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ZASTUPITELSTVO INFORMUJE

SLOVO STAROSTY

Milí trojští
j sousedé,

je až neuvěřitelné, jak ten čas letí. Máme
před sebou poslední měsíc letošního roku
a s ním je vždy v Troji spojeno i několik společenských akcí. Hned na počátku prosince
první sobotu a první adventní neděli pořádá Key Event a Art and Food ZOOna „Trojský advent v Trojském pivovaře“. Kromě
tradičních předvánočních dílniček, nejen
pro děti, ochutnávek cukroví a výborného
svařáku, si pro Vás svůj program připravily
i děti MŠ Nad Kazankou, ZŠ Trojská a studenti Trojského gymnázia.
Hned ve středu 6. prosince se s Vámi
všemi velice rád potkám v Obecní zahradě
u mateřské školy při rozsvícení vánočního stromku, kde si budeme moci společně s dětmi mateřské školy, základní školy
a gymnázia zazpívat vánoční koledy. Trojští
zastupitelé a zaměstnanci úřadu MČ Praha-Troja si pro Vás již tradičně připravili malé
občerstvení. Nebude chybět vánoční cukroví, čaj, dobrý punč ani svařené víno. Vaše
děti se mohou těšit i na opékání špekáčků.
Na závěr mně, prosím, dovolte pozvat Vás
také 26. prosince ve čtyři hodiny odpoledne
na Vánoční koncert do Trojského zámku.
Přeji Vám všem klidný a pohodový advent v Troji.

Tomáš Brykna

STAVEBNÍ PRÁCE 2017

Informace o průběhu bourání a výstavby
v areálu Panského statku naleznete v příštím
čísle (vychází 20. prosince).
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O čem jednala Komise sociální a péče
dne 8. 11. 2017
o seniory MČ Praha-Troja
Setkání seniorů 14. 12. 2017
n se uskuteční v restauraci Sokol Troja, součástí setkání bude i tradiční
malé občerstvení pro seniory a drobné dárky – bude ještě upřesněno po
jednání p. Stavovčíkové s novým nájemcem restaurace

DIP, DSS
n předsedkyně komise informovala o chystané změně v domovním řádu
v Domě integrované pomoci (DIP) a o plánované prohlídce bytů
n v Domě spokojeného stáří (DSS) se uvolní jedna ubytovací jednotka na
„ubytovně“ (sociální zařízení na chodbě). Jednotku měla pronajatou masérka, bude hledán vhodný krátkodobý nájemce, kterému jednotka se společným příslušenstvím postačí
n obyvatelé DSS by chtěli umístit do recepce výrazný informační leták s důležitými telefonními čísly a chladničku do přípravny, která je potřebná při
různých kulturních akcích
n RC Skřítci ukončilo svoji činnost, v těchto prostorách zůstává výuka jazyků a družina
n předsedkyně komise informovala o návrhu umístění altánku před DSS

Různé
n předsedkyně komise navrhuje rozvoz výtisků Trojského kalendáře do
těchto míst: restaurace Sokol Troja, pošta, obchod na Kovárně, zdravotní středisko, DSS, DIP, ZOO, BZ, Pivovar, Trojský sklep, příp. poliklinika
v Bohnicích.
Renata Zajícová, tajemnice komise

Z jednání Komise pro školství
dne 21. listopadu 2017
MČ Praha-Troja
Na jednání komise podali ředitelé škol zprávu o činnosti škol a hlavně
o připravovaných akcích na konci roku 2017.
Mateřská škola Nad Kazankou se zúčastní Trojského adventu 2. 12.
v Trojském pivovaru, 5. 12. přijde do školky Mikuláš, 6. 12. zazpívají děti na
rozsvícení vánočního stromu a 19. 12. proběhne setkání s rodiči. Základní
škola Trojská se také zúčastní Trojského adventu a rozsvícení vánočního
stromu a 21. 12. uspořádají ve škole tradiční Vánoční jarmark, jehož výtěžek poskytne škola psímu útulku. Trojské gymnázium bude participovat na
Trojském adventu v neděli 3. 12. a žáci také zazpívají na rozsvícení vánočního stromu.
Členové komise se dále zabývali připravovaným výběrovým řízením na
dodavatele školního stravování, kde se nyní upřesňují zadávací podmínky.
Široce diskutovaný byl nezodpovědný přístup některých rodičů k tomu,
že dávají své děti do mateřské školy, i když viditelně jeví známky onemocnění. Paní ředitelka upozornila na školní řád, kde je povinnost rodičů zajistit,
aby dítě docházelo do školky zdravé a tuto povinnost rodiče na začátku
docházky podepisují. Lze určitě
tě výj
výjimečně chápat tíživou situaci rodiny
při náhlém lehkém onemocnění
ění dít
dítěte, kdy rodina nemá zajištěnou péči
o dítě, ale nemělo by se to stávatt prav
pravidelně. V opakovaných případech, kdy
je do školky přivedeno dítě, které na první pohled jeví známky onemocnění, bude nutné vyžadovat potvrzení lékaře, že je dítě zdravé.
Závěrem ředitel Trojského gymnázia Mgr. Jendřejas informoval o speciálním dni otevřených dveří pro trojské žáky, který by měl proběhnout
Ing. Marková, tajemnice komise
v lednu 2018.
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Úřední hodiny na konci roku 2017
Vážení občané, na konci roku 2016 bude úřad otevřen každý pracovní den až
do 29. 12. 2017, pouze budou ve dnech 27.–29. 12. 2017 upraveny úřední hodiny a někteří referenti mohou čerpat dovolenou. Věnujte proto, prosím, pozornost následujícímu sdělení, abyste si vybrali správný den na návštěvu úřadu.
Nenechávejte si své záležitosti k vyřízení na poslední chvíli a využijte především běžnou otevírací dobu v týdnu od 18. do 22. 12. 2017. Kromě úředních
dnů pondělí a středa je možno domluvit návštěvu úřadu i v ostatní dny.
Středa 27. 12. 2017 zkrácený úřední den 8.00–15.00 otevřena je i pokladna a provádíme ověřování listin a podpisů
Čtvrtek 28. 12. 2017 8.00–12.00, 13.00–15.00 úřad poskytuje pouze služby
spojené s přijímáním podání
8.00–12.00 úřad poskytuje pouze služby spojené s přijíPátek 29. 12. 2017
máním podání
Plný provoz úřadu bude opět od 2. ledna 2018.
Ing. Irena Marková, tajemnice ÚMČ Praha-Troja

Nová zaměstnankyně
Úřadu MČ
Na Úřad městské části Praha-Troja
koncem října 2017 nastoupila slečna Ing. Zuzana Havránková, která

nahradila paní Ing. Janu Ceplovou,
která odešla na mateřskou dovolenou. Slečna Ing. Havránková se bude
také zabývat životním prostředím,
tzn. čistotou veřejných prostranství,
údržbou veřejné zeleně, systémem
nakládání s odpady, čistotou ovzduší,
dětskými hřišti a hlavně výsadbou nových dřevin na území městské části,
neboť dendrologie je její hlavní specializací. Ing. Havránková vystudovala Českou zemědělskou univerzitu
v Praze, kde nyní na Fakultě lesnické
a dřevařské absolvuje doktorandské
studium. V uvedených oblastech se
na ní můžete přímo obracet na těchto
kontaktech tel.: 284 686 103, e -mail:
havrankova@mctroja.cz.

VOLBA
PREZIDENTA
ČESKÉ
REPUBLIKY
12.–13.
LEDNA 2018
Volba prezidenta ČR se koná
v pátek 12. ledna 2018 od 14 do
22 hodin a v sobotu 13. ledna 2018
od 8 do 14 hodin. Případné druhé kolo volby se pak bude konat
v pátek 26. ledna 2018 od 14
do 22 hodin a v sobotu 27. ledna 2018 od 8 do 14 hodin. Vše

o volbě prezidenta najdete na:
http://www.mvcr.cz/volby.aspx.

Informace v příštím čísle.

MČ PRAHA-TROJA VÁS ZVE NA

ROZSVÍCENÍ
vánočního stromu
ve středu 6. 12.
od 17 hodin v Obecní zahradě
hudební program připravily děti
z MŠ, ZŠ a Trojského gymnázia
Občerstvení zajištěno

TROJSKÝ KALENDÁŘ

OD 16 HOD. V CÍSAŘSKÉM
SÁLE TROJSKÉHO ZÁMKU

14. 12.
Městská část Praha-Troja pořádá

Ourania Menelaou – klavír
Hjorleifur Vallson – housle

TRADIČNÍ PŘEDVÁNOČNÍ

VE ČTVRTEK OD 17 HODIN
v Restaurantu Sokol Troja
program, drobné dárky, občerstvení
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Dotační program Městské části
Praha-Troja na rok 2018
Městská část Praha -Troja připravuje pro rok 2018 program pro poskytování
dotací právnickým a fyzickým osobám na podporu projektů v oblasti rozvoje,
krajiny, občanské společnosti, vybavení, služeb a volnočasových aktivit v prostoru trojské kotliny.
Program bude na začátku prosince projednán v Zastupitelstvu městské části
Praha-Troja, následně bude zveřejněn na úřední desce úřadu a na webových
stránkách městské části včetně podmínek, lhůty pro podání žádostí a formulářů přihlášek. Projekty, které budou moci být podpořeny, by se měly týkat následujících tematických oblastí, které zveřejňujeme v předstihu, 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. pastva na pozemcích svěřených do správy MČ a pozemcích hl. m. Prahy
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 zahrady
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, GHMP aj.)
3. vzdělávací programy pro obyvatele městské části
4. spolupráce vysokých škol s městskou částí
Mimo PROGRAM bude Městská část Praha-Troja projednávat individuální dotace
na podkladě individuálních žádostí, které by měly řešit konkrétní potřebu žadatele.
O takovou dotaci lze žádat v průběhu celého roku na základě situace, v níž se žadatel
právě ocitl.
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ŽIVOTNÍ
NÍ PROSTŘEDÍ
Pro šiko
ovné
prstíčky
y

Krmte ptáčky
utomatické krmítko umožňuje
nasypání většího množství krmiva
najednou (olejnatá semena: slunečnice, mák, lněné semínko atp.). To
pak propadává úzkou skulinou na dno.

A

Tradiční Vánoce
Vánoce se blíží a Vy přemýšlíte, jaký stromek zvolit na Vánoce? Smrk ztepilý (Picea abies), smrk omorika (Picea omorika),
nebo smrk pichlavý (Picea pungens), jsou
vánoční klasikou. Jejich velkou nevýhodou je ale to, že v teple domova rychle
opadávají. Déle v bytových podmínkách
vydrží borovice černá (Pinus nigra), jejíž
habitus je rozložitý dosti do šířky. Dražší záležitostí je jedle kavkazská (Abies
nordmanniana), která má krásně zelené
a lesklé, nepichlavé jehlice.

s netradičním vánočním
stromečkem

ÚŘAD MČ INFORMUJE

V poslední době je však horkou novinkou
introdukovaná Douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii) pocházející ze západní
části Severní Ameriky. Její oblíbenost přes
vyšší cenu stoupá, neboť má obdobný habitus jako smrk, jehlice jsou světle zelené
s tupou špičkou, takže se při zdobení nepopícháte. Doma v teple vám douglaska
navodí příjemnou vůni po citrusech, neboť jehlice obsahují vonné silice. Minulý
rok vyhrála anketu Nejkrásnější vánoční
strom zdobící krajská města. Ozdobila tak
Plzeňské náměstí (viz foto).
Ing. Zuzana Havránková,
referent životního prostředí
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CO NOVÉHO U SOUSEDŮ

9.9
9. Starobohnické
vánoční těšení
v neděli 17. 12. 2017 od 12 do 18 h
na návsi ve Starých Bohnicích

Program: 12.00–12.55 Třehusk Vánoční muzika staropražské kapely
13.00–13.10 slavnostní zahájení 13.20–13.40 Adéla Jonášová Písničky předvánoční 13.50–14.30 Divadlo Pruhované panenky pohádka Vánoční putování s anděly 14.40–15.00 Osmikvítek dětský pěvecký soubor 15.10–16.00
Ludus Musicus Adventní zpěvy 16.10–16.40 Kostýmovaný průvod farnosti
16.45–17.00 vyhlášení tomboly 17.00–18.00 Petr Kolář Vánoční koncert

Současně: vánoční jarmark, výtvarná dílna v komunitním centru na statku Vraných, výstava lidových betlémů v kostele
pořádá Farnost Bohnice a MČ Praha 8
sv. Petra a Pavla
ZASTUPITELSTVO INFORMUJE

Z jednání Komise pro výstavbu a dopravu
K jednotlivým bodům jednání:
1. Komise žádá o doplnění již dříve požadovaného zákresu do
fotografie z ulice Pod Hrachovkou. Předložená dokumentace
není úplná, chybí výkresy pohledů na fasádu mimo pohledu východního, který je předložen v pěti vyhotoveních. Předložený
projekt svými parametry neodpovídá původní předložené studii
(zastavěná plocha, výška atiky domu).
2. Komise hodnotí snahu Botanické zahrady o kultivaci vstupu

do vinice sv. Kláry. K předložené dokumentaci zpracované architektonickým ateliérem Ing. Arch. Ladislav Lábus má tyto připomínky. Komise doporučuje upravit nápis v betonovém překladu vstupní brány na „Vinice sv. Kláry“. Komise doporučuje zvážit užití cihel na nově budovaných zdech. Dnešní stav rozlišuje
ohradní zeď vinice s korunou z cihel, uvnitř vinice jsou opěrné
a parapetní z čistě kamenného zdiva bez cihel. Komise doporučuje tento koncept řešení ctít.
3. Nový pavilon goril.

Předseda komise seznámil členy s navrženými úpravami projektu „Nového pavilonu goril“.
Bod 1 – snížení střechy pavilonu nad expozicemi chovné a nechovné skupiny o cca 0,5 m
Bod 2 – snížení světlíku o cca 0,2 m
Bod 3 – svahování namísto opěrné stěny u zásobovací komunikace na severozápadní straně směrem ke Sklenářce v délce cca
6–10 m.
Bod 4 – větší rozsah konstrukcí pergol nad zásobovací komunikací a vysazení vyšší zeleně nad hranu zásobovací komunikace
Bod 5 – snížení hrany amfiteátru cca o 0,8 m
Bod 6 – nahrazení zdi venkovního výběhu nechovné skupiny goril za průhlednou skleněnou stěnu.
Komise porovnala oznámené změny s upraveným návrhem
projektu. Předložené úpravy jsou pozitivní s výjimkou bodu
6 – zvětšení skleněných ploch v ohradní zdi venkovního výběhu
nechovné skupiny a části bodu 4 – vysazení vyšší zeleně nad hranu zásobovací komunikace. Vzhledem k tomu, že prosklená část

dne 20. 11. 2017
s pilíři je pouze v části vysoké betonové stěny výběhu, působí
jako rozšíření stavby, ne jako nehmotný venkovní výběh. Z toho
důvodu u bodu 6 stavební komise preferuje původní řešení, které umožní maskovat neutrální zeď. Stavební komise nesouhlasí
s výsadbou krycího pásu vzrostlé zeleně na úpatí vrchu Sklenářky, samotné zarůstání strání je v rozporu s oceňovaným charakterem volné otevřené krajiny mezi Hrachovkou a Sklenářkou.
Komise souhrnem vítá snahu o vylepšení a úpravu projektu.
Komise konstatuje, že bez posunutí stavby dál za patu svahu
Sklenářky, úpravy projektu v navrženém rozsahu nemohou snížit negativní dopad stavby na chráněný krajinný ráz (dochovaný
charakter krajiny). Koncepce stavby a architektonické ztvárnění
nerespektuje dominantní pozici památkově chráněné usedlosti
ve volné trojské krajině.

4. Studie RD Trojská – vedle Kazanky pozemek č. 323 k. ú. Troja.

Komise kladně hodnotí redukci zastavěné plochy rodinného
domu. Komise doporučuje odsunout stavbu rodinného domu na
úroveň jihovýchodního nároží sousedního domu č. p. 629. Při
výběru materiálů a barevnosti zohlednit sousední budovy (usedlost Kazanka).
5. Komise upozorňuje, že pozemek má ve správě Botanická zahrada hl. m. Prahy. Navržené zábradlí je nevhodné. Materiálové
řešení neodpovídá umístění v nezastavěné části přírodního parku. Doporučujeme přírodě blízké materiály. Požadujeme předložit stanovisko Národního památkového ústavu a pověřeného
správce.
6. RD Na Salabce – stavebník konzultoval zásady výstavby rodinného domu, zatím nepředložil dokumentaci architektonické
studie, ke které by mohla dát komise stanovisko.
7. RD Trojská 188/124, P7 – Vila Botanica.
Po projednání a doložení dvou variant řešení komise souhlasí
s navýšením stavby o 60 cm, oproti původnímu projednanému
návrhu. Kóta střechy objektu bude max. 204,40 Bpv.
Zapsal Karel Novotný, tajemník komise, kráceno: TD

Čištění ptačích budek
Foto © M. Rezek

NAPSALI NÁM OD SOUSEDŮ

Dne 18. 11. 2017 od 9 do 14 hod. proběhlo v Ďáblickém a Čimickém háji
v Praze 8 čištění ptačích budek, které bylo pořádané spolkem Vědomý dotek a ornitology z Univerzity Karlovy v Praze za odborného vedení Mgr.
Martina Těšického. n Ptačí budky je nutno čistit, aby se v nich nezrdžovali cizopasníci a aby nedocházelo k napadání mláďat predátory (je -li totiž
hnízdo plné starých hnízd, predátoři vletovým otvorem na mláďata dosáhnou). Celkem se akce zúčastnilo 18 lidí a bylo vyčištěno téměř 300 budek.
Po ukončení čištění proběhla pro účastníky odborná přednáška (pro děti
i dospělé) o ptactvu, kterou vedli ornitologové z UK. Součástí přednášky byl i odchyt ptactva a kroužkování, aby účastníci viděli i ptáky zblízka.
www.vedomy-dotek.cz

Jana Zítková
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18. 12. Koncert žáků ZUŠ
Praha-Zbraslav 19 h
Výběr klasické hudby
vstupné dobrovolné
20. 12. Předvánoční
koncert 19 h
České a evropské vánoční písně
a koledy
Komorní smíšený pěvecký sbor
Rosa (z Roztok u Prahy) ve
spolupráci se Symf. orchestrem
uměl. sdruž. ČVUT
100/50 Kč
31. 12. Silvestrovský
koncert 17 h
Slavné hudební bonbónky
Smyčcový kvartet z Bohemian
Symphony Orchestra Prague
rezervace a předprodej:
www.ﬁdeliokoncerty.cz,
777 918 077, sítě Ticketpro,
Ticketportal
06

Národopisné muzeum
NM Letohrádek Kinských
nm.cz

Kinského zahrada 98, Praha 5

TIPY PRO VÁS

Loreta
loreta.cz

Loretánské nám. 7, Praha 1

Václav Hollar ve službách
anglické šlechty do 31. 12.
út–ne 10–18 h, 220/120 Kč

Loreta Dientzenhoferů

04

do 31. 12. 2017 příběh nejen
architektonický
denně 9.30–16 h, 150/senioři
(70+) 130/studenti 110/děti
(6–15) 80 Kč

Jízdárna Pražského hradu
prague.eu I. Exner

U Prašného mostu 3, Hradčany

Národní galerie

02

Šternberský palác,
konírna
Hradčanské nám. 15, Praha 1

Podoby a příběhy.
Portréty renesanční šlechty
do 4. 3. 2018
V rámci akce Rok renesanční
šlechty
út–ne 10–18 h, 220/120 Kč
03

Schwarzenberský palác
Hradčanské nám. 2, Praha 1
218 PROSINEC 2017

Světlo v obraze
vliv imresionistů na české umění
denně 10–18 h, do 7. 1. 2018
150/80, školní skupina 20 Kč/
osoba
05

České muzeum hudby
NM Karmelitská 2/4, Praha 1
nm.cz ceske-muzeum-hudby

Mládež do 18 let a studenti
do 26 let vstup do NG zdarma

Hudba a pohádka
do 28. 2. 2018
Pohádka jako inspirace tvorby
10–18 h, út zavřeno, 24., 26. 12.
a 1. 1. ’18 ZAVŘENO,
25. a 31. 12. 10–15 h
120/80 Kč
9. 12. Vánoční koncert 19 h
Tradiční i moderní vánoční
hudba
Sbor mezinárodní školy ISP
v Praze
vstupné dobrovolné

Venkov do 31. 1. 2018
atmosféra venkova (konce
19./začátku 20. st.) v srdci Prahy
13. 12. Česko zpívá koledy
18 h Přijďte si zazpívat, vstupné
dobrovolné
07

Švandovo divadlo
Štefánikova 57,
Praha 5 – Smíchov

13. 12. Vánoční koncert

Collegium Cantantinum 19 h
Ženský komorní sbor
vstupenky v prodeji na místě
14. 12. DPS Noctuella 19 h
Vánoční písně/školní pěvecký
sbor
vstupné dobrovolné
16. 12. Tajemství Vánoc 18 h
Muzika Rozmarýn, taneč. soubor Vycpálkovci Praha
160/děti do 10 let a k stání 70 Kč
rezervace:
tajemstvivanoc@seznam.cz
17. 12. Vánoční koncert aneb
Panna Syna porodila 18 h
Barokní pastorely, lidové zpěvy
Chlapecký sbor Bruncvík, varhany, klavír
150/90 Kč

Andělíček Toníček
/ Vánoční pohádka
loutkové představení pro děti
od tří let
16. 12. ve Studiu 15 a 17 h
17. 12. ve Velkém sále 11 h
20. 12. ve Studiu 17 h
08

Galerie Tančící dům
Jiráskovo nám. 6, Praha 2
galerietancicidum.cz

01

Švandovo divadlo

ngprague.cz

Výběr kulturních akcí prosinec 2017

Sedmičky Josefa Lady
400 prací známého ilustrátora

7

Vodičkova 28, Praha 1
10. 12. Vánoční koncert 2017

Orchestru Václava HYBŠE
a jeho hostů 15 a 19 h
10

Muzeum A. Dvořáka
Ke Karlovu 20, Praha 2

Betlémy v Betlémské kapli –
výstava Jak se kdysi vařilo,
do 2. 1. 2018
denně 9–18 h, 24. a 31. 12. 9–14 h

20
Na Poříčí 52, Florenc – Praha 8

nm.cz A. Dvorak

15

gospelyZ

Zlatá ulice, Praha 1

11

Kožená & Ondřej Havelka
a jeho Melody Makers
19.30 h
12

gospely 2017 Stella
Jones & The Christmas
Singers 19.30 h

9. 12. Předvánoční zastavení
Dílny pro rodiny s dětmi – svíčky, perníčky, přání

16

12. 12. Vánoční zvyky a tradice Slovenska a Čech 10 h

Galerie České spořitelny

pro děti od 12 let

Palác Rytířská 29, Praha 1

První světová válka v životě
Pražanů

Kino Ponrepo
Bartolomějská 11, Praha 1
10. 12. Clapec a srna 15 h Pásmo krát. ﬁlmů
ﬁ
a výtv. dílna 9+
17. 12. Tři oříšky pro Popelku
15 h s předﬁlmem
ﬁ
Vánoční sen
(CS 1945, 11’)
dospělí 80, studenti a senioři 70, děti 3–15 let 60 Kč
www.vzdělavani.nfa.cz

Český ﬁ
ﬁlmový plakát
1931–1948

Císařovna Marie Terezie
na mincích a medailích

venkovní panely 24 hodin denně, do 29. 12.

Zámecký areál Ctěnice
Bohdanečská 259/1,
Praha 9 – Vinoř

denně 10–18 h, do 23. 2. 2018
zdarma
17

Náprstkovo muzeum
nm.cz Naprstkovo m.

Betlémské nám. 1, Praha 1

Stavovské divadlo
Ovocný trh 1, Praha 1
21. 12. Vánoce s Choreou
Bohemicou (zvonečky s sebou!) 19 h
22. 12. v 15 a v 19 h
18

Obecní dům
Indiáni 8. 12. – 1. 9. 2018
Svět původních obyvatel Jižní
a Severní Ameriky
út–ne 10–18 h, 24. a 25. 12. ZAVŘENO, 26. a 31. 12. 10–15 h
16. 12. Vánoce u Halánků
14 h
přednášky pro dospělé, pro
malé návštěvníky dětská dílna,
kde si vyrobí originální vánoční
dárek
vstupné na program zdarma

Náměstí Republiky 5, Praha 1
6. 12. Hradišťan a Adventní
písně 19.30 h, 100–600 Kč
19

Kostel sv. Šimona
a Judy
U Milosrdných, Praha 1
22. a 23. 12. J. J. Ryba: Česká
mše vánočníí 17 h Netradiční
scénické provedení známé vánoční mše J. J. Ryby „Hej mistře“ 400/200 Kč

23

Kulturní dům Krakov
Těšínská 600, Praha 8
9. 12. Vánoční koncert 16 h
kroje, zvyky, hudba a tance
z domova i zahraničí
24

Divadlo Karla Hackera
Loutkové divadlo Jiskra
Klapkova 26/3, Kobylisy
5. 12. Honza, Čert
a Kašpárek 17 h
10. a 17. 12. Broučci 10 h

DOX Centrum součas. umění
Poupětova 1, Praha 7
před očima: Příběhy Iráku

Praha v čase vánočním/Tradice a řemesla od adventu do
Hromnic do 4. 2. 2018
út–pá10–16, so–ne10–18 h
100/50 Kč
21

Národní památník
na Vítkově
U Památníku 1900, Praha 3
nm.cz Pamatnik

13

út–pá 12–18, so a ne 11–18 h
80/40 Kč (včetně Muzea kávy)
www.galeriescarabeus.cz
út–pá 9–12 možnost pro školy
a školky (objednání předem)

25
muzeumprahy.cz

Praha 1, Štepánská 61
10. 12. Magdalena

22. a 23. 12. Adventní

galerieceskesporitelny.cz

Lucerna – Velký sál

Loutky a rodinná loutková
divadla

13. 12.–11. 3. 2018
út–ne 9–18, 24. 12. 9–14, 25.,
26., 30. 12. a 1. 1. ’18 10–18,
31. 12. 10–14 h
150/60 Kč

do 2. 4. 2018
út–ne 10–13.30, 14–17 h,
50/30 Kč

Jana Zajíce 7, Praha 7

Muzeum hl. města Prahy

Kostel sv. Anny

Antonín Dvořák a zbožnost

22

Galerie Scarabeus

dox.cz

09

Divadlo ABC

čt–ne 10–18, 24.–26. 12.
a 1. 1. ’18 ZAVŘENO, 31. 12.
10–15 h
80/60 Kč

galeriescarabeus.cz

Betlémská kaple Praha 1

28. 12. Šalmaje pastýřů
19.30 h
Vánoční kantáty a písně od
Neapole po Versailles
Collegium Marianum
600/450/350 Kč
www.collegiummarianum.cz,
www.baroknipodvecery.cz

muzeumprahy.cz

14
Vanocni_vystava_pozvanka

denně 9–20 h, 24. 12. 9–16 h,
do 1. 4. 2018
190/110, děti 3–15: 60 Kč

Pavel Tigrid. Hlas svobody
do 31. 3. 2017
Výstava k 100. výročí narození
Pavla Tigrida

do 8. 1. 2018
Fotografové: A. Karim, B. Sardar, H. Khalid, S. M. Salim,
R. Twana, T. A. Wassim,
S. Meyer a A. Arkady
po, so a ne 10–18, út zavřeno,
st a pá 11–18, čt 11–21 h
180/90 Kč www.dox.cz
Staroměstské a Václavské nám.
Vánoční trhy od 10 h,
do 6. 1. 2018

Roztoky u Prahy
stř–ne 10–18 h, 50/30 Kč
Betlémy, tentokrát ze Slezska
Výstavy: 30/20 Kč, do února
10. 12. Andělská adventní neděle Více informací
www.facebook.com
/muzeumroztoky.cz/
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Florbalový turnaj
OPEN Florbal
017
2
Troja

Z TROJSKÝCH ŠKOL

Po úspěšném projektu s berlínskou Euroškolou na jaře 2016 jsme se rozhodli, že výměnu
zopakujeme. Euroškola Praha obdržela v dubnu letošního roku od Česko -německého
fondu budoucnosti příspěvek na projekt Berlín – Praha: Kulturní výměna.
ématem jsou „Média“, a tak jsme spo- večírkem, na který naši studenti navařili
lečně se studenty Trojského gymnázia a napekli výborné občerstvení.
v polovině září přivítali skupinu stuMěsíc utekl jako voda a i v Berlíně byl
dentů Euro Akademie Berlin v Praze, v říjnu připravený program velmi pestrý. Setkání
jsme jim pak návštěvu oplatili.
s německými studenty ve škole, nejznáProgram v Praze začal pěkně zostra, hned mější berlínské památky (Alexanderplatz,
první den odpoledne jsme měli domluvenu Reichtstag, Braniborská brána, Památník
exkurzi v České televizi. Protože kromě ná- Holocaustu, Checkpoint Charlie, Berlínvštěv mediálních domů jsme naplánovali ská zeď), ale i odpoledne ve velmi svoboi poznávání památek a kultury, navštívili jsme domyslné čtvrti Kreuzberg a společná veKarlštejn. Kaple sv. Kříže nadchla nejen ně- čeře v exotické restauraci tamtéž. Návštěva
mecké spolužáky. Středeční dopoledne bylo v Deutsche Welle a Českém centru, které
ve znamení workshopu ve škole, odpoledne působí v budově Velvyslanectví ČR. A po-

V pondělí 6. 11. 2017 proběhl 9. ročník
turnaje OPEN Florbal Troja 2017. Vítězství z předchozích dvou let obhajoval
tým Euroškoly Strakonice, tentokrát však
přijel do Troje v oslabené sestavě, získat trofej definitivně do svého držení se
mu tedy nepodařilo (je nutno vyhrát třikrát po sobě). V letošním ročníku startovalo šest týmů, které rozehrály zápasy
ve dvou skupinách po třech. Poslední ze
skupin sehráli zápas o 5. místo. V něm
jediném dosáhli domácí z Trojského gymnáziaa vítězství a po loňském bronzu se
tak museli spokojit pouze s pátým místem. Poražení semifinalisté si zahráli
o 3. místo, v tomto zápase těsně o jeden
gól zvítězil tým SPŠ Dopravní a.s., který
porazil Gymnázium Evolutionn z Jižního
Města. Ve finále se nakonec střetla vítězná družstva ze skupin – Gymnázium
EDUCAnett a Gymnázium Jaroslava Seiferta. Jestliže byl boj o bronz těsný, o finále to platilo dvojnásob. V normálním
hracím čase skončilo nerozhodně 2:2,
na řadu přišlo pětiminutové prodloužení. V něm nakonec dosáhli dvou branek hoši z Gymnázia EDUCAnet,
t kteří
při slavnostním vyhlášení obdrželi od
pořadatelů zlaté medaile a od ředitele
Trojského gymnázia putovní pohár pro
vítěze. Jisté je, že i po příštím ročníku
ho nikdo do svého trvalého držení nezíská. Jako každoročně byl i letos vyhlášen nejlepší střelec turnaje, stal se jím
Oliver HRADICKY
Y z vítězného týmu
s počtem dvanácti vstřelených branek,
což jsou tři na jeden zápas.

Foto: archiv Euroškoly

T

Foto © R. Jendřejas

Výměnný jazykový
projekt – Euroškola opět v Berlíně

p
p
ský hrad, našši studenti pak v roli průvodců
představili tyy nejzajímavější pražské památky – Malou Sttranu, Karlův most či Staroměstské náměstí. Po společné večeři jsme pak den
zakončili v černém divadle představením
n. Týdenní program vyvrcholil
Frankenstein
exkurzí v Raadio Free Europe a závěrečným

CZ

slední odpoledne
p
výlet
ý do podzimně
p
romantické Postupimi.
Oba týdny byly velmi vydaařené, Praha
i Berlín jsou velmi lákavá měěsta. A tak už
během projektu přicházelyy od studentů nápady pro ten další. Takk třeba příští
rok… J
Mgr. Kateřina Čížková, E
Euroškola Praha

D

Volání povolání: Projektová výuka TG 2017
d podzimu roku 2004 se každoročně podílejí na netradiční formě výuky
žáci Trojského gymnázia. Po několik dní zaznamenávají, zpracovávají a následně vyhodnocují nové informace v rámci projektových aktivit s vyhlášeným ústředním tématem. n Letos zjišťovali, jak že to chodí v různých povoláních,
která vykonávají rodiče, známí, starší kamarádi, sousedé, atraktivní lidé, nebo
někdo, koho sice neznají, ale povolání považují za zajímavé. O své pocity a sdělení pracovních povinností se tak podělili lékař, diplomat, animátorka, režisér,
vědecká pracovnice, ředitel nemocnice, IT
T-specialista, výživová poradkyně, mistr
kuchař, majitelka restaurace, architekt, účetní, redaktor v rozhlase, učitelka v mateřské škole, technik na letišti V. Havla, kriminalista, advokátka, a řada dalších.
Mgr. Radim Jendřejas, ředitel Trojského gymnázia
Foto © R. Jendřejas

Za tři dny poznali žáci Trojského gymnázia
spolu se žáky Euroškoly Praha dvaatřicet
povolání. Mnohé z nich jsou pro ně bezesporu
velice inspirativní a žáci teď vědí, co obnáší. V rámci prezentace, která proběhla dne
16. 11. 2017, byli zúčastnění hosté (rodiče žáků,
partneři TG a Euroškoly, bývalí žáci a absolventi gymnázia) nejdříve v aule Trojského
gymnázia seznámeni se stručnými anotacemi
na jednotlivá povolání, aby pak mohli v jednotlivých učebnách školy detailně poznat, co
všechno žáci v průběhu předchozích tří dnů
zjistili. Nebylo toho věru málo. Pokud máte
zájem proniknout hlouběji do tajů projektové
výuky „Volání povolání“, neváhejte navštívit
www.trojskegymnazium.cz
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Foto Archiv autora

O

Vítězné týmy obdržely medaile a hodnotné
ceny a to i díky finanční podpoře MČ Praha-Troja, která na tyto účely poskytla grant
v oblasti sportovních aktivit dětí a mládeže.

Mgr. Radim Jendřejas
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K E Y E VEN T & A R T A N D FO O D ZO O N A P O D Z Á Š T I TO U
S TA R OS T Y M Č PR A H A – T R OJ A I N G. BRY K N A R A PO Ř Á DA J Í

trojský
advent

Zapište si do diáře, ať potkáme vaše tváře!

Dárková sobota 2. 12. a Sladká neděle 3. 12. od 10 do 18h
v Art and Food ZOOně v těsné blízkosti pražské ZOO
PR O G R A M PR O C ELO U R O D I N U Z A K A Ž D ÉH O PO Č A S Í :
@  % [ V : d1    [ 1 M @d)    d : @  : ) % @  J  ' d  Ů 1@ 3k  Ů  ) 3:k  JM @    V '
p  @ : )  d : @  : ) % @  Q V M @ 9 [  Ů  J [ :      Q d O  1k  Ů   d: V : )  ! M ' 3@d : )
JM @  0   M 1 c    Q V M @ 9 1 c Ů JM @ ! M  9  Q  \  Q V )  9 S  :    1  p  : 1@ [    p S  V M @0 Q 1 
J Q 9 @  Q V [  : V c  V M @0 Q 1 % @  !k9 :  p '  Ů  @ M @  ' : :l   p  M
V S T U P Z DA R M A

3. 12.
TJ SOKOL TROJA
A MČ PRAHA-TROJA
Vás zvou na

Mikulášské
nedělní cvičení

VÁNOCE V TROJI

Ro
ozssvíícení
vá
áno
očn
níh
ho
strrom
mu
Více na
straně 3

rozjímání
16. 12. Adventní
Kaple sv. Kláry 13–16 h
Zpříjemněte si čekání na vánoční svátky biblickým
čtením a hraním nebo pěveckým vystoupením v útulné
kapli sv. Kláry nad stejnojmennou vinicí. Po rozjímání
se můžete zahřát ve viničním domku, který nabízí různéé druhy
d h vín
í z Vinice
Vi i sv. Kláry
Klá

6. 12.

9.30–12.30 h

v tělocvičně u ZŠ
program na straně 11
a odpoledne od 16 h na

Mikulášskou
besídku pro děti
tamtéž

podrobně na str. 11

6. 12.
Řízená
degustace
zimní vína
od 19 h

Povltavská 20/44
4

Po zoo 5. 12.
chodí Mikuláš
Byly vaše ratolesti hodné? Všechny prohřešky
sečtou spravedliví
čerti, hodné odmění
Mikuláš s andělem.

14. 12.

23. 12. Štědrý den nanečisto od 18 h
Sousedské setkání Trojský sklep, Povltavská 20/44

24. 12. Půlnoční mše
od 17 hodin

v kapli
sv. Kláry 23 h

mše
25. 12. vVánoční
kapli sv. Kláry 11 h

26. 12.

Vánoční koncert
od 16 h Císařský sál Troj-

ského zámku

viz str. 3

mše
1. 1. ’18 Novoroční
v kapli sv. Kláry od 11 h
PROSINEC 2017 218

Jungvirt
Foto © T.

10
ŽIVOT V TROJI

Co se děje
v Ekoškolce
Rozárce?

Slavnostní koncert u příležitosti státního svátku České republiky se uskutečnil 30. října v Císařském sále Trojského zámku. Přestože datum
vyšlo na pondělí, účast byla početná. Na snímku Laco a Vaico Deczi.

listopadu jsme se setkali na oblíbené podvečerní akci Uspávání
broučků. Přinesli jsme si broučky
vyrobené z přírodních materiálů, všichni dostali svůj rodný list a zazpívali jsme
jim ukolébavku. Za svitu světýlek jsme
se s nimi vydali do tmy, abychom jim našli v okolí školky ty nejměkčí postýlky, ve
kterých se jim v zimě bude dobře spát.

Foto © R. Jung

Foto © R. Jung

listopad

V

zleva: Petr Šmaha, PhDr. Jan Kříž,
Ak. mal. Jan Kavan

a účasti autora (1945) proběhla v trojské Galerii u lávky vernisáž výstavy Petr Šmaha Malířské kresby. Přítomní si pozorně vyslechli úvodní řeč
pronesenou PhDr. Janem Křížem. A po té, co byli seznámeni s existenciální satirou výtvarné šifry v malbě a kresebném projevu jednoho z nejvýznamnějších zástupců tuzemské figurální exprese, byla výstava kurátorem galerie –
Ak. mal. Janem Kavanem slavnostně zahájena. Následovala volná diskuze s občerstvením. Otevřeno v pátek 13–17, v sobotu a neděli 10–18 h, do 31. 12. 2017.

Z

Nadace Quido Schwanka přestěhovala kancelář na novou adresu:
Trojská 664/183a, ostatní kontakty (mobil 608 127 260 a e -mail: nqs@volny.cz)
zůstávají stejné.
Helena Rösslerová, NQS – Troja, město v zeleni

sedy v Troji, pro které jsme uspořádali
podzimní Aroma workshop, zaměřený
na posílení imunity s využitím éterických olejů. Školka se rozvoněla a všichni očichávali a míchali ostošest.
Protože se blíží vánoce
a my se na ně moc těšíme, sešli jsme se s dětmi
na adventní dílně a vyrobili si krásné adventní věnce. Budeme péct
cukroví, zpívat koledy, zdobit školku a potkáme se s rodiči na vánočním setkání.
Ale nečeká nás jen pečení cukroví,
pokračujeme druhým rokem v mezinárodním programu Ekoškola. Letos
pracujeme s tématy Jídlo a Odpady.
Spolu s dětmi a rodiči v Ekotýmu se
věnujeme tomu, co zlepšit v naší školce, jejím okolí, ale i u sebe doma. Děti
si dozvídají více o třídění odpadu,
všímají si, v jakých obalech nakupujeme
potraviny, nebo možnosti nakupovat
v bezobalových obchodech.
Chcete se k nám přijít s dětmi podívat a dozvědět se o Ekoškolce Rozárce víc? Ozvěte se a domluvíme se
na termínu. Kontakt: Eva Surová, tel.
777 123 690, www.podhoubi.cz
Krásný prosinec a krásnou zimu přejeme vám všem z Rozárky.
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Strašidla v Troji
Kdo v pátek 3. 11. šel nebo projížděl
Trojou, mohl se setkat s dlouhým průvodem malých i větších strašidýlek
s dýňovými světýlky. Letošní rekordní účast totiž byla k nepřehlédnutí
a o to více byla celá akce veselejší. n
Jako každoročně jsme se sešli v trojské obecní zahradě s čarodějkou Agátou, která pro nás vypěstovala různé
dýně (pracuje na tom ve spolupráci
se zahradou Vysoké školy zemědělské
v Troji). Dýně si děti s asistencí rodičů
přetvořily na lucerničky a vydaly se na
průvod Trojou. Došli jsme do restaurace Sokola, kde bylo pro všechna strašidla, čaroděje a kostlivce připravené
pohoštění a kde jsme také nejlepší převleky odměnili. Do poroty zasedli zástupci MŠ Nad Kazankou a TJ Sokola

Troja. n Pak už museli všichni sebrat odvahu a vydat se na cestu plnou strašidel
a duchů. Kdo celou cestu prošel, dočkal
se zasloužené odměny. Tím ostatně byl
i zážitek z celého báječného odpoledne,
plného tvoření, veselí a setkání s trojskými přáteli a sousedy.
Za spolupráci a podporu děkujeme MČ
Praha -Troja, pedagogům MŠ Nad Kazankou a TJ Sokol Troja.
Kateřina Šrámková
Inzerce

RIZIKOVÉ KÁCENÍ, ŘEZ
A OŠETŘOVÁNÍ STROMŮ
REALIZACE A ÚDRŽBA ZAHRAD
SEKÁNÍ TRÁVY
TEL.: 606 662 223, 723 899 561

11
TJ SOKOL TROJA INFORMUJE
TJ SOKOL TROJA A MČ PRAHA-TROJA VÁS SRDEČNĚ ZVOU NA

Mikulášské nedělní cvičení

… A ZÁROVEŇ I NA

Mikulášskou
V NEDĚLI 3. 12. 2017
OD 16 HODIN
V TĚLOCVIČNĚ U ZŠ

3. 12. 2017 9.30–12.30 v tělocvičně ZŠŠ
Kromě tří hodin cvičení se přijďte vánočně naladit při posezení se svařeným vínem a malým
občerstvením. Cvičit s Vámi budou tradiční lektorky TJ Sokol Troja – trochu netradičně.
Program: 9.00–9.25 PREZENCE 9.30–10.15 CVIČENÍ NA ŽIDLÍCH – malá
tělocvična AEROBIK + KRUHOVÝ TRÉNINK – velká tělocvična 10.30–11.15
GYRO METODA – malá tělocvična FITBALL + FLEXIBAR – velká tělocvična
11.30–12.00 COUNTRY DANCE – všichni společně a vesele 12.10–12.30 STREČINK – protažení a celkové zklidnění
Účastnický poplatek 50 Kč, důchodce zdarma, nečlenové ČOS 150 Kč

Stolní tenis
Závěrečný turnaj ze Seriálu
turnajů ve dvouhrách proběhl v neděli 12. 11. 2017 ve
velké tělocvičně ZŠ Svatopluka Čecha s průměrnou účastí
patnácti hráčů, úroveň však
byla dobrá. Hráli jsme v jediné skupině systémem každý s každým na dva vítězné
sety. Sokol Troja věnoval pro
nejlepší diplomy, medaile

Paní Slávina Drahorádová na dvoře
dnes již neexistujícího tzv. Hájkova
statku, který byl na konci Rybářské
osady od východu, s pumou Scotem,
které se velmi bála, ale po čase vždy
ochotně Scotyho ráda pohlídala. Paní
Drahorádová dlouhou dobu dělala
výběrčí v dřevěné boudě u trojského
přívozu.

S
é
se
a poháry.
há
n Suverénem
stal hráč Sokola Troja Dušan
MARTYKIEWIECZ, který
zvítězil nejen v turnaji – (bez
porážky), ale i celkově a pěkné ceny si odnesl za 1. místa Sokol Troja i celý Seriál.
V turnaji druhý Miloš POZNÍČEK (dvě prohry) – cekově pohár za druhé místo.
V turnaji třetí Václav BURIÁNEK (tři porážky) – celkově
sedmé místo. V turnaji šesté
místo a šest porážek stačilo
Vladimíru PUKLICKÉMU
k celkovému třetímu místu.
Poháry za Sokol Troja si dále
odnesli – druhé místo Lucie
FRY
YSOVÁ (v turnaji čtvrtá –
tři prohry) a třetí Petr HOUF
(turnaj sedmé místo).

Přihlášky na akci do pátku 1. 12. na mail:
katerinasramkova@seznam.cz.
S sebou: přezůvky (i doprovod), 50 Kč
vstuo/dítě, odvaha, dobrá nálada
Konec akce okolo 17.30 h

Foto © M. Paukertt

přihláškyy v hodinách TJJ Sokol Troja,
j , nebo na tel. 724 272 566
Prosíme o nezávazné p

Hodné i zlobivé děti se svými rodiči se
opět po roce setkají s Mikulášem, čertem a andělem. Nadílka bude pestrá –
pro někoho pekelná (uhlí) pro jiné
andělská. Čekání na příchod vzácné návštěvy si zkrátíme různými hrami a cvičením. Těšit se můžete i na divadélko.

Orientační běh – zahájení
činnosti dětského oddílu v Troji
Od září zahájil činnost dětský oddíl v oddílu orientačního běhu
TJ Sokol Troja. Pravidelná činnost oddílu vždy ve středu 16–17
hodin probíhá již dva měsíce.

Rudolf Hampel,
vedoucí stol. tenisu

Dne 22. 11. 2017 se opět konala schůzka Klubu trojské historie. Tentokrát se sešlo dvacet
devět historiků až začala být
nouze o židle. Všem zúčastněným vřelý dík. Informoval
jsem přítomné historiky, že
novou publikaci nestihneme
vydat do konce tohoto roku.
Tentokrát je více fotografií než
obvykle. Termín leden 2018 je
takřka na 100%. n Vzhledem
k tomu, že 14. 12. 2017 je „sraz
trojských důchodců“ v Sokolovně, tak schůzka Klubu
trojské historie se bude konat
až 17. ledna 2018 od 17 hodin
v Domě spokojeného stáří.

Všem členům i nečlenům našeho klubu přeji spokojené vánoce, pohodový
nový rok 2018 a hlavně HODNĚ ZDRAVÍ. Věřím, že se nás bude scházet čím
dále tím více.
František Malý

září a říjnu probíhaly tréninky venku, od listopadu
děti trénují v tělocvičně. Věnují se všeobecné tělesné
průpravě a začínají postupně pronikat do základů OB.
Oddíl má v současnosti patnáct členů – téměř výhradně dětí
z MČ Praha -Troja; a čeká na další malé zájemce o OB. Vedoucí oddílu je trenérka OB Lucie Berglová (lucie.berglova@
gmail.com), která přijímá přihlášky do oddílu a podá další
informace. Do pomoci s činností oddílu se zapojili i někteří
rodiče dětí. O činnost oddílu informují také stránky oddílu:
https://www.facebook.com/OBTroja/. Fotografie z posledního letošního tréninku venku je možno si prohlédnout na:
http://milanpaukert.rajce.idnes.cz/Trenink_25._10._2017/.
Závěrem děkujeme za podporu činnosti oddílu MČ Praha-Troja, TJ Sokol Troja a České obci sokolské.

V

Za oddíl OB Milan Paukert
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Tajemnými místy přírodních památek
Vážení čtenáři, milí turisté, vzhledem k počasí nepřejícímu dlouhým výletům
v přírodě si vás dovoluji nalákat na kratší a neméně zajímavou vycházku po
blízkém okolí. Sedněte si na autobus 236 např. u ZOO a vyjeďte do Bohnic
do zast. U Drahaně. Dál se vydejte po modré značce stejnojmennou
ulicí, pak ul. Na pískovně, až dojdete k tajemnému Starému bohnickému hřbitovu. Ten je bohužel uzavřený. Můžeme ho obejít dokola
a nakouknout i na vedlejší psí hřbitov.
ohnická léčebna byla založena v roce 1903 a hřbitov pro
její chovance vznikl o šest let později. Nepohřbívali zde
jen pacienty z Rakouska -Uherska, ale také pacienty z italského ústavu v Perginu, kteří sem byli evakuováni v roce 1916.
ku
Těmto pacientům nechal na hřbitově instalovat vzpom ínkovou desk
nuBenito Musollini. Zajímavostí je, že zde má ležet podle pamětí již zesn
Galého kriminalisty Miloslava Nečáska i vrah Otýlie Vranské a také i G
ka
vrilo Princip – muž, který 1914 v Sarajevu spáchal atentát na následník
rakousko -uherského trůnu Františka Ferdinanda d’Este. Princip zemřřel
na tuberkulózu 28. dubna 1918 v českém pevnostním vězení Terezín, nán
sledně byl pohřben v neoznačeném hrobě a v roce 1920 exhumován a odo
vezen do Bosny. Prý se ale bohnický hrobník Slavata v r. 1942 vyjádřil, že
byl účastníkem nočního pohřbu 1. 5. 1918 za účasti vojáků z Terezínské
pevnosti. Nebožtík byl tehdy zapsán jako Karel Chotěžovský a o pohřbu
měl hrobník přísně zakázáno hovořit…
Vrátíme se na modrou značku a pokračujeme Bohnickým údolím k rozcestí Zámky a dál podél Vltavy. U ústí Čimického potoka jsou zarostlé pozůstatky TOVÁRNY NA DYNAMIT. Továrna byla založena roku 1868 hamburskou
společností Alfred Nobel a spol. Provoz byl zahájen 1870 za osobního dohledu Alfreda Nobela. Odpad z výroby byl zpracováván na umělá hnojiva. Po
vzniku samostatného Československa se výrobní program zaměřil na průmyslové trhaviny chloratit a astralit. Roku 1923 koupil areál zbrojař František Janeček a vyráběl zde ruční granáty s bezpečnostní zápalkou (svůj
patentovaný vynález), ohňostroje a další pyrotechniku. Po r. 1939 převzala
továrnu německá firma M. Berker a společně s firmou Waffenwerke -Brun
zde vyráběla střelný prach. Po znárodnění byl areál začleněn do národního
podniku Zbrojovka Brno, od r. 1950 pod n. p. Konstrukta Praha (ta zde
postavila střelnici). Pak n. p. Jiskra, který obnovil výrobu pyrotechniky. Od
r. 1961 areál patřil n. p. Řempo. Po r. 1989 byla továrna vrácena v restituci
původnímu majiteli Dynamitky a pak celý objekt koupila italská společnost
Dinasta. Dnes je areál zchátralý a nedoporučuje se do něj vstupovat.

B

Drahaňské údolí

ZÁMKY

bývalá
Dynamitka
hřbitov

Bohnické údolí

U Drahaně

Vl

ta

va

Čimický potok

BUS 236

Drahaňský mlýn

Pokračujeme k dalšímu rozcestí Drahaňské údolí, kde zabočíme doprava
a po žluté se zahřejeme cestou do kopce kolem chatové osady. Od Drahaňského mlýnu z roku 1676 (v jeho sousedství byla raně středověká obec
Tříkrálce) a studánky zvaná Prdlavá (prý jí tak říkali místní dle „dobrého působení na zažívací ústrojí“) dojdeme po žluté do Čimic na autobus
připravila Renata Zajícová
nebo můžeme zpět do Troje pěšky.
Periodický tisk územního samosprávného celku
Vydáno dne 1. 12. 2017 v Praze pod evidenčním číslem MK ČR E12401. Uzávěrka příštího čísla: 11. 12. 2017.
Vydavatel měsíčníku: Městská část Praha-Troja,
j Trojská
j
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, Petr Filip, Ing. arch. Václav Valtr, Renata Zajícová, Soňa Homolková. Zlom: Michal
Špatz, Maketa: Grafos, Tisk: Sprint Servis. Příspěvky nemusí vyjadřovat názor redakce a mohou být kráceny.
Názory pište na: redakce@mctroja.cz
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ZOO pro vás připravila
www.zoopraha.cz

Otevřeno denně, v prosinci a lednu 9–16 h
Komentovaná krmení a setkáníí v prosinci každý víkend na více jak dvanácti místech v zoo.
Happy Mondays – každé pondělí v prosinci
všechny děti 3–15 let, důchodci a studenti vstup
za 50 Kč. Držitelé průkazek ZTP, ZTP/P vstup za
1 Kč. (Vyjma svátků 25. 12. a 1. 1. 2018)
Výstavy: F. X. Procházka
a Galerie Gočárovy
domy, Pomáháme jim přežítt Sajgy mongolské (od 10. 12.) Jurta
3. 12. Adventní dílnyy (2. termín) Vyrobte si
vlastní adventní věnec. Turnusy každou
hodinu od 11 do 14 hodin. Nutné
objednání předem: pr@zoopraha.cz,
nebo tel.: 296 112 230. Cena věnce včetně
materiálu je 150 Kč.
3. 12. Slavnost. rozsvíc. vánočního stromu v 17.30
5. 12. Po zoo chodí Mikuláš viz str. 9
10. 12. Den sponzorů Zoo Praha a Den pro
Troju Tradiční setkání přátel, sponzorů,
partnerů a obyvatel MČ, předání cen Richard a vyhlášení výsledků fotosoutěže.
16. a 17. 12. Odneste si Betlémské světlo
a vyrobte si vánoční přání.
17. 12. Nuru slaví 5. narozeninyy Gorilí sameček
dostane dárek ve 14 h.
24. 12. Štědrý den v zoo Přineste zvířatům dárky a uvidíte se, co dostanou k Vánocům.
28.–30. 12. Vánoce u zvířatt Mimořádná komentovaná krmení. Předáváme dárky, které
lidé zvířatům na Štědrý den donesli.
Krmení nevyužitými vánočními stromky

Botanická zahrada
www.botanicka.cz

Otevírací doba listopad–únor: Skleník Fata Morgana út–ne, státní svátky (v pondělí zavřeno,
pokud se nejedná o st. svátek) 9–16 h, venkovní
expozice, Rostlinné bistro Botanická na talíři po–
ne 9–16 h, Vinotéka sv. Klára po–pá 13–17, so–ne,
svátky: 11–17 h

Program tentokrát na straně 9

