.
a

Moc rádi využíváme nabídku Botanické éMoc rádi využíváme nabídku Botanickéé
zahrady a jsme častými návštěvníky. Je 
to místo, kam chodíme za odpočinkem,
zábavou, ale také se něco naučit.
Jako třeba na výstavě dýní.

Ve školce si pouze nehrajeme, 

Ve
ak by si mohl někdo myslet. 

ja
Ale chodíme také do galerie. 

A
Navštívili jsme Anežský 
N
klášter a dozvěděli se mnoho 

k
zajímavostí. 

m nevadí žádné počasí, ale zimu už jsme 

Nám
ěji spolu s Morenou odnesli do Vltavy. 

raděj
dělali jsme radost i vodním ptáčkům 

A ud
ybám, Morenu jsme připravili z chleba.

a ry

Nás sice nic nebolelo, ale do školky přijeli N
áchranáři. Naučili nás, jak si ošetřit od-zá
ené koleno, koho přivolat, když je kamará-ře
ovi špatně, a také nás pustili do opravdo-do
é sanitky. vé

Takhle to umíme roztočit při veselém Halloweenu. T khl í či ři lé H ll
Celá školka se v tento den promění v místo setkání 
všech možných masek. A i když jde z některých 
opravdu strach, u nás není nutné se bát.

DLOUHÝ BYL CELÝ ROK A TEĎ UŽ JE MALIČKÝ…
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Adventní dílna

Výrobky dětí

Škola v přírodě

Vánoční pečení

Námořníci

Aby oči 

všech dětí zářily 

a úsměvy z vašich 

tváří nemizely, aby vrásky 

byly pouze od smíchu, aby 

Vánoce byly opravdu svátky 

klidu, radosti a pohody, 

a aby šťastný byl celý nový 

rok, vám všem přejí 

všichni zaměstnanci 

Mateřské školy Nad 

Kazankou.

Třída Berušek se nám změnila na třídu Tříd B š k á ě il říd
Námořníků. A protože každý správný námořník 
musí myslet na horší časy, na svou loď si 
vlastnoručně nasbírali krásná jablíčka.

Každý rok vyjíždíme na Školu 
K
v přírodě. Tentokrát jsme navštívili 
v
Kořenov v Jizerských horách. Jak 
K
nám společné fotky ukazují, všichni 

si to užívali a přijeli s velkým 

nadšením. Vždyť to byla parta 

úžasných „Indiánů“. 

… JAKÝ BYL ROK 2015 V MATEŘSKÉ ŠKOLE NAD KAZANKOU?
Protože se moc těšíme na Vánoce,
upekli jsme výborné cukroví. A až 
přijde maminka a tatínek na besídku, 
dostanou ochutnat. 

Malá ukázka z našich
výrobků a obrázků.

Vánoční svátky
Vánoční svátky, krásné a tajemné,
pohledy vlídné, a vzájemné.
Teplo je u krbu nebo jen u svíčky,
dlouhý byl celý rok, teď už je maličký.
Děti a stromeček, oči jak korálky –
copak nám Ježíšek přinesl za dárky?
Byť by byl maličký, nejmenší na světě,
vykouzlí úsměvy na tvářích dítěte.

P
u
p
d

Vánoční pečení

Výrobky dětí

Výrobky dětí Vobky dětí

Adventní dílna
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tojí tu již mnoho let a její prostory odchovaly mnoho holek a kluků v
dětství. Zažila mnohé – radost i smích, smutek i pláč, dětské zlobení i 
i přísné, rodiče spokojené i nespokojené.
Co této dámě popřát na sklonku starého roku? Štěstí, zdraví, lásku a 

si přejí především dospělí lidé. Děti si obvykle přejí krásné dárky pod stromeč
jedničky a spoustu prima kamarádů.
My bychom si přáli, aby štěstí, zdraví a láska společně s dobrou vůlí prostupo
naši školu. Školu, kam děti chodí rády a s důvěrou. Učí se a hrají si se svými s
ky. Obrací se na své učitele, kteří jsou tu proto, aby jim pomohli v někdy i nel
životních situacích. Přejeme si, abychom se  my, učitelé, do této školy 
každý den vraceli s elánem a odhodláním k výchově a vzdělávání naší nové 
generace.

Děkujeme za podporu a důvěru.

Pedagogický sbor základní školy Trojská přeje všem Trojákům do nového roku jen to nejlepší.

nejkrásnějším období života – 
vzorné chování, učitele hodné 

pohodu 
ček, samé 

ovaly celou
spolužá-
lehkých

ákům do nového roku jen to nejlepší.

S

NAŠE ŠKOLA – NAŠE ŠKŠ STARÁ DÁMA

POSTŘEHY 

A PŘÁNÍ OD DĚTÍ 

ZE ZÁKLADNÍ Z
ŠKOLYŠ OLY
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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

VÁNOCE 2015 195

 STOLNÍ TENIS
Seriál turnajů ve stolním teni-
se – ročník 2015 skončil dvou-
hrami v neděli 29. 11. s pěk-
nou účastí jednadvacet  hráčů 
a hráček. Z rozřazovacích sku-
pin dvanáct nejlepších postou-

pilo do dvou semifinálových, 
kteří bojovali o finálovou šest-
ku a skupinu o 7. místo. Zby-
lých devět hrálo v jediné sku-
pině o celkové umístění.

V turnaji (prohrál jediný 
set) i v celém Seriálu s přehle-
dem zvítězil Dušan Martykie-
wiecz. Druhý v Seriálu Josef 
Pozníček v turnaji prohrál 
dvakrát hned v úvodu, přesto 
nakonec vybojoval druhé mís-
to. Ještě dvě prohry v turnaji 
stačily Václavu Čejkovi k třetí-
mu místu. V Seriálu však třetí 
místo vybojoval v turnaji čtvr-
tý Vladimír Puklický.

Ceny za Sokol Troja: 1. Du-
šan Martykiewiecz, 2. Lucie 
Frýsová, 3. Petr Hrach. 

Rudolf Hampel, vedoucí stol. tenisu

rganizace Svazu postižených 
civilizačními chorobami Pra-
ha 7 znovu uspořádala oblíbe-

ný týdenní pobyt v Lázních Poděbra-
dy od 26. 10. do 1. 11. 2015. Bylo nás 
čtyřicet pět a z toho čtrnáct Trojáků. 
V průběhu pobytu bylo letos chladně-
ji, ale nepršelo, takže jsme se mohli 
podle libosti procházet půvabným 

městem i po jeho okolí. Koupele jsme 
měli přes ulici v Letních lázních. Naší 
hlavní starostí bylo, po snídani nebo 
po obědě dorazit včas na koupel, pro-
jít se krásným podzimním lázeňským 
parkem a po městě. Dvakrát jsme také 
navštívili relaxační bazén, kde jsme si 
užili hodně legrace. Ochutnali jsme 
i zákusky v místních cukrárnách. 
Tradičně jsme si udělali výlet do Li-
bice nad Cidlinou k soutoku Labe 
s Cidlinou se zastavením v restauraci 
U soutoku. V neděli před jedenáctou 
hodinou jsme se všichni ve zdraví 
a v pohodě vrátili autobusem zpět 
do Prahy a těšíme se, že se v Poděbra-
dech za rok zase sejdeme, tentokrát 
s ubytováním v hotelu Libuše. Pobyt 
se uskutečnil s finančním příspěvkem 
MČ Praha-Troja J. Tůma (kráceno)

SOKOLSKÁ VŠESTRANNOST
nPrvní adventní víkend patří každoročně zájezdu do krásného německého městečka Amberk. 
V sobotu 28. 11. vyrazila – letos skromnější – skupinka dvaceti pěti účastníků z trojského Sokola 
na výlet pod vedením Ely Filipové. V Amberku bylo opět možné navštívit bazén, vánoční trhy 
či nákupní centrum. Někteří navštívili galerii a muzeum, jiní čerpali vánoční atmosféru a po-
chutnávali si na svařeném víně nebo zašli do cukrárny. Cesta tam i zpět probíhala bez problé-
mů. Počasí trošku narušoval občasný deštík, ale všem se zájezd velmi líbil a děkovali za pěkně 
strávený den.
n V neděli 6. 12. dopoledne se v tělocvičně sešlo kolem dvaceti cvičenek, které si předvánoční 
čas zpříjemnily cvičením (dance aerobik, cvičení na židlích, CORE, flirt dance…). Program 
připravily cvičitelky Jana Šrámková. Jitka Drdácká, Jana Crkvová a Vlasta Gaydiczová.

SPCCHSPC  V PODĚBRADECH

NAPSALI JSTE NÁM

VESELÉ VÁNOCE,

ZAJÍMAVOST

O

nMikulášská nadílka proběhla za hojného počtu dětí v neděli 6. 12. odpoledne. Čekání na Mi-
kuláše mimo jiné zpříjemnila divadelní pohádka „O Červené Karkulce“, kterou nazkoušel Troj-
ský divadelní spolek pod vedením Bláži Heřmánkové. Představení mělo velký úspěch u dětí 
i dospělých. Všechny akce proběhly za finanční podpory z grantů MČ Praha-Troja. 
n Krásné Vánoce a mnoho radosti a sportovních zážitků v roce 2016 přejí Cvičitelé TJ Sokol Troja 
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ÚSPĚŠNÝ START 
DO NOVÉHO 
ROKU 2016
Vaše redakce a kolektiv

Nové molo na trojské straně přívozu P2, nová loď 
bude následovat (v novém roce).



BOTANICKÁ ZAHRADA PRO VÁS PŘIPRAVILA
www.botanicka.cz

8. 1. – 19. 3. Džungle, která nespí Leden 
(pátek, 18 h), únor (pátek, sobota, 18 h), 
březen (pátek, sobota, 19 h). Ocitněte se 
po setmění v divoké džungli, vychutnejte 
si tajemnou atmosféru skleníku Fata Mor-
gana s tropickými rostlinami a kuňkáním 
drobných tropických žab. Noční zážitek 
dokonale dotvoří i intenzivnější vůně rost-
lin, které vám přes den svůj „parfém“ tolik 
nenabídnou. Večerní provázení skleníkem í
Fata Morgana je potřeba rezervovat dopře-
du, a to na: eva.novozamska@botanicka.
cz, nebo na telefonním čísle 603 489 029.

Vstupné Dospělí: 200 Kč/osoba, studenti, 
děti do 15 let: 100 Kč/osoba, děti do 5 let:
zdarma. Na tuto akci se nevztahuje žádná 
sleva pro ZTP, ZTP/P či důchodce!
23. 1. – 28. 2. Pěvečtí mistři našich za-
hrad Naše zahrady připomínají koncert. 
O „hudbu“ se starají opeření zpěváci. Na vý-
stavě se seznámíte s těmi nejlepšími jako 
je slavík obecný, sedmihlásek hajní nebo 
drozd zpěvný, který se z pražských zahrada 
vytrácí. Čekají na vás zajímavé informace 
a fotografie pořízené našimi předními fo-
tografy. Výstava bude doplněna o výukový 
program pro MŠ a I. stupeň ZŠ. Objednáv-
ky na pruvodci@botanicka.cz.
Přednáškový cyklus 17:30 h
14. 1.  Významné stromy naší krajiny

Petr Horáček
21. 1.  Zámečtí zahradníci a jejich mece-

náši v 19. století Jaromír Tlustý
28. 1.  Mistři pěvci našich zahrad 

Jaroslav Škopek

TROJSKÝ KALENDÁŘ

TIP NA VÝLET

riodický tisk územního samosprávného celku
dáno dne 21. 12. 2015 v Praze pod evidenčním číslem 
K ČR E12401. Uzávěrka příštího čísla: 15. 1. 2016. 
davatel měsíčníku: Městská část Praha-Troja, Trojská 
0/96, 171 00 Praha-Troja, tel./fax: 284 691 121, e-mail: 
o@mctroja.cz, www.mctroja.cz, IČO: 45246858. Re-
kční rada: Ing. arch. Tomáš Drdácký, PhDr. Bohumil 
dera, PhDr. Ladislav Lašek, Ing. Irena Marková, 

g. Otakara Stavovčíková, Milan Tesař, Martina Samso-
va Umlaufová, Ing. arch. Václav Valtr, Renata Zajícová. 

om: Michal Špatz, Maketa: Grafos, Tisk: Sprint Servis. 
spěvky nemusí vyjadřovat názor redakce a mohou být 

áceny. Názory pište na: redakce@mctroja.cz

EVERNÍM 
OKRAJEM 
PRAHY

Vážení čtenáři, turisté, dlou-
hé výlety si necháme na letní 
měsíce. Zvu vás na procházku 
pěknou krajinou po okraji 
Prahy. Tentokrát bych vám 
doporučila pohodovou žlutou 
trasu ze Ctěnic přes Vinoř 
a Satalice (asi 6 km). Do Ctě-
nic nás odveze od metra C 
zast. Letňany autobus 302 
v 9:35 h. Ve Ctěnicích se po-
kocháme pěkným zámečkem 
s kočárovnou –  jízdárnou, 
barokní sýpkou – dnes hotel 
a pěkně upravenou zámeckou 
zahradou. Podél areálu i dál 
půjdeme po žluté značce ce-
lou cestu. Mineme střelnici, 
rybník, památné duby a do-
jdeme do Vinoře, která nás 
zaskočí fungl novou masovou 
výstavbou rodinných i řa-
dových domků. Kolem dal-
ších rybníků – dvojčat Malá 

a Velká Obůrka a pěkných 
pískovcových skal pokraču-
jeme po žluté mírně nahoru 
a do lesa. Zde se spojíme s NS 
Vinořský park a Satalická Ba-
žantnice. Ve „staré“ Vinoři se 
vyřádíme na pěkném hřišti 
s cvičítky (viz foto „Senioři 
ve Vinoři“). Pokračujeme dál, 
přejdeme hlavní silnici a do-
jdeme do Vinořského parku 
k rybníčku U Kamenného 
stolu a k zajímavým skalním 
útvarům. Žlutá značka nás 
povede až do Satalické ba-
žantnice a na náves. Ze Satalic 
můžeme jet domů autobusem 
nebo dojít až na vlak a svézt 
se na Masarykovo (vždy: 33 
hod.) nebo hlavní nádraží 
(vždy: 56). Renata Zajícová Zámecký areál Ctěnice

Stálé expozice: n Řemesla v pořádku / Historie profesního 
sdružování řemeslníků od středověku po současnost n Zá-
mek Ctěnice Dějiny, stavební vývoj a obnova od nejstarších 
dob do současnosti n Dějiny obce Vinoře / Od pravěku 
do 20. Století Výstavy: n Marta Taberyová (do 3. 4. 2016)
z tvorby přední české sochařky a keramičky
Otevřeno: út–pá 10–16 hod., so–ne 10–18 hod. Vánoční pro-
voz: 24. 12.: 10–13 hod., 25. 12.: 10–16 hod., 31. 12.: 10–13 hod., 
1. 1. 2016: 10–16 hod.

S
O
P

ZOOLOGICKÁ ZAHRADA PRO VÁS PŘIPRAVILA
www.zoopraha.cz

Otevírací doba v prosinci: od 9.00 do 16.00.
Ve dnech 24. 12. a 31. 12. je zoo otevřena od 9.00 do 14.00 hodin.

do 7. 4.

27.–30. 12. Vánoce u zvířat
27. prosinec je vyhlášen Dnem návštěvy zoo (ten-
to den je vyhlašován
každoročně po
celém světě). Násle-
dující dny si nenechte
ujít speciální komentov
krmení, při kterých si z
pochutnají na dárcích,
jste jim přinesli na
Štědrý den.
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Senioři ve Vinoři
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