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JAK TEN ČAS LETÍ

Milí trojští sousedé, 
sdružení nezávislých kandidátů Troj-
ský kůň počtvrté za sebou získalo 
většinu mandátů v trojském zastu-
pitelstvu. Je to pro nás pro všechny 
velký závazek a současně i povzbuze-
ní do další práce pro Troju. Děkuji 
vám všem, kteří jste přišli k volbám, 
a děkuji především těm z vás, kteří 
jste dali svůj hlas Trojskému koni. 
Ve svém volebním programu jsme si 
vytyčili spoustu úkolů a cílů, které by-
chom za následující čtyři roky chtěli 
dotáhnout do zdárného konce. Já 
osobně vám všem budu moc vděč-
ný, za všechny impulsy, připomínky,  
a i za vaši spolupráci a podporu.

Na závěr mi dovolte pozvat vás 
na ustavující jednání Zastupitelstva 
městské části Praha -Troja, které 
se bude konat v zasedací místnosti 
Domu spokojeného staří 5. listopa-
du od 17. 00.

Milí trojští a podhořští
sousedé, užijte si krásný
podzim v Troji.

SLOVO STAROSTY

AKTUALITA

ý

Tomáš BryknarTomáš Bryknar,
starosta

Pohlednice „Památníku Odboje“ v Praze. Muzeum čs. legií v Troji.

Popisek k fotu na titulní straně:
V roce 1920 byla otevřena v trojském zámku výstava „ODBOJE“ – Muzeum českoslo-
venských legií. Slavnostně ji zahájil prezident T. G. Masaryk. Sešel se též s trojskými 
zastupiteli a občany na zahradě zámku. Uprostřed stojí J. Guth -Jarkovský – vrch-
ní ceremoniář, vpravo Antonín Trousil – starosta Troje, vzadu vpravo za starostou 
s knírkem Antonín Kučera – správce Trojského velkostatku, vlevo zády starosta So-
kola – František Malý. S kyticí připravena A. Lukasová

1921 – Vchod do muzea Památníku odboje v trojském zámku.

Nejzajímavější z pěti nových výstav,
kterými 23. 10. 2018 zahájil generál-
ní ředitel Národní galerie Jiří Fajt 
podzimní sezónu ve Veletržním palá-
ci v Praze, je nově utvořená expozice
k příležitosti stého výročí založení
Československa Pravda vítězí(vá)!.
Nepřehlédnutelný je ovšem i nově ote-
vřený depozitář Umění Asie, ale hlav-
ně působivá výstava První republika,
která osloví nejen svými jedinečnými
exponáty, ale i přehlednou koncepcí
pro široké spektrum diváků. Popl
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Podzimní Grand Opening 2018
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Velkoobjemové 
kontejnery

ÚŘAD MČ INFORMUJE

TROJSKÝ KALENDÁŘ

Jak dostávat
informace 
o dění v MČ

Kromě informací v časopise nebo našich 
webových stránkách a facebooku?

D
alší možností je posílání infor-
mací do vašich e -mailových 
schránek. Abychom tohoto moh-

li využívat, je v souvislosti s novým na-
řízením Evropského parlamentu a Ra-
dy (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 
2016 o ochraně fyzických osob v sou-
vislosti se zpracováním osobních úda-
jů a o volném pohybu těchto údajů 
(GDPR), nutný váš předchozí sou-
hlas se zpracováním osobních údajů: 
e-mailové adresy. n Zatím této mož-
nosti využilo a souhlas nám udělilo 
jedno sto dvacet šest občanů, z čehož 
usuzujeme, že je pro vás tento způsob 
komunikace užitečný a snad i zajímavý. 
n Kdo další byste měl zájem o tento 
způsob zasílání informací, stačí na ad-
resu markova@mctroja.cz napsat, že 
máte v úmyslu poskytnout nám e -mai-
lovou adresu k zasílání informací. Od 
nás obdržíte text souhlasu s vysvětle-
ním, jak bude s Vaší e -mailovou adre-
sou nakládáno, který musíte potvrdit 
a tím se dostanete do databáze příjem-
ců zpráv. Tento souhlas máte právo 
kdykoliv odvolat. Ing. Marková,

tajemnice úřadu městské části

Z
apsaných voličů ve stálém seznamu včetně devíti cizinců z EU bylo celkem 
906. K volebním urnám přišlo v Troji 592 voličů, což představuje 65 % volební 
účasti. Největším problémem nejen pro voliče byl rozměr hlasovacího lístku 

pro Hlavní město Prahu. Neplatných hlasů bylo sedm. Výsledky sčítání pro Troju 
jsme mohli – samozřejmě po schválení registračním místem (MHMP) – zveřejnit až 
společně s výsledky pro HMP, takže čekání na trojské výsledky se neúměrně protáh-
lo téměř do noci díky mnoha voličům, kteří maximálně využili pro HMP svých še-
desát pět hlasů napříč 29 stranami.

Nejvíc hlasů ve volbě zastupitelů HMP získala v Troji strana Praha sobě (11036
hlasů), což je 31 % trojských občanů. Druzí se umístili STAN+TOP 09 (6040) a třetí
pozici uhájila ODS (5972 hlasů). Renata Zajícová, zapisovatel OVK

Zpívání
pod rozsvíceným
vánočním stromem
v úterý 4. 12. 2018
v Obecní zahradě

Kandidátní listina Kandidát Hlasy
Pořadí 
zvoleníčíslo

strany
název

poř.
číslo

příjmení, jméno, tituly věk abs. v %

TROJSKÉ FÓRUM 1 Karlíková Jindřiška Ing. 61 202 13,79 1

1 TROJSKÉ FÓRUM 8 Petkov Michal Mgr. 36 186 12,70 2

1 TROJSKÉ FÓRUM 7 Pokorná Kateřina Mgr. 46 185 12,63 3

2 TROJSKÝ KŮŇ 2018 – SNK a STAN 1 Bryknar Tomáš Ing. 54 402 11,82 1

2 TROJSKÝ KŮŇ 2018 – SNK a STAN 2 Drdácký Tomáš Ing. arch. 45 372 10,93 2

2 TROJSKÝ KŮŇ 2018 – SNK a STAN 3 Tůmová Kateřina Mgr. 54 386 11,34 3

2 TROJSKÝ KŮŇ 2018 – SNK a STAN 4 Hostaš Petr JUDr. 46 382 11,23 4

2 TROJSKÝ KŮŇ 2018 – SNK a STAN 5 Foitlová Klára 53 374 10,99 5

2 TROJSKÝ KŮŇ 2018 – SNK a STAN 6 Hájek Filip Mgr. 32 375 11,02 6ÚŘAD MČ INFOOOOORMRMRMRMRM

Jak se

v Troji

volilo

enýým
od 17 hod.

01010011011010101010111188888888 8888 88888888 88 2

Rozsvícení 17:00

 BIOODPAD
listí, tráva, plevel, dřevní štěpka z větví, 
piliny, hobliny, spadané ovoce, zbytky 
ovoce a zeleniny, čajové sáčky, kávová 
sedlina, skořápky od vajec apod.

Sobota 10. 11. 9–12 hod.
n Dvůr ZŠ + TGSČ Trojská 110/21
n  V Podhoří proti čp. 280 (bývalá 

octárna)
Neděle 11. 11. 9–12 hod.

n Pod Salabkou x Trojská
Sobota 24. 11. 13–16 hod.

n Dvůr ZŠ + TGSČ Trojská 110/21
n  V Podhoří proti čp. 280 (bývalá 

octárna)
Neděle 25. 11. 13–16 hod.

n Pod Salabkou x Trojská
n  V Podhoří proti čp. 280 (bývalá 

octárna)

Vážení občané, rádi bychom vás in-
formovali, že na stanovišti č. 18 v ul. 
Trojská 460/181 můžete již třídit 
sklo barevné i čiré. Od 1. 11. pak při-
bude kontejner na kov.
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ZAJÍMAVOST

Jak správně kompostovat?
Pokud máte již založený kompost a neustále váháte, co do něj 
dát a co ne, tak zde máte stručný přehled.

Kompostovat se může téměř vše, co je rostlinného půvo-
du. Do kompostu se mohou dávat: čajové a kávové sedliny, 
použité sáčky od čaje, skořápky od vajíček, popel ze dřeva, ne-
vykvetlý plevel, listí (včetně ořešákového, ale toto s podmínkou), 
zbytky ovoce a zeleniny z kuchyně (i zkažené), piliny, zbytky po 
řezu ovocných stromů a keřů (důležité nasekat, aby se lépe roz-
kládaly), i slupky z takového ovoce jako jsou banány, pomeranče 
(myslím, že nemusím zdůrazňovat že v malém množství, protože 
jistě nekupujete toto ovoce po bednách), zmačkaný hygienický pa-
pír, v menším množství i novinový, papírové kapesníky, obaly 
od vajec, kompostovatelné pleny (jen v malém množství). Kom-
postovat se může i listí a plody ze stromů napadených šar-
kou. Tato choroba se přenáší prostřednictvím savého hmyzu 
hlavně mšic, takže nehrozí, že si kompostem roznesete tuto 
chorobu po zahradě. Na spadaných listech a plodech mšice 
nesají.

Naopak vyvarujte se těchto materiálů, ty do kompostu 
nesmí: popel z uhlí, anorganické materiály (plast, sklo…), vykvetlé 
plevele (semena by v kompostu dozrála a váš kompost by se změ-
nil v semeniště plevelů), oddenkaté plevele (pýr, bršlice…), rostliny 
napadené nebezpečnými chorobami (nádorovitost košťálovin, spála 
růžovitých…)., rostliny napadené škůdci, zbytky jídla, barevný lesk-
lý papír, obsah z vysavače, textil, výkaly domácích i hospodářských 
zvířat.

Ohledně rostlin napadených houbovými chorobami, např. 
strupovitostí – ty kompostovat lze, ale za předpokladu, že při 
procesu tlení dojde k horké fázi, tedy k teplotě nad 50 °C. Vy-
soká teplota zničí mnoho chorob i semen plevelů, ale protože 
se to nedá dost dobře kontrolovat, vhodnější je napadený bio-
logický odpad pálit, neboť se choroba dále nerozšíří a bude 
čistě zklikvidována. Stejně tak uvedené oddenkaté plevele 
a plevele, které již vytvořily semena, popř. mají poupata.

C
o se týče listí z ořešáku, 
často se vedou spory 
o tom, zda je vhodné jej 

kompostovat, či ne. Předem 
je důležité říci, že listí z ořešá-
ku je velmi odolné proti roz-
kladu, a to díky tenké vrstvě 
vosku, která list pokrývá. Po-
kud tedy listí ořešáku nechá-
me volně na zahradě, máme 
jistotu, že jej tam najdeme 
i na jaře, pokud jej neodfouk-
ne jinam vítr. Listí ořešáku 
má oproti ostatním listnatým 
dřevinám kyselejší reakci, ob-
dobně jako jehličí z jehlična-
tých dřevin. V případě, že ale 
spadané listí z ořešáku např. 
posekáme sekačkou a promí-
cháme s ostatními druhy listí 

či částí kompostu, tak lze 
kompostovat. Ničemu to ne-
vadí a vy získáte další kvalitní 
materiál a minerální látky. 
U kompostování je důležité zajis-
tit styk kompostu s půdou, aby se 
do něj dostali vhodní živočichové 
jako jsou žížaly a další organis-
my, které umožňují rozklad. Dů-
ležité je zajistit i přístup kyslíku 
a pravidelně kompost prohazo-
vat. Pokud na zahrádce nemáte 
prostor pro svůj vlastní kompost, 
můžete si u Pražských služeb ob-
jednat hnědý kontejner tzv. kom-
postejner a to na stránkách: 
http://www.psas.cz/index.
cfm/sluzby -fi rmam/odpady/
svoz -bioodpadu/uzavreni-
-smlouvy -online/

Co je možné pálit, kde a kdy?
V otevřených ohništích (viz odkaz níže) lze podle zákona 
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, § 16, odst. (4), spa-
lovat pouze suché rostlinné materiály neznečištěné chemický-
mi látkami. Podle § 16, odst. (5) může spalování rostlinných 
materiálů v otevřených ohništích obec vyhláškou upravit. 
Zakázat spalování rostlinných materiálů může obec tehdy, 
zajistí -li jiný způsob jejich odstranění a to podle zákona 
o odpadech č. 185/2001 Sb. V obecně závazné vyhlášce 
obec také stanovuje, kdo plnění vyhlášky kontroluje (pracov-
níci úřadu, místní policie).

P
raha nemá přesně ur-
čené dny, kdy je mož-
né pálit, a proto je

toto možné provádět,
v kterýkoliv den. Oheň se
nesmí zakládat na místech
se vzrostlým porostem,
loukách a strništích. Mís-
to, kde je zakládán oheň
musí být takové, aby nemo-
hl vzniknout požár a mělo
by být ohraničeno (např.
kamenná či betonová 
skruž se železným roštem.
Právnické osoby mají po-
vinnost pálení většího
množství suchého orga-
nického materiálu ohlásit 
hasičům, na fyzické osoby 
se toto nevztahuje, ale je

to doporučeno, aby se pře-
dešlo nepříjemnostem.

Ohlásit záměr pálení su-
chého biologického odpadu 
lze na tomto odkazu: htt-
ps://paleni.izscr.cz/paleni. 
Vše je nutné ohlásit v do-
statečném předstihu. Ohla-
šuje se pouze doba a místo 
zamýšleného pálení. Tímto 
způsobem se předejde pla-
ným poplachům a případné-
mu výjezdu hasičů. Na těch-
to stránkách naleznete mís-
ta veřejných ohnišť http://
w w w.praha  - p r i roda .
cz/rekreace -v-prazske-
-prirode/verejna -ohniste/.//

Ing. arch. Václav Valtr
a Ing. Zuzana Ježková

Založen Příměstský park
TROJSKÁ KOTLINA
Proběhla tisková konference.

Tiskovou zprávu najdete na www.mctroja.cz.

Vážení spoluobčané, ve spolupráci s MHMP Vám na-
bízíme k odběru od 1. 11. 2018 jeden kus čtyřdílné sady 
textilních tašek, které jsou určeny ke zlepšení domácího 
třídění odpadu. Jedna sada tašek s dlouhým uchem se 
skládá z tašky na papír, plast, sklo a nápojové kartony. 
Velikost jedné tašky je 20 l.

Na webu MČ Praha -Troja je ke stáhnutí formulář,
který vyplníte a sada bude Vaše! Přihlášky přijímáme již 
nyní, neboť k dispozici bude jen 100 ks těchto sad. Za-
pojte se i Vy! Ing. Zuzana Ježková, referent životního prostředí

Zlepšení třídění 
domácího odpadu

NABÍDKA ČTYŘDÍLNÉ SADY NA:
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Jak se děti
kamarádí s knížkami
V letošním školním roce jsme zahájili 
činnost čtenářského klubu pro děti 
z trojské základní školy. Tento pilotní 
projekt podpořila grantem i Městská 
část Praha -Troja.

V
prostorách Domu spokojeného stáří 
jsme zařídili útulný prostor a vybavi-
li ho novým nábytkem a knížkami 

pro děti. Děti se zde schází jednou týdně 
na devadesát minut, aby objevovaly krásu 
literatury. Mohou si číst svoji vlastní kni-
hu nebo si půjčit knížku dle vlastního vý-
běru z knihovničky. Obsahem není ale 
pouze vlastní čtení, nýbrž hlavně různé 
čtenářské aktivity jako například čtení 
s předvídáním, skládankové čtení, besedy 
o knížkách, ilustrace a psaní příběhů, sdí-
lení zážitků z četby atd. Učíme děti, jak si 
vybrat svoji vlastní knížku, podporujeme 
lásku ke knížkám a radost ze čtení.

Mgr. Kateřina Tůmová

Studenti 
z Holandska 
navštívili 
naši ZŠ
V půlce října naši školu na-
vštívilo dvacet šest studentů 
pedagogické fakulty z Ho-
landska. Tito studenti přijeli 
do Prahy, aby navštívili ně-
kolik škol a seznámili se tak 
s různými metodami výuky.

Těšilo nás, že si vybrali 
právě naši školu. Strávili u nás 
celé dopoledne. Byli přítomni 
na hodinách ve všech třídách 
a poté jsme společně disku-
tovali o školském systému 
u nás i v Holandsku. Všichni 
byli velmi milí a nám dělalo 
radost je v naší škole přivítat.

Mgr. Kateřina Tůmová,
zástupce ředitele školy

U.C.T. instruktoři 
v ELI (v nejmodernějším 
laserovém centru Fyzikálního ústavu 
AV ČR v Dolních Břežanech)
13. 10. 2018 – V rámci dne pro zaměstnance a rodinné 
příslušníky tohoto centra jsme dostali velkou příleži-
tost, podělit se o naše úspěchy při úpravách lego mo-
delů. Předvést dětem i dospělým, jak lze jednoduše 
modely upravit, naprogramovat, rozpohybovat a řídit 
je. Pomocí řídících modulů SBrick, Sbrick +, BuWizz, 
PFx Brick, Lego Power, Boost, WeDo 2.0, PowerUp, 
NXT či Mindstorms EV3 jsme jim dopřáli možnost 
uchopit různé ovladače, mobilní telefony, tablety či 
gamepady a získat tím kontrolu nad daným modelem. 
Popřípadě vytvořit i jednoduchý program v počítači 
či tabletu a přepnout tento model do autonomního 
provozu, aby sám vykonával určitou naprogramova-
nou činnost. Tím vším jsme si ale velice zkomplikovali 
rozhodování o pojmenování těchto modelů, zda je lze 
nazývat ještě roboty či už roboti. To je ale na další, 
samostatný článek. Jan Zobal a Miroslav Vondřich

Ekoškolka Rozárka
Ekocentrum 
Podhoubí

J
ak prožíváme barevné podzimní dny v Rozár-
ce? Sešli jsme se v hojném počtu na Posvícení, 
tentokrát v krásném prostředí Oranžerie 

a zahrady Trojského zámku. Děti připravily do jar-
marku křížaly, na které ušily barevné látkové pyt-
líčky. Pobavili jsme se při veselých aktivitách, za-
zpívali si i zatančili. Potěšilo nás setkání s dětmi 
z Rozárky, které již jsou ve škole i našimi trojskými 
sousedy. Vyrazili jsme na nedělní výlet s dětmi 
a rodiči do Únětic. Proběhl také další ze série aro-
ma workshopů pro rodiče na téma, jak na podzim-
ní smutky a únavu.

listopad

Máme obrovskou radost, protože obě pobočky 
Ekoškolky Rozárky, trojská i smíchovská, získaly 
v říjnu bronzový certifikát od iniciativy Skutečně t
zdravá škola. Obdrželi jsme ho za aktivní přístup 
ke kvalitnímu stravování dětí, budování povědomí 
o zdravých návycích od útlého věku i spolupráci 
s rodiči a lokálními dodavateli. Certifikát si slav-
nostně převezmeme 10. listopadu na konferenci 
Skutečně zdravé školy.
Chcete se s námi během listopadu potkat? 
Přijďte na Svatomartinskou slavnost ve středu 
7. 11. od 17 hod. nebo zavítejte do školky při Dni 
otevřených dveří 22. 11. mezi 9–11 hod.
Kontakt: Eva Sůrová, tel: 777 123 690,
eva.surova@podhoubi.cz
Ekoškolka Rozárka, Pod Havránkou 12/2,
Praha -Troja, www.podhoubi.cz.

Alena Sladká, PR, marketing

OPEN
Florbal Troja 2018 
Florbalový turnaj
V pondělí 5. 11. 2018 se uskuteční 10. roč-
ník turnaje OPEN Florbal Troja 2018. 
Vítězství bude chtít obhájit tým EDUCE-
net Praha, bude to však mít velmi těžké. 
Určitě přijdou velmi dobře připraveni 
studenti z Gymnázia Jaroslava Seiferta, 
aby dokázali odčinit loňskou finálovou 
prohru z prodloužení. Své také určitě 
předvede i tradiční účastník – Soukromá 
střední škola výpočetní techniky z Prahy 
9. Jak uspějí žáci Trojského gymnázia? 
Uvidíme. Jako každoročně bude i letos vy-
hlášen nejlepší střelec a brankář turnaje. 
Vítězné týmy obdrží hodnotné ceny, a to 
i díky finanční podpoře MČ Praha -Troja, 
která na tyto účely poskytla grant v oblas-
ti sportovních aktivit dětí a mládeže.

Mgr. Radim Jendřejas

ELI v Dolních Břežanech
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ky Národní pedagogické mu-
zeum a knihovna J. A. Ko-
menského, Valdštejnská 20, 
Malá Strana, úterý–neděle 
10–17 h k výstavě je možno 
objednat vzdělávací po-
řad Pradědeček ve škole
(vhodný pro ZŠ). Dopro-
vodná výstava Tady nová 
republika (pracovní listy)a
www.npmk.cz
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Svatomartinská
slavnost
mladých vín

OD 11 HOD. V TROJSKÉM SKLEPĚ

ŽIVÁ HUDBA, PEČENÁ HUSA (nutná rezervace)

TROJSKÝ KALENDÁŘ

Přemýšlíte, co vybrat vašim blízkým k narozeninám 
či k Vánocům?
Věnujte svým blízkým návštěvu botanické zahrady s průvod-
cem! Prohlídky lze uskutečnit ve všech expozicích včetně 
expozice výroby vína, kde obdarovaní mohou ochutnat vína 
z místní vinice sv. Kláry. Poukazy mají platnost jeden rok od 
data vydání. Před vlastní návštěvou zahrady je nutné, aby si 
obdarovaný prohlídku dopředu rezervoval. Informace pro 
obdarované je uvedena i na samotném poukazu.
Prohlídky bez ochutnávky vín: Skleník Fata 
Morgana + venkovní expozice/vinice 150 Kč/
osoba + 300 Kč za průvodce na jeden okruh 
za skupinu. Venkovní expozice/vinice 
85 Kč/osoba + 300 Kč za průvodce na jeden 
okruh za skupinu. Průvodce můžete objed-
nat do těchto okruhů: skleník Fata Morgana; 
venkovní expozice – areál Jih; venkovní expozi-
ce – areál Sever; expozice výroby vína (bez ochutnávky).
Prohlídky zahrnující expozici výroby vína s ochutnávkou 
vín: Expozice výroby vína (prohlídka s průvodcem, ochutnáv-
ka vín) + venkovní expozice (vstup) + skleník Fata Morgana 
(vstup) pro dvě osoby: celkem 1000 Kč skupina tří a více osob: 
390 Kč/osoba. Expozice výroby vína (prohlídka s průvodcem, 

h á k í ) d ě b k í i ( )ochutnávka vín) pro dvě osoby: + venkovní expozice (vstup):
880 Kč, skupina tří a více osob: 320 Kč/osoba. Průvodce mů-
žete v rámci prohlídek s ochutnávkou přiobjednat za 300 Kč/
okruh do těchto okruhů: skleník Fata Morgana; venkovní ex-
pozice – areál Jih; venkovní expozice – areál Sever.
V ceně návštěvy expozice výroby vína s ochutnávkou jsou
zahrnuty služby průvodce a dvě lahve vína (do vyčerpání zá-
sob). Info a formulář pro objednání na www.botanicka.cz

DO

VYČERPÁNÍ

ZÁSOB

10
11

11
11

TJ Sokol Troja
oddíl sokolské
všestrannosti
a MČ Praha -Troja pořádají

TRADIČNÍ

DRAKIÁDU*

pro děti od jednoho roku do sta let

V SOBOTU 10. 11. 2018 OD 14 H
NA LOUCE POD VELKOU SKÁLOU

Draky a dobrou náladu s sebou.
Co budem dělat?
Opékat buřty, popíjet čaj a samozřejmě 
pouštět draky.

Bližší info: pizdur@volny.cz, 
nebo 606 822 128

*při vichřici a sněhové kalamitě se akce ruší

Povltavská 20

Svatomartinský přípitek
Přijďte i letos ochutnat mladá vína vinařů a poodhalit tak 
kvalitu nového ročníku.

Již tradičně vás zveme 11. 11. v 11 hodin ke
slavnostnímu otevírání Svatomartinského vína 
na vinici sv. Kláry. Čeká na vás výběr mladých
a svatomartinských vín českých i moravských vinařů.
www.botanicka.cz

P ED STO LETY!
VÝSTAVA PŘI PŘÍLEŽITOSTI STÉHO VÝ
OD ZALOŽENÍ ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLI

ZASEDACÍ MÍSTNOST DOMU SPOKOJENÉHO STÁŘÍ
POVLTAVSKÁ 42/21

OTEVŘENO: V PÁTEK 13–17 H, V SOBOTU A NEDĚLI 10–18 H,

DO 28. 10. 2018

TTTTY!YYY
ÝROROROÝROROČÍ

LIKYLIKYLIKYIKYLIKY

ŘÍÍÍÍ

11
11

DO

Svatomartinská
slavnost
v Ekoškolce Rozárka
OD 17 HODIN
Pod Havránkou 12/2
www.podhoubi.cz

kaaaa
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TROJSKÝ KALENDÁŘ

Na kajaku Troja – Mělník 2018
Dvanáctý ročník proběhnul a já dumám nad tím, co napsat o akci,
kterou si užije každý asi trochu jinak, v závislosti na tom, kdy do 
děje vstoupí. Zda ráno těsně před startem nebo už večer předem při 
mohutném „vodáckém večírku“. Dále podle toho, s jakými lidmi se 
v průběhu dlouhého dne na vodě potká či nepotká. A v neposlední 
řadě záleží i na tom, v jaké je aktuální kajakářské kondici…

P
ořád netušíte, o jaké akci 
to vlastně mluvím – píši? 
No přeci každého 17. lis-

topadu vyjíždíme v brzkých 
ranních hodinách na kaja-
cích směr Mělník. Pětačtyři-

t kil t ů ádl ý hcet kilometrů pádlovaných, 
tři jezy zdýmané a jeden pře-
nášený, podvečerní doplutí 
na „magický“ soutok Vltavy 
a Labe, vylámání zmrzlých 
a ztuhlých těl z kajaků, nalo-
žení lodí na auta a rozjezd do 

svých domovů. nA tak i letoš-
ní ročník – již 13. v pořadí
proběhne za velké účasti kaja-
kářů z celé republiky. Pokud
vás těchto pár řádků zaujalo,
přijďte nás pozdravit v 8:00

dá k ákl dna vodáckou základnu b nebo
ještě lépe se můžete i vy sami
zúčastnit, pokud ovládáte jíz-
du na kajaku a máte rádi ne-
vyzpytatelnost podzimního
počasí…

Stanďoch

Info: HGsport tel.: 251 510 464, info@hgsport.cz

KOMENTOVANÁ KRMENÍ
A SETKÁNÍ SE ZVÍŘATY

v zimním období (říjen–březen) pouze o víkendech 
a svátcích:
Setkání doplněná poutavým vyprávěním se konají po 
celý den – stačí si jen vybrat! Venkovní program probí-
há jen za hezkého počasí. Změna programu vyhrazena. 
Výjimky jsou uvedeny.
10.00 krmení hrabáčů 10.30 setkání u slonů 11.00 kr-
mení tučňáků 11.30 setkání u kaloňů 12.00 Zvířata 
v akci 13.00 krmení varanů komodských (1x za 3–4 týd-
ny) 12.45 setkání u velemloků 13.00 setkání u velkých 
želv 13.30 setkání u goril 13.30 krmení mláďat varanů 
komodských (každou sobotu) 14.00 krmení kočkovi-
tých šelem (pouze v sobotu) 14.00 setkání u plazů (pou-
ze v neděli) 15.00 krmení orangutanů (pouze v neděli) 
15.30 setkání u žiraf.

22
11

28
11

1
12

Vážení 
trojští 
sousedé,

zveme
Vás srdečně 
do naší galerie
na vernisáž a výstavu

Architekt 
Petr 
SEMRÁD
KRESBY, MALBY, 
PROJEKTY
MEZI PRAHOU -TROJOU 
A JIŽNÍ AFRIKOU

vernisáž ve čtvrtek 
15. listopadu
v 17 hodin
v Galerii u lávky

na vernisáži vystoupí 
IVÁN GUTIÉRREZ,
kytara, zpěv

Den otevřených
dveří v Ekoškolce
Rozárka
9–11 hodin
Pod Havránkou 12/2  www.podhoubi.cz

ADVENTNÍ DÍLNA
v MŠ Nad Kazankou
od 15.30, tvoření věnců s p. Foitlovou

bus 112 Kovárna Trojskál

Povltavská

Po
d 

H
av

rá
nk

ou

bus

➸ Vltava

l

GALERIE
U LÁVKY

Otevřeno od 16. 11. 2018 do 14. 1. 2019
pátek 13–17 h, sobota a neděle 10–18 h

15
11

17
11

TJ SOKOL TROJA
S PODPOROU
MČ PRAHA -TROJA VÁS ZVE NA

autobusový
poznávací zájezd do Plzně

v sobotu 1. 12. 2018
ODJEZD: 8.00 hod. parkoviště ul. Na Kazance 
(u Čechovy školy)
PŘÍJEZD: 19.00 hod. parkoviště ul. Na Kazance

Cena: pro členy TJ Sokol Troja: 150 Kč, pro nečleny 
TJ Sokol Troja: 200 Kč cena je bez vstupného a stravování

Přihlášky přijímá: Jar. Fliegl, 
tel. 602 150 374, tj -sokol -troja@volny.cz

Návrh programu:
1. Individuální – každý podle svého vý-í
běru – přijde na sraz k odjezdu – bude
určeno dodatečně při rozchodu.p
2. Skupinově – 10.00 návštěva Tech-
mánie + 3D planetária, 14.00 oběd, 
ZOO – Dinopark neb muzeum S + H,
dle počasí
3. Skupinově – procházka centrem po
památkách, Vánoční trhy, Muzeum
výroby piva, Prazdroj, Plzeň Plaza
Podrobnější informace budou zaslány 
mailem na požádání.

LISTOPAD 2018 229
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TROJSKÝ KALENDÁŘ

ŽIVOT V TROJI

Výstavu zahájil pan Tomáš Bryknar, starosta
městské části vzpomínkou na Otu Doubka, jež stál 
u vzniku instalace.

Dům spokojeného stáří Quido
Schwanka v zrestaurované „Staré
škole“ v památkové zóně Rybáře,
Povltavská 21/42Povltavská 21/42Povltavská 21/42

Roku 1920 bylo v zámku otevřeno Muzeum čs legií.

Expozice připomíná zrod samostatného 
Československa, se zaměřením na Troju 
a okolí (Sokol, 1. světová válka,

legionáři, místní samospráva) a záro-
veň mapuje rekreační využití oblasti. Ar-
chivní materiály poskytli pánové Franti-
šek Malý a již zmíněný Ota Doubek.
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Zasedací místnost DSS pátek 13–17 sobota–nedě-Zasedací místnost DSS, pátek 13–17, sobota–nedě-Zasedací místnost DSS, pátek 13 17, sobota nedě
le: 10–18 hodinle: 10 18 hodin

PŘED 100 LETY!

Pozdrav z hlubokých lesů České Kanady aneb Výprava KLONDIKE 2018 zasílá Lesní oddíl STOPA

Posledním počinem pro potěšení a užitek především 
našich seniorů bylo slavnostní otevření nového pří-
střešku v zadním traktu Domu spokojeného stáří.

Z
a přítomnosti starosty Ing. Tomáše Brykna-ří i I T áš B k
ra, zástupce starosty Ing. Arch. Tomáše Dr-
dáckého, obyvatel domu a několika hostů 

bylo zprovozněno potřebné a příjemné zahradní 
posezení s možností grilování, přijímání návštěv, 
odpočinku. Nová zahradní pergola poslouží rov-
něž jako možné rozšíření prostoru zasedací míst-
nosti, při přednáškách, výstavních vernisážích, 
pro setkání občanů a nabízí se i možnost využití 
pro komorní rodinné oslavy apod.

Otka StavovčíkováOtka Stavovčíková nyní již bývalá předsedkyně, nyní již bývalá předsedkyně, y j ý p y
Komise sociální a péče o senioryKomise sociální a péče o seniory

Setkání seniorů

V
 posledním zářijovém týdnu jsme se při příjemném posezení rozloučili s do-
savadními představiteli městské části Praha Troja. Měli jsme velkou radost, 
že jsme si v příjemném prostředí Restaurantu Camp Sokol Troja mohli opět 

popovídat, potěšit své chuťové buňky dobrým občerstvením a poslechnout si zají-
mavosti o prezidentu Masarykovi. Při tomto mimořádném setkání seniorů jsme 
ohodnotili a velmi ocenili ochotu a vstřícnost vedení radnice k potřebám starší 
generace. Děkujeme. Otka Stavovčíková

Pergola u Domu spokojeného stáří

Československý odboj, česko -německé soužití, začlenění Slovenska do nového státu

Seriál o souvislostech zrodu republiky
Koncem září a v první polovině října jsme v zasedací místnosti Domu spokojené-
ho stáří měli možnost seznámit se s historickými poznatky o době, v níž se před 
sto lety rodila československá samostatnost. Cyklus tří velice zajímavých před-
nášek historiků PhDr. Mgr. Tomáše Bandžucha a Mgr. Tomáše Fabša všechny 
posluchače velice zaujal. TB
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POZOR, PRODLOUŽENO DO 11. 11.
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CO NOVÉHO U SOUSEDŮ

Ota (s lupou) ve svém živlu, mezi 

přáteli, na schůzce Klubu historiků

Opět se na tvorbě publikace
podíleli pan Ing. František 
Malý a grafik Jan Weber. Je-
jich poděkování za spoluúčast 
a poskytnuté materiály patří
obyvatelům Rybářské osady,
paní Heleně Klíčové, Mirosla-
vu Knittelovi, Jaroslavě Kon-
frštové. Též obyvatelům bý-
valé Bosny, pánům Jaroslavu
Kubínovi, Vlastimilu Přádo-
vi, Otakaru Doubkovi, Jaro-
slavu Obermaierovi a dalším

Dne 24. 9. 2018 po dlouhé nemoci 
zemřel jeden ze zakládajících čle-
nů Klubu trojské historie pan Ota 
Doubek, velký sběratel pohlednic 
se zaměřením na místopis Troje, 
aktivní spolupracovník Nadace 
Quido Schwanka – Troja, město 
v zeleni. Byl autorem i spolupra-
covníkem při vydávání historic-
kých publikací. Aktivně spolu-

pracoval s úřadem MČ Praha-Troja při 
realizaci výstav historických pohledů 
i sestavování kalendářů.

Budeme na něj vzpomínat též jako 
na bezvadného kolegu a kamaráda, kte-
rý nezkazil žádnou legraci.

František Malý

Vánoční bazar
v Muzeu hlavního města Prahy

1. 12. MuzeuM Market Na Poříčí 52
9–18 h Prodej drobných dárků, výtvarné díl-

ny pro děti, občerstvení
vstup do hlavní budovy zdarma

LISTOPAD 2018 229

P
rvní a poslední reportáž Josefa Koudel-
ky již mnohokrát vystavovaná nejen 
u nás, ale i v zahraničí (před sedmi lety 

dokonce v Moskvě), je letos u příležitosti pa-
desátého výročí okupace vojsky Varšavské 
smlouvy doplněná emotivní prostorovou vi-
deoprodukcí Koudelkových děl, archivními 
záběry Jana Němce, dobovou zvukovou kuli-
sou, a dokonce i ohromnými barevnými skvr-
nami na podlaze, které evokují krev.

Z textových tabulí se dozvíte vše o počátku 
a průběhu srpnových dnů a Koudelkův jako-
by nekonečný soubor fotografií Vás dozajista 
nenechá klidnými, naopak vás vtáhne do hek-
tické nálady nešťastných Pražanů, zaskoče-
ných nelítostnou, krvavou, neodpustitelnou 
agresí. Výstava potrvá až do 6. ledna 2019.

Pozvánka na výstavu 
do Veletržního paláce 
Koudelka: Invaze 68

TROJA A ŘEKA
Základní dvě části svazku se týkají způsobů překonávánní Vltavy mezi Trojou a le-
vým břehem a Císařským ostrovem (přívozy, mosty, láávky) a velikého vodního 
díla z let 1899 až 1902 – splavnění Vltavy a Labe z PPrahy do Ústí na Labem.
Vybrané části jsou o trojském jezu, plavebním kanále a zzdymadlu v Podbabě.

Vychází již 17. publikace NQS,
tentokrát o Vltavě v Troji

členům Klubu trojojské historie – Libuši
Kuderové, Jiřímu DDohnalovi, Mirku Syro-
vému, manželům DDvořákovým, manželům
Frankovým, Milanuu Kratochvílovi, Květě
Zemanové, Heleně Luttererové, Bohunce
Čepové, Heleně Liipkové, a i příznivcům
ze ZOO Praha, Hanně Heráňové a Zbyňku
Šíšovi za dodané oodborné materiály. Též
Botanické zahradě Troja za propagaci prá-
ce NQS a KTH. Ing. arch. Václav Valtr

Trojský přívoz z časopisu Naše Praha

Trojský přívoz v r. 1960 Fo
to
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Rozloučení
s Otou

9

Dne 17. 10. 2018 se konala v Domě spokojenného stáří schůzka Klu-
bu trojské historie. Schůzky se zúčastnilo dvacet historiků. n Při
zahájení schůzky jsme uctili minutou tichaa a vzpomínkou památ-

ku našeho člena, kamaráda, sběratele, spolupracovvníka, starého Trojáka 
z Bosny pana Oty Doubka, který nás po dlouhé nemoci opustil. Už s ním 

nebudeme hodnotit staré sběěratelské poklady týkají-
cí se Troje. nČlenové KTH ddostali očekávanou pub-
likaci Troja, Vltava, Lidé, kteerou mně den před tím 
přivezla tiskárna. Schůzka proběhla ve vzpomín-
kách na Otu Doubka a prohlížením nové publikace. 
Další schůzka Klubu trojské historie bude 
14. 11. 2018 od 17 hodin v Domě spokojeného 
stáří. František Malý

Novou publikaci můžete zakoupit naa Úřadě MČ – Trojská 96,
v prodejně potravin Na Kovárně, přípípadně v sídle NQS
hned vedle ní. Doporučená prodejní í cena 200 Kč.



PRO CHYTRÉ HLAVY

Které nástroje v kuchyni upotřebíte
a které tam nepatří? Tři nevyhovující 
náčiní přeškrtni.

TJ SOKOL INFORMUJE

INFORMACE Z ŘÍJNOVÝCH AKCÍ
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„Televizní den” 
se fotbalistům 
vydařil

7. 10. jsme na kolech za krásného po-
časí zdolali trasu z Prahy přes Brandýs
nad Labem až do Lysé nad Labem – viz
foto výše.
13. 10. se uskutečnilo tzv. „televizní
utkání“ za účasti cca jednoho sta pade-
sáti účastníků, kteří hráli, fandili nebo
soutěžili – viz foto a text vpravo nahoře.
14. 10. jsme se dozvěděli mnoho zají-
mavého na hradu Loket a prošli se po
kolonádách v Karlových Varech – viz
foto vpravo. Za TJ Sokol Troja Petr FILIP

S
obota 13. října se v Troji nesla ve zna-
mení fotbalu. Místní oddíl kopané zde
totiž uspořádal tzv. „Televizní den“,

při kterém se představily hned tři týmy do-
mácích fotbalistů. Děti si během akce mohly 
užívat zábavu také v rámci sportovních akti-
vit, které pro ně fotbalisté připravili. Vedle 
fotbalové střelby na cíl mohly závodit na 
dětských chůdách, házet kroužky na cíl 
nebo se účastnit rychlostního slalomu. 
n O občerstvení se postarali samotní hráči 
společně s kantýnským Jardou, aby více sblí-
žili lidi, kteří se pohybují kolem trojského 
fotbalu. Kromě občerstvení a sportovní zá-
bavy mohli návštěvníci vyhrát hodnotné 
ceny v tombole. nAkce byla otevřena široké
veřejnosti a účastnili se jí jak členové Soko-
la, tak také pravidelní fanoušci i náhodní 
kolemjdoucí. „Chodíme sem s naší Evelínkou 
každý půlrok a vždy si to obě dvě krásně užijeme“
nechala se slyšet jedna z maminek, Míša Ne-
ubergrová. Akce se povedla nejenom po or-
ganizační stránce, ale také výsledkově. Oba 
týmy mužů s přehledem vyhrály svá utkání.
Starší přípravka svůj zápas sice prohrála, 
i přesto vstřelili domácí hráči tři krásné 
góly, za které sklidili zasloužený potlesk.

Prokop Vodrážka, Nový deník (redakčně upraveno)

Orientační běžci 
na podzim 2018

P
o mnoha vícedenních závodech u nás i zahrani-
čí, kterých se členové oddílu orientačního běhu 
TJ Sokol Troja zúčastnili o prázdninách, jsme 

zahájili podzimní sezonu.
Sezona je velmi bohatá mj. zásluhou finále Svě-
tového poháru v OB (SP) konaného 4.–7. října 
v ČR (současně proběhl v Praze kongres IOF – 
Mezinárodní federace orientačního běhu). Ve 
dvou závodech SP zvítězili čeští reprezentanti 
Vojtěch KRÁL a Miloš NYKODY
MYY , což je vyni-
kající úspěch. V rámci SP se konaly veřejné závo-
dy, v nichž měl náš oddíl zástupce. Začaly závody 
Podzimního pražského žebříčku s hojnou účastí 
našich členů. nOddíl zorganizoval 21. září orien-
tační závod pro ZŠ v Londýnské ulici v hornopo-
žárských lesích. 29. září jsme pomohli ČOS s or-
ganizací večerního Petřínského běhu v rámci celo-
evropské akce Be active night – Noci sokoloven II.

V září zahájil druhým rokem činnost dětský krou-
žek při oddíle OB. Proti loňským patnácti čle-
nům se zatím rozrostl na dvacet dětí. Podrobnosti 
o jeho činnosti přineseme v některém z dalších 
vydání časopisu TROJA. Kromě orientačních zá-
vodů se na podzim zúčastníme v rámci přípravy 
mnoha přespoláků mj. Velké kunratické. Závěrem 
děkujeme za podporu činnosti oddílu MČ Praha-
-Troja, TJ Sokol Troja a České obci sokolské.

Za oddíl OB: Milan Paukert

Pohoda rodiny Neubergrových na hřišti kopané
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TJ SOKOL TROJA 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 kulturníPři
vyžití pro všechny věkové kategorie. Přijďte se podívat.

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

TJ SOKOL TROJA zve na cvičeníA
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Stolní tenis
Seriál turnajů ve stolním tenise pokračoval v neděli 7. 10. 2018 čtyřhrami. Ve velké
tělocvičně ZŠ Svatopluka Čecha hrálo šest párů v jediné skupině na tři vítězné sety 
systémem každý s každým. nBez porážky prošli turnajem Radim ZACHRLA hrajícíA
s Václavem BURIÁNKEM. Druzí a nejlepší ze Sokola Troja Ladislav HAVLÍČEK
s Petrem HOUFEM prohráli jen s vítězi a třetí skončil pár Jana RADNICOVÁ a Fran-Á
tišek KVĚTOŇ. Rudolf Hampel, vedoucí stol. tenisu

1. vítězové a Holzknechtová, Krespis
2. J. Radnicová, F. Květoň
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Připravujeme
10. 11. Drakiádu – viz pozvánka 

s informacemi na str. 6.
 1. 12. Naučný autobusový zájezd

do Plzně do „Techmánie“
i jinam – viz str. 7.

 9. 12. Vánoční cvičení – dopoledne
 9. 12. Mikulášská – odpoledne

TJ Sokol Troja a MČ Praha -Troja
vás srdečně zvou na

Mikulášské
nedělní cvičení
9. 12. 2018 9.30–12.30 h

v tělocvičně ZŠ
Kromě tří hodin cvičení se přijďte vá-
nočně naladit při posezení se svaře-
ným vínem a malým občerstvením
Cvičit s Vámi budou tradiční lektorky 
TJ Sokol Troja – trochu netradičně.

PROGRAM:
9.00–9.25 PREZENCE
9.30–10.30 CVIČENÍ NA ŽIDLÍCH

s náčiním – malá tělocvična
AEROBIK + TABATA – 
velká tělocvična

10.40–11.30 CORE TRAINING –
malá tělocvična
STEP AEROBIK +
NETRADIČNÍ NÁČINÍ – 
velká tělocvična

11.50–12.20 SOKOL DANCE – v rytmu 
60. let – všichni společně

12.20–12.30 STREČINK – závěrečné
protažení a celkové
zklidnění
Účastnický poplatek 50 Kč,

důchodce zdarma, nečlenové ČOS 150 Kč
Prosíme o nezávazné přihlášky v hodinách 
TJ Sokol Troja, nebo na tel. 724 272 566

Rytmika pro děti DÍTĚ POHYB HUDBA
každé pondělí 17:00–18:00 v malé tělocvičně u ZŠ
Cvičení je určeno pro děti 5–10 let. Učíme je sladit pohyb s hudbou, orientovat 
se v prostoru a rozvíjet pohybové schopnosti – rovnováhu, koordinaci a flexibilitu.
S použitím různého náčiní rozvíjíme zručnost.

Program ve šk. roce 2018/19:

ZÁŘÍ Pohyb a hudba,
základy aerobiku

koordinace pohybu s hudbou, rytmické nástroje, 
základní kroky aerobiku

ŘÍJEN Aerobik pro děti aerobik a stepaerobik, orientace v prostoru
LISTOPAD Ropeskipping trikové skákání přes švihadlo
PROSINEC Cvičení s balančním náčiním bosu, overball, gymgall
LEDEN Sokol Dance základní kroky tanců – standard, latina
ÚNOR Rytmická gymnastika s náčiním I. kroužky, obruče, šátky, míče, stuha
BŘEZEN Základní gymnastika koberec, malá kladina, lavička
DUBEN Rytmická gymnastika s náčiním II. kroužky, obruče, šátky, míče, stuha
KVĚTEN Aerobik pro děti aerobik a stepaerobik, sestavy
ČERVEN p pp g pyRopeskipping, Bosu, Stepy opakování dovedností

Informace: Jana Šrámková (724 272 566, jana.sramkova@mafra.cz)z

každý čtvrtek 17:30–19:00 ve velké tělocvičně u ZŠ
Cvičení je určeno dětem 6–10 let. Snažíme se jim představit široké spektrum sportů
a pohybových aktivit, aby měly možnost poznat, co jim jde a co je baví. Rozvíjíme
v nich všestrannost, koordinaci, tělesnou zdatnost, obratnost a flexibilitu. Dále pak 
dovednosti s míčem a zručnost při použití dalšího náčiní.

Program ve šk. roce 2018/19:

ZÁŘÍ atletika Slávek Vondřich
ŘÍJEN miniházená Vojta Valtr
LISTOPAD gymnastika I. Tomáš Bryknar
PROSINEC bosu, overball, gymball Jana Šrámková
LEDEN minivolejbal Slávek Vondřich, Jana Šrámková
ÚNOR fl orbal Vojta Valtr
BŘEZEN pohybové hry Bláža Heřmánková
DUBEN gymnastika II. Tomáš Bryknar
KVĚTEN ropeskipping Jana Šrámková, Katka Šrámková
ČERVEN outdoorové aktivity Tomáš Bryknar

Informace: Kateřina Šrámková (723 607 070, katerinasramkova@seznam.cz)z

     Do 18/11 tram 41
Ještě do 18. listopadu – o sobotách, ne-
dělích a svátcích odpoledne vyjede po 
nové atraktivní trase centrem města 
v hodinových intervalech historické sou-
pravy tramvaje linky číslo 41.
Trasa linky: VÝSTAVIŠTĚ HOLEŠOVICE – Ve-
letržní palác – Strossmayerovo náměstí – Nábř. 
Kpt. Jaroše – Čechův most – Právnická fakulta – 
Staroměstská – Karlovy lázně – Národní divadlo 
– Jiráskovo náměstí – Palackého náměstí – Kar-
lovo náměstí – Novoměstská radnice – Lazarská 
(ul. Spálená) – Národní třída – Národní divadlo 
– Újezd – Hellichova – Malostranské náměstí – 
Malostranská – Královský letohrádek – Pražský 
hrad – Brusnice – VOZOVNA STŘEŠOVICE,

Odjezd od Výstaviště:
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 a 17.00 h.
Jízdné na historické lince je pro dospělé 35 Kč,
pro děti do 15 let, kočárek s dítětem, ZTP a dů-
chodce nad 70 let: 20 Kč.Pouze o víkendu



229

TIP PRO VÁSTROJSKÝ KALENDÁŘ

Periodický tisk územního samosprávného celku
Vydáno dne 31. 10. 2018 v Praze pod evidenčním číslem MK ČR E12401. Uzávěrka příštího čísla: 12. 11. 2018. Vydavatel měsíčníku: Měst-
ská část Praha-Troja, Trojská 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 Ho-
molková, Ing. L. Popovská. Zlom: Michal Špatz,

ý g
Maketa: Grafos, Tisk: Sprint Servis. Příspěvky nemusí vyjadřovat názor redakce a mohou 

být kráceny. Názory pište na: redakce@mctroja.cz

ZOO zve
www.zoopraha.cz

Otevřeno denně, v listopadu 9–16 h

Happy Mondays – každé pon-
dělí všechny děti od 3 do 15 let,
důchodci a studenti vstup za 
50 Kč. Držitelé průkazek ZTP, 
ZTP/P mají vstup za 1 Kč.
Večerní prohlídky s průvodcem
každou středu, pátek a sobotu
po zavírací hodině od 17 h. Nut-
no se objednat. www.zoopraha.cz
Krmení velbloudů Každý den 
od 13.30 h. Nutno se objednat. 
www.zoopraha.cz
Výstavy: Sklípkani (do 4. 11.)i
Galerie Gočárovy domy, Na hlíd-
ce v Gobi Jurta,i Fotím v Zoo Pra-
ha Terasa u Vzdělávacího centraa
3. 11. Diwali – svátek světel Vy-
robte si lampion a vydejte se v prů-
vodu za slony. Zde uvidíte magic-
kou ohňovou show. Vstup za 1 Kč
pro návštěvníky s lampionem.
4. 11. Zooškola pro dospělé
Téma:“Zbavte se fóbií“. Je nutné
se objednat. www.zoopraha.cz
4. 11. Seznámení se sklípkany
v rámci výstavy „Sklípkani“
mezi 14. a 15. hodinou speciál-
ní komentář k životnímu cyklu
a zajímavostem sklípkanů Gale-
rie Gočárovy domy
10.–11. 11. Zoo jinými smysly Mi-
mořádná výstava přírodnin a ži-
vých zvířat hlavně pro nevidomé
a slabozraké. Zoo všemi smysly.
18. 11. Den chovatelů želv Cyk-
lus přednášek o želvách a chova-
telská poradna po celý den.
24. 11. Hvězdy v zoo Večerní pro-
cházka za zvířecími hvězdami.
Komentovaná krmení a setkání 
se zvířaty (detailněji na str. 7)y
pouze o víkendech a svátcích.

BZ pro vásZ
www.botanicka.cz

11. 11. Svatomartinský přípitek
Vinice sv. Kláry od 11 h, více: s. 6
24. 11. Adventní tvoření Zázemí
administrativní budovy 10–16 h
Přijďte si vyrobit vánoční deko-
race nebo dárek pro vaše blízké.
do 2. 12. Jehličí od tundry až po 
rovník Výstava s ukázkami dřev,k
šišek i jehličí přestaví bohatství,
různorodost a mnohá tajemství 
jehličnanů. Ornamentální za-
hrada, Pinetum, Fata Morgana
22. 11. 2018 – 1. 1. 2019
Kouzlo Vánoc Skleník Fata Mor-
gana út–ne 9–16 h originální 
aranžmá z přírodních materiá-
lů, netradiční betlém – Vánoce 
v tropech!

1. Náměstí Republiky s rozměry 139 × 193 m patří k jednomu z největších náměstí v ČR. Kromě katedrály 
sv.Bartoloměje mu dominuje také morový sloup ze 17. století a tři moderní zlaté kašny podle návrhu Ondřeje Císlera. 
Do nádrží z černé čínské žuly padá voda z pozlacených chrličů, které symbolizují anděla, chrtici a velblouda, motivy 
z plzeňského znaku.
2. Katedrála sv. Bartoloměje (nyní v rekonstrukci) – věž je se svou výškou 102,26 metru nejvyš ší kostelní 
věží v ČR. Na zadní straně kostela najdete barokní mříž s hlavičkami andělíčků. Jeden z nich, ten nejvíce 
ohmataný, přináší štěstí.
3. Renesanční radnice ozdobená sgrafity byla postavena podle Giovanniho de Statia v r. 1558. V radničním
mázhauzu najdete model his torického středu města.
4. Císařský dům vlevo od radnice má název po císaři Rudolfu II. který se sem po vypuknutí moru v září 1599
v Praze, uchýlil. Na masivním pilí ři stojí kamenná socha rytíře Rolanda, někdy též nazývaného Žumbera.
5. Morový sloup se nachází mezi Císařským domem a katedrálou. Byl postaven v roce 1681 jako výraz díků za 
mírný průběh morové epidemie. Vrchol sloupu zdobí barokní replika Plz eňské madony.
6. Dům U Červeného srdce poznáte podle červeného srdíčka uprostřed fasády. Novorenesanční dům 
ozdobený sgrafity Mikoláše Alše pochází z roku 1894.
7. Budova biskupství stojí přímo proti vchodu do kated rály.
8. Velká synagoga byla postavena v roce 1892 v maursko -románském stylu, je největší synagogou v ČR a po 
budapešťské dokonce druhou největší v Evropě.
9. Velké diva dlo z r.1902 ve Smetanových sadech. Dnes je jednou ze dvou stálých  scén Divadla J. K. Tyla.
10. Sadový okruh – sady vznikly v polovině 19. stol. Okruh se dělí na Smetanovy sady, Kopeckého sady, 
Šafaříkovy sady, Křižíkovy sady, sady 5. května a sady Pětatřicátníků.
11. Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje – před budovou je socha Josefa F rantiška Smetany, 
profesora zdejšího gymnázia a strýce slavného skladatele.
12. Hotel Slovan je bývalý hotel Waldek, na konci 19. století nejlepší v Plzni, hostil i císaře Františka Josefa I.
13 . Měšťanská beseda se dvěma společenskými sály a restaurací je postavena v novorenesančním slohu se 
secesní uměleckou výzdobou. Součástí je krásná secesní kavárna.
14. Frant iškánský klášter s kostelem Nanebevzetí Panny Marie – v klášteře je Muzeum církevního 
umění.
15. Západočeské muzeum – ve vestib ulu muzea zkuste rozsvítit originál obloukové lampy. Pod budovou 
muzea v kapradinovém zákoutí spočívá zkamenělý strom araukarit. V podloubí sousoší Spejbla a Hurvínka.
16. Theatrum Mundi – Malb a vznikla v roce 2001 a znázorňuje nejslavnější plzeňské osobnosti
17. Masné krámy z roku 1392 sloužily až do 50. let  20. století. Dnes je v jejich prostorách Západočeské galerie.
18. Vodárenská věž je nejstarší vodárenskou památkou Plzně. Čtyřboká pozdně gotická věž na nároží 
Pražské ulice a sadů 5. května byla součástí městského opevnění.
19.  Pivovarské muzeum a plzeňské historické podzemí – zde začíná prohlídka rozlehlého
historického podzemí. 
20. Mlýnská strouha přiváděla vodu do Panského mlýna, který stával v místech dnešního hotelu Marriott. 
V roce 2010 zde vznik lo umělé jezírko uprostřed upravené parkové plochy.
21. Plzeňský Prazdroj – lávkou pro pěší přes Radbuzu se dostanete na nádvoří pivovaru. Při prohlídce
navštívíte jednu z nejmodernějších stáčíren v E vropě, panoramatické kino, expozici surovin, historickou 
i současnou varnu. Vrcholem je návštěva historických pivovarských skle pů, kde plnoletí ochutnají nefiltrované 
a nepasterizované pivo Pilsner Urquell.

Pokud se vydáte se Sokolem Troja 1. 12. na výlet do plzeňské Techmánie, nabízíme inspi-
raci pro procházku centrem Plzně – viz mapka.
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