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ZASTUPITELSTVO INFORMUJE

Tomáš Bryknar

Milí trojští sousedé,
na horách již napadl první sníh, v Troji zatím vánoční 
atmosféru připomínají jen krásně ozdobená okna na-
šich domovů a rozsvícené vánoční stromky na zahra-
dách. Při jednom takovém rozsvícení jsem se s mnohý-
mi z vás i potkal – v obecní zahradě u mateřské školy 
se při zpěvu koled 6. prosince rozzářila krásná jedle
od trojského zahradníka pana Radka Foitla. Chtěl 
bych poděkovat dětem z mateřské školy, základní školy 
i gymnázia za krásný vánoční program, který pro tuto 
slavnostní chvíli připravily.

Vánoční svátky se nezadržitelně blíží. Přeji vám 
všem, milí trojští sousedé a přátelé Trojské kotliny, ať 
je prožijete v radosti a pohodě, se svými nejbližšími a ať 
jsou pro vás okamžiky klidu a štěstí.

Těším se, že se s vámi uvidím 26.
prosince v Trojském zámku při Vá-
nočním koncertu. Ani letos nebude
chybět vánoční přípitek a možná 
se dočkáme i křtu nové knihy pana 
Ing. Františka Malého „Ztracená 
Troja a Podhoří, nostalgické ohléd-
nutí po pravém břehu Vltavy“.

Přeji vám všem šťastný a požehna-
ný nový rok a hodně zdraví!

Ze 14. zasedání Zastupitelstva 
městské části Praha-Troja
Bod 1 – Rozpočtové provizorium MČ Praha-Troja v roce 2017
Zastupitelstvo městské části Praha-Troja po projednání  schvaluje Roz-
počtové provizorium Městské části Praha-Troja na rok 2017, při němž bude 
postupováno dle „Zásad pro hospodaření MČ Praha-Troja v období Rozpoč-
tového provizoria MČ Praha-Troja na rok 2017“, uvedených v příloze tohoto 
usnesení  Usnesení č. 90 bylo schváleno devíti hlasy.

Bod 2 – Dotační program městské části na rok 2017
Pan starosta seznámil zastupitele s důvodovou zprávou a sdělil, že podpo-
rované oblasti jsou stejné jako v roce 2016. Navrhuje diskutovat o 2 zále-
žitostech – zda se nějaký okruh nepřidá a zda se navýší či sníží rozpočet. 
Část prostředků do grantového řízení získáváme z podílu na odvodu 
z výherních automatů. Pan Němeček je pro zachování výše rozpočtu, 
jelikož se podporují sportovní a kulturní akce z grantu. Pan starosta – 
seznamuje, že vyúčtování dotací poskytnutých v roce 2016 se musí zpra-
covat do 15. 1. 2017 a poté se dotace vyhodnotí.

Pan starosta shrnul, že se okruhy nebudou rozšiřovat. Všichni zastu-
pitelé souhlasili.

Pan starosta se ptá, s jakými finančními prostředky můžeme počítat 
z výherních automatů. Paní Marková sdělila, že se do února dozvíme zbý-
vající část z roku 2016, ale ještě ne na rok 2017. Paní Mgr. Tůmová se ptá, 
zdali se může částka určená na dotace upravit. Paní Ing. Marková jí to 
odsouhlasila. Pan starosta seznamuje s rozdělením rozpočtu a upozorňu-
je, že se celková částka nemusí vyčerpat, záleží na podaných žádostech.

Ing. arch. Drdácký informoval, že v minulosti byla grantová komise 
jmenována na každý rok zvlášť z důvodu kompetentnosti při hodnocení 
a druhý důvod je, aby nebyli v komisi zástupci žadatelů. Pan starosta sou-
hlasí a sděluje, že předsedkyní komise na granty je paní Mgr. Tůmová. 
A sděluje, že sám nemusí být u grantů, kde se bude rozhodovat o TJ So-
kol Troja. A navrhuje, aby se grantová komise sešla, jakmile se podklady 
pročtou. Paní Mgr. Tůmová – komisi sestavovala z důvěryhodných lidí. 
Pan Němeček se ptá, kolik je členů komise. Paní Marková sdělila, že ko-
mise má 11 členů. Paní Mgr. Tůmová seznamuje zastupitelstvo s několika 
členy. A dále navrhuje, aby žadatelé o grant byli zváni na jednání komise, 
aby se lépe žádosti vyhodnotily. Pan Ing. arch. Drdácký by chtěl upra-
vit hodnoticí komisi, aby byla jmenována panem starostou z nezávislých 
členů grantové komise. Pan starosta se ptá zastupitelů, zda by někoho 
doporučili či se sami osobně přihlásili do komise. Paní Marková – sdělu-
je, že se termín jednání komise hůře domlouvá, jelikož se komise schází 
v únoru, kdy jsou různé akce – hory apod. A bylo těžké sehnat lidi, aby 
se komise sešla. Pan starosta navrhnul, že se budou snažit, aby hodnotící 
komise byla jmenována z členů grantové komise s ohledem na to, aby to 
nebyli členové, kteří žádají o granty.

Zastupitelstvo městské části Praha-Troja po projednání schvaluje vy-
hlášení Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Městské části Praha-Troja 
s názvem „Podpora projektů v oblasti rozvoje, krajiny, občanské společnosti, vyba-
vení, služeb a volnočasových aktivit v prostoru trojské kotliny pro rok 2017“, který 
je přílohou č. 1 tohoto usnesení  Usnesení č. 91 bylo schváleno devíti hlasy.

Bod 3 – Informace starosty
Předsedající seznamuje zastupitele, že do informací starosty zařa-

dil seznámení zastupitelů se studií k rozšíření kapacity Základní školy 
Trojská 110. Záměr vznikl, když se řešilo nevhodné umístění jídelny 
v ZŠ. Paní Mgr. Tůmová oslovila Mgr. A. Radovana Horu a MČ zadala 
zpracování architektonické studie. Na nákladech na zpracování studie 
se bude podílet Trojské gymnázium, pan ředitel Mgr. Jendřejas přislíbil 
spoluúčast 50 tisíc Kč. K předložené studii proběhla rozsáhlá diskuze za-
stupitelů. Po ní pan starosta požádal, aby zastupitelé poslali svá vyjádření 
a znovu se sešli k této diskuzi a bylo by dobré, kdyby projekt do té doby 
projednala stavební komise. 

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

1. 12. 
2016

Srdečně zvu
všechny zájemce na

Procházku se starostou
v úterý 3. 1. 2017
Sraz je ve 14 hodin u lávky.

Trasa bude zvolena podle počasí
a dohody všech zúčastněných.

Tomáš Bryknar, starosta
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ÚŘAD MČ INFORMUJE

Úřední hodiny ÚŘADU MČ ÚŘADU MČ na konci roku 2016
Vážení občané, na konci roku 2016 bude úřad otevřen každý pracovní den až do 30. 12. 2016, 
ppouze budou následně upraveny úřední hodiny.
ÚÚterý 27. 12. 2016 8:00–12:00, 13:00–15:00 úřední den
SStředa 28. 12. 2016 8:00–12:00 zkrácený úřední den – platí pro služby spojené 

s pokladnou úřadu a ověřováním listin a podpisů z důvodu 
odevzdávání pokladní hotovosti z pokladny úřadu do banky
8:00–15:00 pro služby spojené s přijímáním podání pro služby spojené s přijímáním podáníp y p j p j p

ČČtvrtek 29. 12. 2016 8:00–12:00, 13:00–15:00 úřad poskytuje pouze služby
  spojené s přijímáním podání

PPPátek 30. 12. 2016 8:00 – 13:00 y j y júřad poskytuje pouze služby spojené
s přijímáním podání Irena Marková,  jemnice ÚMČ taj

TROJSKÉ 
PLÁNY
VÝSTAVA PROJEKTŮ
V TROJSKÉ KOTLINĚ
26. 1.–26. 2. 2017

Galerie u lávky, Povltavská 42
pá: 13–17 h, so a ne: 10–18 h

X.

Poskytování dotací z rozpočtu Městské 
části Praha-Troja na rok 2017

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 5. 12. 2016 na úřední desce
a webových stránkách Městské části Praha-Troja
Zahájení podávání žádostí o dotaci je 4. ledna 2017
Ukončení podávání žádostí o dotaci je 1. února 2017 
v 18:00 hod
Rozhodnutí Zastupitelstva městské části Praha-Troja 
o podaných žádostech do 31. března 2017
Uzavření veřejnoprávních smluv do 30. dubna 2017.

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

24
12

PŮLNOČNÍ 
MŠE v kapli 
sv. Kláry

Trojská statistika
 rok obyvatelé muži ženy

2014 1096 523 573

2015 1144 541 603

2016 1156 543 613

K 1. 12. 2016 má MČ Praha-Troja celkem 1158 
obyvatel (bez cizinců) s trvalým pobytem, 
z toho 544 mužů a 614 žen. Oproti r. 2015 je 
to mírný nárůst o 14 obyvatel. Dětí do 18 let jet
294, seniorů nad 80 let je 35, z nichž deset je 
nad 90 let. V této skupince devadesátníků ve-
dou dlouhodobě ženy, letos v počtu sedm nad
třemi muži. Nejstarší občankou i pro rok 2016

zůstává paní Sylva Kajdošová, která v lednu 
2017 oslaví krásné 95. narozeniny!

Statistika křestních jmen i příjmení troj-
ských obyvatel zůstává velmi podobná jako loni: 
u mužů si prvenství dlouhodobě drží Jan (36), 
následuje Petr (30) a Jiří s Jaroslavem (27). Mezi 
ženskými jmény vede i letos Jana (32), druhá je 
Anna (18) a třetí Eva (17). Za mužská příjmení 
vede Hájek (9), následuje Pokorný (8) a o třetí 
příčku se dělí Valenta, Soukup a Dvořák (6). 
Za dámy drží první pozici Nováková (8), násle-
duje Králová a Pokorná (6), třetí místo obsadily 
Dvořáková s Hamplovou (6). 

A ještě informace o evidovaných psech – 
v Troji jich je jedno sto dvacet dva.

Renata Zajícová, evidence obyvatel

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

Nové webové stránky Městské části Praha-Troja
ěstská část Praha-Troja připravila své nové webové stránky, jejichž zkušební provoz je na ad-
rese http://new.mctroja.cz/. Po dobu zkušebního provozu poběží zároveň současný web. 
Stávající webové stránky slouží již 12 let a postupně zastarávaly. Bylo nutné je modernizovat 

hlavně vzhledem k novým technologiím zobrazování informací a hlavně kvůli již velmi rozšířené-
mu přístupu na webové stránky z mobilních telefonů a tabletů. n Na nových stránkách naleznete 
všechny informace, které jste nacházeli na původním webu. Stránky byly doplněny o další kategorie, 
odkazy, kalendář atd. Prostřednictvím stránek můžete dostávat informace z městské části, pokud 
se přihlásíte (Zůstaňte v kontaktu). Obsah stránek není konečný a lze jej velmi snadno obměňovat. 
Po oficiálním spuštění nových stránek se můžete těšit na anketu. Doufáme, že vám nové stránky 
pomohou získávat potřebné informace a budete se k nim rádi vracet. Irena Marková, tajemnice ÚMČ

M

TROJSKÝ KALENDÁŘ

Půlnoční mše
24. 12. VE 23 H
Kaple sv. Kláry
vstup možný vchodem 
do botanické zahrady 
od zastávky Kovárna

MČ PRAHA-TROJA
ve spolupráci s GHMP
vás srdečně zve na

VÁNOČNÍ
KONCERT

od 16 hodin
v Císařském sále 
Trojského zámku

ZAHRAJE

EPOQUE QUARTET
Po koncertu vánoční pří-
pitek s panem starostou, 
při kterém bude předsta-
vena veřejnosti publikace 
Ztracená Troja a Podhoří.

Vstupné dobrovolné
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Legendární restaurace

SVATÁ KLÁRA

V měsíci říjnu jsme pro Vás 
otevřeli restauraci Svatá 
Klára, s novým týmem
i jídelním lístkem. Přijďte 
se odříznout od světa, 
odpočinout od shonu centra
města.

Čím se lišíme?
Nabízíme naprosto unikátní 
prostředí historické jeskyně,
intimní prostředí mimo 
centrum města, plápolající 
krb, diskrétní obsluhu 
a rodinného ducha. Kvalitní 
jídla z čerstvých surovin,
pečlivě vybraná vína a čistota 
jsou pro nás samozřejmostí. 

Znovu na scéne !̌

Restaurace Svatá Klára je ideální na vánoční večírky, 
či na uspořádání rodinných a pracovních setkání.

Připravili jsme pro Vás také Silvestrovské menu sesta-
vené z jedinečných lahůdek.
Přijďte zažít Svatou Kláru!
Rezervace na telefonním čísle: 233 540 173,
více informací: www.svataklara.cz.

Te ̌šíme se
na Vás!

Z jednání komise pro výstavbu a dopravu MČ Praha-Troja
Účastníci: Ing. arch. Tomáš Drdácký,:
Ing. arch. Vít Dušek, Ing. arch. Jan Fou-
sek, Ing. Stanislav Marek, Karel Novotný,
Ing. arch. Václav Valtr
1/ Přístavba RD V Podhoří 278 a Cana-
by na pozemku 1381/3 k. ú. Troja
Komise s předloženým návrhem nesouhla-
sí. Jedním z důvodů nesouhlasu je nere-
spektování krajinného rázu a jeho výrazné
narušení. Přirozený přechod chráněného
území Podhořských strání (přírodní re-
zervace Podhoří) do říční nivy bude zcela 
znehodnocen navrhovanou lineární stav-
bou o celkové délce 90 m, která vytváří ba-
riéru u paty svahu.
2/ Stavební a terénní úpravy, vila 
v Troji, Trojská 171/90, Praha 7, parc. 
č. 424, 426/3 k. ú. Troja
Návrh spočívá v provedení obytné části
z podzemního podlaží, odkopání zeminy 
kolem domu a snížení okolního terénu,
využití podkroví pro bydlení, zvýšení hře-
bene střechy domu, provedení nových tva-
rů oken a vikýřů. Posuzovaným záměrem
je zvýšena míra využití pozemku zhruba 
o 100% (hlavní funkce objektu je místo
dvou podlaží ve čtyřech. Současně se mění
objekt ze dvou nadzemních podlaží a pod-
kroví na 3 nadzemní podlaží a podkroví.
Komise s realizací podle předložené pro-
jektové dokumentace souhlasí. Komise po-
žaduje zachovat objekt pro bydlení, využití

objektu pro jiné účely než bydlení, není 
možné z důvodu nedostatečného prostoru 
pro parkování vozidel. 
3/ Nový RD č. parc. 148/4 při ul. Ná-
dvorní 
Komise má připomínky k prvkům, které 
objekt opticky prodlužují, k charakteru 
vysokého neprůhledného oplocení do ul. 
Nádvorní, dále k míře odhalení podzem-
ního podlaží, které ze západního pohledu 
zvyšuje průčelí domu. Komise požaduje 
dodržet odstupy stavby od hranic soused-
ních pozemků. Bylo domluveno, že pro-
jektant prověří možnost více objekt skrýt 
v terénu a doloží příčný řez, který bude 
dokumentovat výšku sousedního objektu 
a profil svahu. Návrh bude dopracován 
a opět předložen.
4/ Přístavba zimní zahrady k bytové-
mu domu, Jiřího Jandy 786/1, P7
Přístavba ke stávajícímu bytovému domu 
je navržena na hranici veřejného prostoru 
se zásahem do zeleně oddělující stávající 
bytový dům od veřejného prostoru. Pro-
sklená forma přístavby přes snahu mini-
malizovat působení stavby neodpovídá 
charakteru bytového domu a architektuře 
staveb v areálu Salabky. Komise chápe po-
žadavek majitelů na rozšíření malého bytu, 
přesto konstatuje navrženou formu do-
stavby jako nevhodnou. Z urbanistického 
hlediska je nepřípustné rozšířit hmotu by-

tového domu k ulici a nahradit pás zeleně 
se vzrostlým stromem stavbou. Zastavěnost 
pozemků je překročena již výstavbou byto-
vého domu, kdy došlo k oddělení nedosta-
tečně velkého pozemku domu od volných 
ploch areálu usedlosti a vinice Salabka.
6/ Novostavba RD s mateřskou školou 
ul. Trojská (Trojská labuť)
Byla předložena upravená PD na základě 
připomínek z jednání komise 31. 10. 2016. 
Komise kladně hodnotí snahu projektanta 
o respektování principiálních připomínek 
– odstup od ulice Trojská a snížení objek-
tu. Přes provedené úpravy komise vyzývá 
investora k přehodnocení stavebního pro-
gramu a plošných nároků, zejména v části 
bydlení. Variantní zpracování návrhu po-
tvrzuje původní názor stavební komise, že 
dům o této velikosti a s tímto stavebním 
programem umístěný na malém pozemku 
a na pohledově exponovaném místě je ne-
vhodný. Zastavěnost 39% překračuje míru 
v místě obvyklou a neodpovídá požadavku 
na doplnění stavbou v charakteru stávající 
zástavby. Kladné vyjádření komise podmi-
ňuje zmenšením a snížením domu. Komi-
se doporučuje ze záměru vypustit 4. NP 
a venkovní sklad. Na fasádách použít ma-
teriály v místě obvyklé (přírodní kámen, 
omítky, nereflexní plech, čirá skla). 

kráceno, Ing. arch. Tomáš Drdácký,
předseda komise pro výstavbu a dopravu

23. 11.
2016 
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Obecní zahradu rozezněly předvá-
noční tóny v podání žactva i studen-
tů trojských škol. Svařák tekl prou-
dem. Cukroví i špekáčky mizely jak 
pára nad hrncem.

Rozsvícení 
vánočního 
stromu 6. 12.
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ŽIVOT V TROJI

výběr toho,
co se dělo v Troji…

Rekapitulace

LEDEN
n tradiční novoroční procházka se starostou
n novoroční setkání starosty a Nadace

Quido Schwanka
n telemarkový kurz na boudě U Studánky

ČERVENEC
n Obnova soužití s řekou – komentované

prohlídky a debata o budoucnosti Trojské
kotliny

n Modřínová plantáž – letní tábor oddílu
Stopa

n příměstský tábor v Troji 
n vernisáž v Galerii U Lávky – Jan Černý, 

ilustrace a kresby
n pokračuje rekonstrukce ul. Pod Hrachov-

kou – uzavření průjezdu do Bohnic
n hudební koncerty u Trojského koně
n nová podlaha v hale základní školy

SRPEN
n Trojské posvícení v restauraci Sokol Troja
n Obnova soužití s řekou – debata o obnově

říční krajiny
n buduje se nová přístupová komunikace

k Loděnici Troja
n odvolání MČ proti územnímu rozhodnutí 

na pavilon goril pod Sklenářkou
n přisvětlení přechodu v Trojské ulici

ZÁŘÍ
n vernisáž výstavy v Galerii U Lávky – 

G. a J. Luptákovi: Luxusní zbytečnosti
n Obnova soužití s řekou – debata o obnově

říční krajiny 
n Světový pohár ve vodním slalomu
n MČ vydala sérii pohlednic s motivy Troje

1898-1942
n Dny evropského dědictví – nově otevřen

pivovar a usedlost Popelářka
n Trojské vinobraní na nádvořích Trojského 

zámku
n Vinobraní v Botanické zahradě
n brigáda v Podhoří v rámci akce Pomozte

mlokovi přežít v Praze
n Zažít Troju Jinak podruhé v Sádkách

organizuje Podhoubí

ÚNOR
n Trojský bál v budově školy – tanec,

zábava, tombola
n výstava Trojské plány IX a komentované

prohlídky v Galerii U Lávky
n zastupitelstvo udělilo 15 grantů v celkové

výši 352 100 Kč
n masopustní průvod dětí z mateřských škol 

v Troji
n odvolání MČ proti oplocení parkové zele-

ně u Diplomatického areálu

BŘEZEN
n lyžařský kurz na Boudě U Studánky
n výstava v Galerii U Lávky: Josef Bavor – 

Vesmír v nás
n schválen rozpočet MČ Praha-Troja na rok 

2016
n maškarní bál pro děti
n valná hromada TJ Sokol Troja
n Vítání jara v obecní zahradě – MŠ

a Trojský divadelní spolek 
n pokračuje obnova Vackova sadu (odstra-

ňování náletových dřevin)

6
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ŘÍJEN
n zájezd se Sokolem Troja do Jaroměřic nad 

Rokytnou, Dalešic a Třebíče
n Trojská drakiáda, louka pod Velkou skálou
n Vítání trojských občánků a tradiční 

slavnostní koncert v Trojském zámku
n uvedení do provozu ul. Pod Hrachovkou

v úseku K Bohnicím – Podhoří
n konference ke Koncepci celkového kraji-

nář. řešení Císař. ostrova a Trojské kotliny
n nová dlažba v zahradě Schückovy vily
n grant Nadace Proměny pro MŠ Zahrada hrou

LISTOPAD
n vernisáž výstavy v Galerii U Lávky: Šárka

Trčková – Cesta ze školy
n Svatomartinské v Trojském sklepě
n Svatomartinské v BZ –

Martinská husa + víno + hudba
n Svatomartinská husa v restauraci Sokol 

Troja
n Dýňování a Světýlková cesta – organizuje

RC Skřítci
n Den pro zdravý životní styl v ZŠ
n Trojské zabijačkové hody v Trojském 

pivovaru
n přednáška místostarosty o Troji v kultur-

ním centru Bubec, Řeporyje
n otevření Undergroud klubu modelářů v ZŠ
n zahájení rekonstrukce Panského statku
n zasazení lípy v zahradě MŠ

PROSINEC
n sobotní adventní a vánoční trhy 

v bývalém Trojském pivovaru
n dokončení úprav interiérů MŠ
n dokončení příjezdové komunikace

k Loděnici (zatím mimo provoz)
n zpívání u vánočního stromu v obecní 

zahradě
n Mikulášská besídka v MŠ a v Sokole Troja
n zahájena oprava zdí na hřišti MŠ
n tradiční „Setkání seniorů“ v restauraci 

Sokol Troja
n „Štědrý den nanečisto“ – setkání 

v Trojském sklepě
n vánoční koncert v Trojském zámku
n půlnoční mše v kapli sv. Kláry

DUBEN
n Otevírání studánek a kašen vodou

z Haltýře
n zahájení rekonstrukce ul. Pod Hrachovkou

– uzavření průjezdu do Bohnic
n jarní brigáda v MČ Praha-Troja –

„Ukliďme Česko“
n zahájení výstavby příjezdové komunikace

k loděnici UK
n Filmová (půl)noc v Trojském gymnáziu
n oslavy 120. výročí založení TJ Sokol Troja
n „sousedské permanentky“ vydává

Botanická zahrada pro občany Troje
n opustila nás paní Alžběta Filipová,

„Ela – dobrá duše Sokola Troja“

KVĚTEN
n zahradní slavnost Trojská buchta v obecní 

zahradě
n výlet TJ Sokol Troja autobusem do Kromě-

říže
n vernisáž v Galerii U Lávky:

Václav Johanus – A barevně plují dny
n pokračuje rekonstrukce ul. Pod Hrachov-

kou – uzavření průjezdu do Bohnic
n ukončení opravy povrchu „panelky“ 

Pod Havránkou
n usnesení zastupitelstva k plánované stav-

bě pavilonu goril pod Sklenářkou
n osada Rybáře publikována v knize

„Vesnice a osady na území Velké Prahy 
s památkami slohové a lidové architek-
tury I.“ a v publikaci K.Bečkové „Zmizelá
Praha – Vltava a její břehy II.“

n 30 let činnosti Oddílu Stopa

ČERVEN
n Obnova soužití s řekou –

výstava o minulosti, současnosti a bu-
doucnosti Trojské kotliny – první společná
debata o její minulosti 

n Trojský den na louce u řeky
n Trojský orienťák
n cyklovýlet na Okoř se Sokolem Troja
n Olympijský den
n vernisáž v Galerii U Lávky – The Wonde-

ring mind 60x60
n opustil nás trojský kronikář, člen KTH,

kamarád, kolega, PhDr. Bohumil Kudera
n Pražské svahy – studentské práce o sva-

zích v Troji
n konference evropských krajinářských

architektů v Troji
n plánovací setkání ke správě příměstské

krajiny v Troji

VESELÉ VÁNOCE, VŠE NEJLEPŠÍ DO NOVÉHO ROKU, HODNĚ PRCOVNÍCH A OSOBNÍCH ÚSPĚCHŮ
přeje redakce a kolektiv
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v MŠ Nad Kazankou
Vánoce jsou v předsíni, mráz, jehličí, obilí.
Vločka volá na vločku, že už cítí vánočku.
Ježíšek jde s dárečky, už ho studí palečky.
Než ty dárky nadělí, stoupneme si pod jmelí.
Mamince i taťkovi naše pusa napoví, 
že je máme nejraděj, víc než dárků habaděj.

JAKÝ BYL 
CELÝ ROK

2016

Na bílém obláčku andílek maličký,
prstíčky rozsvítí sněhové hvězdičky.
Jednu vám posílá i s přáním od srdce,
ať s láskou prožijem letošní Vánoce.

Krásné Vánoce plné pohody, klidu, 
lásky a radosti, do Nového roku mno-
ho smíchu, zdraví a štěstí vám všem

přeje Mateřská škola Nad Kazankou.

Vítání jara Jaro 2016 jsme uvítali na za-
hradě symbolickým předáním žezla 
mezi Paní Zimou a Jarem. Akci zpříjem-
nil svým vystoupením Trojský divadelní
spolek. Část z výtěžku za vstupné byla 
darována nadaci „Kuře – Pomozte dětem“.

Celodenní výlet Loučeň Třída Motýl-
ků a Koťátek podnikla celodenní výlet 
do labyrintária zámku Loučeň, kde
si děti užily magické kouzlo labyrintů
a bludišť umístěných v loučeňském zá-
meckém parku. Děvčata se proměnila 
v Bílou paní a chlapci v udatné rytíře.

Zahrada Ať je teplo nebo zima, na za-
hradě je nám prima.

Společně jsme začali s proměnou naší 
zahrady. Prvním krokem bylo rozlouče-
ní se zahradou. Tatínkové za odborné 
asistence dětí odstranili skluzavku. Dru-
hým krokem bylo zasazení lípy jako sym-
bolu vzájemné spolupráce.

Malí zahradníci.
Škola v přírodě Na školu v přírodě odjely 
Berušky do Kořenova v Jizerských horách. 

Den prázdných tříd Zapojili jsme se 
do akce „Den prázdných tříd“. Pobyt 
na čerstvém vzduchu nám moc svědčí 
a o to víc nám chutná.

Plavání Naši plavčíci vodu opravdu milují.

Masopust proběhl vesele, stejně jako 
naše pěší výlety a objevování záhadných 
koutů Troji anebo halloweenský karneval.
Následovalo Dýňování a světýlková 
cesta, při níž zahradu opět rozsvítily 
lampičky z dýní 

Výrobky dětí.

Adventní dílna.
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Z pohledu školy je to trochu složitější, 
protože kalendářní rok se nám skládá 
ze dvou polovin roků školních. První 
polovina končí odchodem žáků 5. roč-
níku, druhá začíná příchodem nových 
žáků do první  třídy. Bez ohledu na tuto 
specifiku si však zhodnotit rok může-
me. Úspěšné jsou dlouhodobě oblasti, 
které jsou pro školu charakteristické. 
Výuka anglického jazyka od 1. ročníku, 
která je od nového školního roku děle-
ná ve všech ročnících a podpořená an-
glickou družinou a kroužky. Tradiční 
výjezdy na školy v přírodě – v letošním 
roce na podzim až do Itálie, v zimě Hu-
bertka v Krkonoších a na jaře cyklistický 
Chlum u Třeboně. Příjemné je pro nás 
i zjištění, že má naše škola dlouhodobě 
velmi dobrou pověst v širokém okolí, což 
potvrzuje počet dětí, přicházejících k zá-
pisu do 1. ročníku. Několik posledních 
let přichází dvojnásobek dětí, než které 
můžeme přijmout. Na velmi dobré úrov-
ni jsou i studijní výsledky našich žáků. 
Prakticky od otevření možnosti studia 
na osmiletých gymnáziích patří naše 
škola počtem přijatých studentů mezi 
nejúspěšnější.

Od začátku letošního školního roku 
došlo k navýšení kapacity školy, která 
se zvýšila na 130 dětí a je plně využita. 
Za daných podmínek, především prosto-
rových, to klade zvýšené nároky na celý 
pedagogický kolektiv. Kolektiv, který je 
plně kvalifikovaný, to však zvládá velmi 
dobře. 

Značný podíl na zdárném průběhu 
života školy mají rodiče. Zásluhou mno-
hých z nich má škola nadstandartní vy-
bavení a díky jejich pomoci 
můžeme organizovat různé 
akce. Občas se stane, že dojde 
k nějakým drobným nedorozu-
měním, která se ale velmi rych-
le vyřeší a vysvětlí.

V současné době se jedná 
o možnosti stavebních úprav 
školy, které mají za cíl vyřešit 
dlouhodobé problémy s pro-
storami školy a školní jídelnou. 
Doufáme, že vše dopadne dob-
ře.

To, že jsme takoví, jací jsme,
je zásluhou nejen obětavé práce
pedagogického sboru, ale také
velmi dobré spolupráci s rodi-
či a zřizovatelem školy, kterým
je MČ Praha-Troja. Všem proto
patří velké poděkování a přání
úspěšného dalšího roku.

Kateřina Tůmová

2016 v základní škole
Čas vánoční je obdobím, ve kterém hodno-
tíme končící rok a dáváme si předsevzetí 
do roku přicházejícího.

Byla jednou jedna mezička, a ta na za-
čátku zimy zasněžila. Když šly děti ze
školy, každé z nich si postavilo velké-
ho sněhuláka. Jedno dítě se zpozdi-
lo a na jeho sněhuláka už zbylo jen
málo sněhu, tak byl malinký. Večer,
když už všechny děti spaly a na nebi
se rozsvítila Polárka, sněhuláci ob-
živli. Malý sněhuláček byl veselý a rád
by si s některým z velkých sněhuláků
popovídal, tak jednoho oslovil. Ten
však byl vážný a byl morous. Zkusil
to u některých dalších, ale u všech to
bylo stejné. Všichni sněhuláčka odhá-
něli až ho nakonec z mezičky vyhnali.
Malý sněhuláček šel, až uviděl nápis
ZOO. Vešel tedy do zahrady a uviděl
chlupaté, čtyřnohé zvíře s velkými pa-

rohy. Byl to sob. Sněhuláček se protá-
hl pod plotem, a to zvíře si prohlédl.
V tom k němu sob sklonil hlavu a olízl
ho. Chvíli si hráli, až se skamarádili.
Potom sob řekl, že by se chtěl podívat 
ven ze svého výběhu, a tak mu sně-
huláček pomohl. Když se sob zeptal,
co pro sněhuláčka může udělat, sně-
huláček si přál, aby mu sob pomohl
prohnat zlé sněhuláky. Sob rád sněhu-
láčkovi pomohl. Potom se sob se sně-
huláčkem rozhodli, že půjdou spolu
do jiného města, kde jsou všichni hod-
ní. Když skončila zima všichni sněhu-
láci roztáli, jen náš malý sněhuláček 
ne. Ptáte se proč? Protože ho to dítě,
které se opozdilo, udělalo s láskou.

Hezké Vánoce přeje Míša Hazdra  5. třída

O malém sněhuláčkovi

m
o
í

á

rtní vy
Spoj číslice od jedné do šedesátipěti 
a poznáš přítele sněhuláků:
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Projektový týden a Schola 
Pragensis v listopadu 2016
Jak už to každým rokem v listopadu bývá, v Trojském gymnáziu se 
koná projektová výuka – letos na téma ‚Hranice‘ – zakončená pre-
zentacemi žáků a celkovým shrnutím projektového týdne. Euroško-
la Praha se už několik let k projektové výuce připojuje, leč tento rok 
jsme se dali trochu jiným směrem – a to přímo na Scholu Pragensis. 

de vystoupíš ty? To byla 
otázka a zároveň slogan 
Scholy Pragensis 2016. 

My jsme tuto otázku řešili 
celý týden a vlastně jsme si 
vytvořili jakýsi mini-projekt. 
Počínaje kvalifikovanými in-
strukcemi od našich učitelů 
přes tvorbu informativních 
prezentací až po samotný de-
sign našeho stánku na výstavě 
středních škol v Praze jsme se 
týdnem prokousávali s chutí 
i nadšením.

„Ve středu jsme tam jeli všechno 
připravit. Zdobili jsme náš stá-
nek, nalepili fotky a vyvěsili vlaj-
ku Euroškoly,“ říká Adéla Kříž-“
ková, studentka O3.A, která se 
ve středu ještě před zahájením 
výstavy zúčastnila veškerých 
příprav v Kongresovém centru 
v Praze. „Byly tam samozřejmě 
i jiné školy, které tam také přijely 
všechno připravit na následující 
zahajovací den. Byla to pro nás 
taková trošku inspirace.“

Ve čtvrtek 24. listopadu 
se tedy od devíti hodin ráno 
všechno rozjelo. Letošní 
ročník výstavy opět předve-
dl pestrou nabídku oborů 
vzdělání pražských středních 
a vyšších odborných škol, sou-
těže pro veřejnost a dokonce 
i hudební program – ten za-
jistili studenti Konzervatoře 
Jaroslava Ježka. Kromě škol 
tam také byli další vystavova-
telé – mimo jiné z Národního 
technického muzea, cechy 
a oborové organizace. Zvlášt-
ním hostem letošní přehlídky 
byla Střední rybářská škola 
a Vyšší odborná škola vodní-
ho hospodářství a ekologie 
z jihočeských Vodňan.

„Byli jsme domluveni, že tam 
máme být před devátou, proto-
že v devět se bude oficiálně ote-
vírat, ale když jsme tam přišli 
v 8.45, nedalo se pomalu hnout 
kvůli všem těm 8. a 9. třídám 
základních škol z celé Prahy, kte-
ré se na Scholu přišly podívat,“
vypráví Lilly Opatrná, stu-
dentka O3.A. Ta se v pátek 
25. listopadu účastnila akce 
a u stánku Euroškoly pobyla 
bezmála půl dne, kdy rozdá-
vala letáčky spolu s informa-
cemi o naší škole. „Bylo vidět, 
že lidé, kteří kolem nás prošli, 
měli zájem,“ pokračuje se spo-“
kojeným úsměvem, jelikož ji 
potěšilo, že se potencionální 
zájemci u našeho stánku za-
stavovali a kladli nejrůznější 
otázky, z čehož ty nejčastěj-
ší byly – Kde sídlí Euroškola 
Praha? Co je to ESA? A jaké je 
školné?

Aneta Dufková, jež je rov-
něž studentkou O3.A, ještě 
dodala, že to bylo opravdu 
vyčerpávající. Strávila v Kon-
gresovém centru celé páteční 
odpoledne, ale i přes únavu 
byla spokojená s naší prací. 
Stánek vypadal zajímavě a od-
povědi na otázky zájemců byly 
uspokojující. Ovšem největší 
překvapení přišlo v sobotu 
26. listopadu, kdy na výstavu 
střeních škol přišlo nečeka-
ně mnoho lidí. O víkendu 
se na Vyšehrad sjelo nejvíce 
rodin, výstava je přístupná 
široké veřejnosti. Avšak vše se 
zvládlo na výbornou a ve tři 
hodiny odpoledne téhož dne 
byla výstava Schola Pragensis 
ukončena.

Na letošní slogan této vý-
stavy ‚Kde vystoupíš ty?‘ si tedy 
můžeme jednoduše odpově-
dět – Euroškola Praha vystou-
pila tento rok v Kongresovém 
centru Praha na 21. ročníku 
Schola Pragensis – úspěšně 
a reprezentativně. 

Těšíme se na nové tváře 
naší školy! J Alena Pilnáčková, 

studentka O3.A

K

 Mikuláš, čert a andělé v MŠ a ZŠ
I letos přišel Mikuláš se „svými pomocníky“ 5. 12. a jak jsme si už zvykli, v Troji 
tradičně dopoledne. Proto, aby zastihl všechny děti jak v mateřské, tak i zá-
kladní škole. Obtěžkán Knihou hříchu vzpomínal na uplynulých tisíc let a vy-
právěl dětem, jak je to moc složité, když neposlouchají rodiče i své učitele. Do-
konce měl s sebou i padlého anděla v černém, ten jednou zhřešil a bude trvat 
minimálně 400 let, než zase získá zpět svou bílou barvu… Děti slíbily, že budou 
poslušné, symbolicky se při tom chytily za ruce a propojily se s Knihou hříchů. 
Čert to stvrdil kopytem. Následně hezky zarecitovaly. Za to dostaly dobroty 
a nyní se mohou těšit na Vánoce a Ježíška.
Jakmile Mikuláš a jeho kamarádi opustili jednotlivá oddělení MŠ, objevili se 
žáci z kvart Trojského gymnázia a v doprovodu pana učitele Pecháčka zazpívali 
koledy „Štědrý večer“, „Půjdem spolu do Betléma“ a muzikálovou písničku „Tři 
oříšky pro Popelku“. Z mateřské školy se pak všichni přemístili do Čechovy ško-
ly a Mikuláš v doprovodu zavítal také do tříd trojské ZŠ. Všichni si to náramně 
užili, děti měly nakonec velkou radost, i když na počátku vyvolávali zejména 
čerti velké rozpaky na jejich tvářích. J Radim Jendřejas, TG

ledenEkoškolka Rozárka
Ekocentrum Podhoubí
Pod Havránkou 12/2, Praha-Troja, www.podhoubi.cz

Úterý 17. 1. 2017, 9.00–11.00 hod.
 Den otevřených dveří v Ekoškolce 
Rozárce Praha-Troja
Hledáte pro své děti bezpečné místo, kde budou spoko-
jené a šťastné? Přijďte se podívat, jak to u nás funguje. 
Ve zkratce? Pobyt venku, respektující přístup k sobě na-
vzájem i přírodě, program Začít spolu, zdravé jídlo a do-
statek času pro svobodnou hru. Jsme tu pro děti od dvou 
do sedmi let. V Rozárce mají děti čas vyrůst.
Ekoškolka Rozárka, Pod Havránkou 12/2, Praha-Troja. 
Kontakt: eva.surova@podhoubi.cz, tel: 777 123 690
Více informací najdete také na: www.podhoubi.cz

Krásný rok 2017 všem malým i velkým přeje Ekoškolka 
Rozárka a Ekocentrum Podhoubí.
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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

Mikuláš se cvičením 
i nadílkou
Neděle 4. prosince byla naplněna akti-
vitami trojského Sokola. Vše se odehrá-
valo v tělocvičně. Dopoledne patřilo 
ženám každého věku. Mohly si přijít za-
cvičit a na chvíli zapomenout na před-
vánoční honičku. Sešlo se osmnáct cvi-
čenek. Některé si zacvičily aerobik, jiné 
na židlích či na bosu, nechyběl Pilates 
a novinkou letošního nedělního cvičení 
byl tanec v latinsko-americkém rytmu. 
Po podaném výkonu si všechny zaslouži-
ly příjemné posezení se svařeným vínem 
a drobným občerstvením. Na programu 
se podílely naše cvičitelky – Jana Š., Jit-
ka, Jana C. a Eva.

Nedělní odpoledne již patřilo dětem. 
Ve velké tělocvičně se jich sešlo čtyři-
cetsedm a doprovodili je jejich rodiče 
a prarodiče. Čekání na Mikuláše jim 
zpříjemnily dvě pohádky (Hrnečku, vař!

a O veliké řepě), které secvičil a zahrál
Trojský divadelní spolek pod vedením 
Bláži Heřmánkové. Děti si vyrobily zvo-
neček, naučily se básničku a společně 
ozdobily stromeček. Novinkou byla letos 
„Kniha hříchů“, do které mohli zapsat 
rodiče pochvaly a hříchy dětí, což se ve-
lice osvědčilo. Mikuáš tedy mluvil k jed-
notlivým dětem. Čerti si letos nikoho 
neodnesli a všechny děti odměnili. Obě 
akce proběhly s finanční podporou MČ 
Praha-Troja (grant), které tímto velmi 
děkujeme za spolupráci.

Krásné Vánoce a mnoho dobrého v roce 2017
přeje TJ Sokol Troja

Najdete mezi silu-
etami tu správnou, 
která patří k mod-
ré vločce?

Stolní tenis
Závěrečný turnaj ze Seriálu
turnajů ve dvouhrách probě-
hl v neděli 27. 11. 2016 ve vel-
ké tělocvičně ZŠ Svatopluka 
Čecha s pěknou účastí dva-
ceti hráčů. Hráli jsme na dva 
vítězné sety a po čtyřech roz-

řazovacích skupinách lepší 
přímo postoupili do finálo-
vé desítky a zbylí do skupiny 
o konečné pořadí.

Suverénem se stal hráč 
Sokola Troja Dušan MAR-
TYKIEWIECZ, který zvítězil 
nejen v turnaji, ale i celko-
vě a pěkné poháry si odnesl 
za 1. místa Sokol Troja i celý 
Seriál. V turnaji druhé mís-
to nestačilo k poháru Josefu 
POZNÍČKOVI a ten si odne-
sl jeho syn – v turnaji třetí – 
celkově třetí. Celkové druhé 
místo a pěkný pohár získal 
Vladimír PUKLICKY
 – v tur-KK
naji se neprosadil.

Rudolf Hampel, vedoucí stol. tenisu

VÝSTAVY
Od pohanského sslunovratu po křes-O
anské Vánoce ťa anneb Slunce a betlémy 

v Betlémské kapli 22016v tradiční vánoč-6
ní výstava na Betlémském náměstí. n
Denně 9–18 h, 244. a 31. 12.: 9–14 h, D

5. 12., a 1. 1. 20017: 13–18 h, vstup 2
70/35 Kč, do 3. 1. ’17, 18 h.7
HAVEL – fotografie k nedožitým 
osmdesátinám V. Havla (do 13. 2. ’17)
Galerie DOX, Poupětova 1, Praha 7, 
NOVINKA v DOXu – čtyřicet dva  me-
trů dlouhá ocelovo-dřevěná nazvaná 
Gulliver se stane novým místem pro 
setkávání současného umění a litera-
tury. (po: 10–18 h, úterý zavřeno, stř: 
11–19 h, čt: 11–21 h, pá: 11–19 h, so 
a ne: 10–18 h, vstup 180/90/60 Kč. Bě-
hem státních svátků je otevřeno (po-
kud nepřipadá na úterý).
Betlémy vB Klemeentinu ve spoluprá-
i s Muzeem bettlémů Karlštejn se c

představí betlémyy z většiny tuzem-p
kých betlémářskýých oblastí, od ba-sk
oka po konec II. světového války, ro

po–so: 9–18 h, 244. a 31. 12.: 9–15 hp
do 8. 1. 2017).(d

JJiří Anderle – Panoptikum Obec-
ní dům, Nám. Republiky 5, 10–19 h, 
do 15. 1. ’17, www.obecnidum.cz 
Malá velká auta M auutíčka a motorky ze 
bírky Rudolfa Koocourka (do ledna sb
017)2

Historické vánočnní ozdobyH ze sbírky y
Věry Dvořáčkové ((do února 2017)V
Marie Fischerováá-KvěchováM  tvorba á
eské malířky, iluustrátorky a oděvní č

návrhářky (do břeezna 2017)n
Středočeské muzzeum v Roztokách S
u Prahy u stř–ne 100–18 h, spojení: bus 

40 (350) z Dejviccké (metro A) nebo 3
e zastávky v Poddbabě (přívoz P2), ze
lak z nádraží Prraha – Holešovice, vl

www.muzeum-roztoky.cz
ZIMNÍ BRUSLENÍ
Arkády Pankrác A bruslení před OC 
do konce února 22017, největší veřej-d
né venkovní ledovvé kluziště v Praze. n
Denně 9–21 h, vstuup 50 KčD
Ovocný trh bruslení denně 10–21.30 
h, do konce února 2017. O víkendech 
na zajímavé akce. Zdarma!
Holešovické výstaavištěH  v Malé spor-
ovní hale o neděllích 8–9.45 h, vstup to
0 Kč5

Kluziště na Letenské pláni s půjčov-
nou bruslí, denně 9–21 h, do 1. 1. 2017
VÁNOČNÍ KONCERT

5. 12.2  v 17 h SSmíšený sbor Čeští 
madrigalisté pod vvedením V. Hádkové m

doprovodu instruumentálního soubo-v 
u ru skladby V. A. Micchny, V. K. H. Roven-
kého, G. Ph. Telemmanna sk Kostel sv. An-
onína, Strossmayeerovo nám.to
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BZ připravila
www.botanicka.cz

24. 12. kaple svaté Kláry na vinici – půl-
noční mše od 23 hodin. V krásném pro-
středí kaple povýší půlnoční mše svatá 
vánoční svátky na skutečný duchovní 
zážitek, kterým si lidé mohou připome-
nout skutečné hodnoty a symboly Vánoc
6. 1.–18. 3. 2017 Džungle, která nespí
Navštívit tropický deštný prales v noci,
to se podaří opravdu jen málokomu.
Ve skleníku Fata Morgana tuto mož-
nost máte. Přijďte se projít džunglí, kte-
rá nespí. Prohlídky vždy v pátek večer. 
14. února je připraveno Valentýnské pro-
vázení. Rezervace na provázení je nutná. 

Periodický tisk územního samosprávného celku
Vydáno dne 20. 12. 2016 v Praze pod evidenčním číslem 
MK ČR E12401. Uzávěrka příštího čísla: 16. 1. 2017. 
Vydavatel měsíčníku: Městská část Praha-Troja, Troj-
ská 230/96, 171 00 Praha-Troja, tel./fax: 284 691 121, 
e-mail: info@mctroja.cz, www.mctroja.cz, IČO: 
45246858. Redakční rada: Ing. arch. Tomáš Drdácký, 
Ing. Irena Marková, Milan Tesař, Ing. Daniela Laryšová, 
Ing. arch. Václav Valtr, Renata Zajícová. Zlom: Michal 
Špatz, Maketa: Grafos, Tisk: Sprint Servis. Příspěvky 
nemusí vyjadřovat názor redakce a mohou být kráceny. 
Názory pište na: redakce@mctroja.cz

TROJSKÝ KALENDÁŘ ZAJÍMAVOST

Novinky na Salabce

Zoologická zahrada pro vás připravila
www.zoopraha.cz Otevřeno denně, v prosinci i v lednu 9–16 h

23. a 30. 12. Večerní prohlídky Nenechte si ujít jedinečnou možnost zjistit, co dělají y
zvířata v pražské zoo po zavírací době. Je nutné se předem objed-
nat na telefonním čísle 296 112 230 nebo na: pr@zoopraha.cz.

24. 12. Štědrý den v zoo Přineste zvířatům dárky a podívejte se, 
dostanou k Vánocům.

27. 12. Slavíme Mezinárodní den návštěvy zoo Připojte se k oslavám jak
než návštěvou zoologické zahrady.

co d
27. 12
jjinak, 

salabka@salabka.cz, +420 778 019 002
Otevírací doba: Úterý–sobota
12.00–15.00 a 17.30–22.00
Nedělní brunch 11.00–15.00
Vánoční čas na Salabce Každý den
od úterý do pátku je pro nás nyní svá-
teční. Navštivte Salabku a pochutnejte si
na Svátečním obědovém menu, které pro
Vás přichystal team naší kuchyně pod
vedením šéfkuchaře Petra Kunce. Samo-
zřejmostí je pak spojení s vínem z naší vi-
nice – získáte tak skvělý kulinářský zážitek
Ještě nemáte dárky? Co je pojmout ne-
tradičně – naše nabídka pálenek se stále
rozrůstá. Nyní můžete ochutnat nebo
zakoupit jako originální dárek Slivovici
53%, Višňovici a Meruňkovici v netra-
diční prémiové koncentraci 45% obj.
alkoholu a nechybí ani pálenky z místní
vinné révy. Naleznete je pod označením
Hefebrand. Jsou vyrobeny z matolin,
a to hned ve dvou variantách. První je
jemnější s obsahem 45% obj. alkoholu,
druhá pak výjimečných 65%. Do bu-
doucna se bude nabídka produktů dále

21. 1.–26. 2. 2017 Výstava o ptácích

www.salabka.cz

rozšiřovat. Třeba o vínovici a jablkovici, 
které jsou již v očekávání.
Štědrý den a oba Svátky Vánoční si í
užijeme se svými nejbližšími, znovu se 
pak na Vás těšíme 27. 12. 2016

A pak už se nám blíží Silvestr Oslava pří-
chodu nového roku na Salabce bude letos ve-
lice pestrá a zajímavá. Přeneste se do Bená-
tek na místní k karneval a oslavte Silvestr, jak l
se patří. Čeká Vás bohatý program, chybět 
nebude taneční vystoupení ani stylová živá 
hudba. Samozřejmostí je skvělé degustační 

menu párované s místními víny a také půl-
noční ohňostroj, u kterého se budete moci 
zahřát polévkou a svařeným vínem. Masky 
nejsou nutné, ale vítány budou a k zakou-
pení jsou i na místě. O dopravu se nebojte 
– máme pro Vás kyvadlovou dopravu zdar-
ma k nám i zpět do centra metropole. Míst 
ovšem ubývá, rezervujte si raději již nyní!
A co nás čeká v lednu? Samozřejmě, 
i v lednu můžete ochutnat výjimečná vína 
z největší vinice v Praze, unikátní pálen-
ky z našeho vína i různých druhů ovoce 
z produkce 1. Pražské Palírny. Zastavte se 
na oblíbený brunch, kde ochutnáte pes-
trou paletu skvělých jídel připravených 
vždy z těch nejlepších a čerstvých surovin. 
A určitě Vás rádi uvítáme také na naše 
pravidelně obměňované obědové menu, 
vytvářené s ohledem na probíhající sezo-
nu. A určitě pro Vás chystáme i zabijačko-
vé překvapení! Těšíme se na Vás!

Pohádka doopravdy
Šňůra předvánočních návštěv příhraničního aquaparku 
v bavorském Ambergu se přerušila odchodem oblíbené 
náčelnice a obětavé organizátorky sokolských výletů paní 
Alžběty Filipové.

řipomeňme si alespoň pohádkově znějící pří-
běh pěti bratří Dientzenhoferů, synů horníka 
George a jeho ženy Anny Barbary, který měs-

tečko Amberg v Horní Falci tak trošku spojuje s Pra-
hou. Leckterý kout tam, díky jejich stavitelskému pů-
sobení, připomíná místa důvěrně známá. n Věhlasní 
architekti období baroka* vytvořili na obou stranách 
hranice množství staveb, udivujících dodnes svou 
originalitou** (kostely, kláštery, paláce, statky, brány 
i pevnosti – jen v Čechách více než stodvacet objektů).
n Všech pět bratrů ovlivnil pobyt v Praze, kde se se-
známili s tvorbou italských architektů. Natrvalo zůstal 
jen Kryštof (na Malé Straně v domě U tří hrdliček, 
Nosticova 465). Ten se svým synem Kiliánem Ignácem 
vtiskl městu jeho nezaměnitelnou siluetu (např.: Lore-
tánské průčelí, kostely sv. Mikuláše na Malostranském 
a Staroměstském náměstí, zadní trakt Klementina, 
kláštery, domy a paláce – mimo jiné i letohrádek Ame-
rika, dnes muzeum Antonína Dvořáka). n V Amber-
gu bydlel Wolfgang. Zbytky jeho někdejšího výstavní-
ho domu jsou dodnes patrné ve Weinstrasse 12. S tvor-
bou Dientzenhoferů, jak již vzpomenuto, se tu potkáte
téměř na každém kroku. n Zcela zvláštní kapitolku 
v Dientzenhoferovské produkci tvoří tzv. „Broumovská 

skupina kostelů“ (1709–1743). Ta 
v symbióze s okolní okouzlující 
přírodou vytváří pohádkově ta-
juplný ráz tamní krajinné scené-
rie, …tak třeba na příštím výletě.

s.p.a.

Hvězda – Kaple P. Marie (1732–1737)
stavba zvenčí ve tvaru pěticípé 
hvězdy, uvnitř kruhového půdorysu 
o průměru osm metrů, je postavena 
z tamního pískovce. Její okolí nabízí 
kouzelný výhled na Broumovskou 
kotlinu.

*   Do architektury období baroka (cca 1600–1750) se po konci třicetileté války promítla touha po lesku a nádheře.
Vznikla tak plejáda monumentálních staveb navzájem se prostupujících prostorů, překypující dekorativními prvky.

**  Místa s hlavními díly jednotlivých architektů: Georg (1643–1689) Waldsassen, Bamberg, Wolfgang (1648–1706) Michelfeld, g
Spenshart, Christoph (1655–1727) Teplá, Praha, Leonhard (1660–1707) Ebrach, Bamberg, Johann (1663–1726) Fulda,
Pommersfelden, Kilián Ignác, syn Kryštofa (1689–1751) Praha, Karlovy Vary a

P

1) Božanov 2) Broumov 3) Heřma-
novice 4) Otovicíce 5) Ruprechticíce
6) Šonov 7) Vernéřovice 8) Vižňov 
9) Bezděkov 10) kaple Panny Marie tzv. 
„Hvězda“ na okraji Broumovských stěn 


