
3 Zahrada zazáří 3 Přijďte posedět 3 Vánoce se blíží 5 Něco pro vaše děti 6 Víkendy v pivovaru

6. 12.
v 17 h

PROSINEC 2016ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-TROJA

www.mctroja.cz

Ať hudba zní
STR. 3, 5, 6, 7, 12

Vítání
občánků

STR. 3

7 Cvičte s lektorkami 7 …přijde Mikuláš 8 a děti byly hodné 9 Návštěva u broučků 12 Cesta za sochami

ČÍSLO

206

Mikuláš, 
čert 
a anděl

4. 12.



SLOVO STAROSTY

206 PROSINEC 2016

2

ZASTUPITELSTVO INFORMUJE

AKTUALITA

Vážení trojští sousedé, 
tuto neděli jsme rozsvítili již druhou svíci na adventním 
věnci a Vánoce již doslova klepou na dveře. Přijměte pro-
sím, tak jako v loňském roce, mé pozvání na slavnostní 
rozsvícení vánočního stromu 6. prosince do zahrady u ma-
teřské školy. V pět hodin odpoledne zde budou děti z ma-
teřské školy, základní školy i studenti Trojského gymnázia 
připraveni vám zazpívat a zahrát vánoční koledy. K atmo-
sféře Vánoc jistě přispěje i cukroví, punč a svařené víno, 
kterým si vás trojští zastupitelé dovolí pohostit. 

Mílí trojští sousedé, velice rád bych na tomto místě 
poděkoval člence zastupitelstva paní Kateřině Tůmové 
a paní učitelce Kateřině Šrámkové za skvěle připravený 
a zorganizovaný „Den pro zdravý životní styl“. Tato akce 
byla uspořádána v Základní škole Trojská pod záštitou 
radního hl. m. Prahy pro oblast zdravotnictví Ing. Radka 
Lacka. Ti z vás, kteří 26. listopadu tuto akci podporující 
zdravý životní styl navštívili, byli jistě nadšeni z pestrého 
programu, který zde byl připraven. 

Tentýž den jsem se také s mnohými z vás setkal při ote-
vření adventních trhů a mohl s vámi ochutnat výborný sva-
řák v bývalém Trojském pivovaru. Je to úžasné místo s ob-
rovským potenciálem takřka v centru městské části a já 
jsem velice rád, že společnost Trojský pivovar s.r.o tento 
areál po mnoha letech znovu zpřístupnila veřejnosti.tupnila veřejnosti.

Klidné prožití Adventu

narTomáš Brykn

Z jednání Komise pro školství
dne 24. listopadu 2016

Na jednání Komise pro školství se vyjadřovali ředitelé škol ke 
své činnosti a konstatovali dobrou vzájemnou spolupráci. Více 
trojských dětí navštěvuje nyní i Ekoškolku Rozárka, která po-
řádá některé akce ve spolupráci s MŠ Nad Kazankou. Ředitel 
Základní školy Mgr. PACÍK konstatoval velmi dobrou úroveň K
současného pedagogického sboru, kdy na školu přišly dvě 
nové učitelky a naopak zmínil problémy v družině. V základ-
ní škole stále přetrvává nespokojenost se školním stravováním 
zajišťovaným firmou Sodexo. Tatáž firma zajišťuje i stravování 
v Mateřské škole, kde se naopak velmi zlepšilo. Dále paní před-
sedkyně Mgr. TŮMOVÁ informovala členy komise o projektu Á
Skutečně zdravá škola. 

V druhé polovině jednání komise představil Mgr. A. Rado-
van HORA studii A Rozšíření kapacity základní školy. Studii zadala 
Městská část Praha-Troja jako první podklad k uvažované žá-
dosti o podporu z Operačního programu Praha-pól růstu ČR 
v rámci výzvy č. 23. Ke studii proběhla bohatá a věcná diskuze. 

Ing. Marková, tajemnice komise

Z Komise pro životní prostředí
Komise pro životní prostředí a zdraví obyvatel se sešla dne 
21. 11. 2016 a hlavním bodem programu byly náměty na úpra-
vu frekvence svozu nádob na tříděný odpad na několika mís-
tech v Troji, dále problematika divokých prasat, údržba zeleně 
ve Vackově sadu, výsadba stromů a návrh řešení odkládání 
odpadu od zahrádkářů v Podhoří. Zkrácený zápis, celý zápis je 
k dispozici na ÚMČ Praha-Troja .

Ing. Jana Ceplová, tajemnice komise
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Vážení spolusousedé, jako každý rok bychom Vás rádi 
pozvali na tradiční vánoční sousedské „Setkání u sudu“. 
Událost proběhne 24. prosince po štědrovečerní večeři 
v ulici Na Salabce od 21 hodin. Vstupné je jako vždy 
jedno polínko do společného ohně. Vítán je každý, kdo 
si chce popovídat se svými trojskými sousedy. Nezapo-
meňte si vzít s sebou teplé oblečení, skleničku a něco do 
ní. Srdečně se na Vás těšíme, Petr a Ivana Klohnovi
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MĚSTSKÁ ČÁST
PRAHA-TROJA

VÁS SRDEČNĚ ZVE NA

Rozsvícení 
vánočního stromu
6. 12. OD 17 HODIN
V OBECNÍ ZAHRADĚ

3
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TROJSKÝ KALENDÁŘ

Setkání seniorů
Ve čtvrtek 15. 12. 2016
od 17 hodin
v restauraci TJ Sokol Troja

Malé občerstvení vás nemine a účast přislíbila 
odbornice z Botanické zahrady s cennými rada-
mi o přezimování rostlin.

OD 16 HODIN V TROJSKÉM ZÁMKU

krásném prostředí Trojského zámku se 31. 10. konalo slavnostní
Vítání občánků 2016. Na akci se přihlásilo dvacet dětí narozených
trojským rodičům v rozmezí let 2014–2016. Přítomné přivítal pan sta-

rosta Tomáš Bryknar . Od Městské části Praha-Troja obdržely děti krásnou 
ě í d ili ž k l J K dř ě éh T jpamětní medaili navrženou ak. mal. Janem Kavanem a dřevěného Troj-

ského koníka z dílny Matela Original. Všem dětem a jejich rodičům přejeme 
hodně zdraví a lásky! Renata Zajícová, evidence obyvatel

ÚŘAD MČ INFORMUJE

Již déle než rok funguje na Úřadu 
městské části Praha-Troja mobilní
telefon s číslem

601 574 514
Své připomínky, podněty, nápady nebo stížnosti 
můžete telefonovat, zasílat formou SMS a MMS.

Městská část Praha-Troja
má svůj profil na facebooku.
Najdete na: facebook.com/MCTroja

V

31. 10. Vítání občánků, koncert

TROJSKÝ KALENDÁŘ

rozsvícení 17:00

V pondělí 31. října se v Císařském sále Trojského zámku uskutečnil i slav-
nostní koncert při příležitosti státního svátku České republiky. Komorní
soubor Duo Semplice, v podání: Lukáš Dobrodinský – harfa a Vít Homér
– flétna, zahrál jak skladby světově známých autorů, tak i své vlastní. Prove-
dení sklidilo u posluchačů velký úspěch.e

Úřední hodiny ÚMČ na konci roku
Vážení občané, na konci roku 2016 bude úřad otevřen každý pracovní den
až do 30. 12. 2016, pouze budou upraveny úřední hodiny. Pokud jsme někte-
rý den úřední hodiny zkrátili, nabízíme vám náhradou rozšířenou úřední
dobu v jiných dnech. Věnujte, prosím, pozornost následujícímu sdělení, 
abyste si vybrali správný den na návštěvu úřadu.

Nenechávejte si své záležitosti k vyřízení na poslední chvíli a využijte pře-
devším běžnou otevírací dobu v týdnu od 19. do 23. 12. 2016. Kromě úředníchu
dnů pondělí a středa je možno domluvit návštěvu úřadu i v ostatní dny.a
Úterý 27. 12. úřední den 8.00–12.00, 13.00–15.00
Středa 28. 12.  zkrácený úřední den 8.00–12.00 platí pro služby spojené

s pokladnou úřadu a ověřováním listin a podpisů z důvodu
odevzdávání pokladní hotovosti z pokladny úřadu do ban-
ky pro služby spojené s přijímáním podání 8.00–15.00

Čtvrtek 29. 12. 8.00–12.00, 13.00–15.00 úřad poskytuje pouze služby spo-
jené s přijímáním podání

Pátek 30. 12. 8.00–13.00 úřad poskytuje pouze služby spojené s přijímá-
ním podání Ing. Irena Marková, tajemnice ÚMČ Praha-Troja

ŽIVOT V TROJI
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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ZAJÍMAVOST

CO NOVÉHO U SOUSEDŮ

Červenka obecná
iž z kraje r. 2016 byla ptákem roku 
vyhlášena Českou společností orni-
tologickou ČERVENKA OBECNÁ. 

Nenápadný opeřenec ve velikosti vrabce 
patřící mezi patnáct v tuzemsku nejběž-
nějších ptáků. Pro svůj život potřebuje 
trochu hustšího porostu a křoví. Majitelé 
zahrad mohou červenkám usnadnit ži-
vot třeba tím, že upustí od chemického 
ošetřování trávníku, hromadu větví ze 
zimní prořezávky ponechají v zahradě až 
do podzimu anebo nebudou pálit hroma-
dy klestí, kdy zvlášť v hnízdní době mo-
hou nejen, že zničit schované hnízdo čer-
venky, ale i množství drobných živočichů, 
sloužících ptákům jako potrava. s.p.a.

Krmte ptáčky
utomatické krmítko umožňuje 
nasypání většího množství krmiva 
najednou (olejnatá semena: slu-

nečnice, mák, lněné semínko atp.). To 
pak propadává úzkou skulinou na dno.

Začnete-li s mírnými dávkami krmiva 
ještě před příchodem zimy, ptáci si na-
vyknou přilétat a je pravděpodobné, že 
si v jarních měsících vybudují v okolí kr-
mítka svá hnízda (např. sýkorky).

J

A

Pro
šikov
prstí

Díla slavných
Veřejnosti zdarma přístupná Gale-
rie Nadace pojišťovny Kooperati-
va, představuje ve svých rozsáhlých 
prostorách novou expozici: Gra-
fický kabinet a komorní plastika
(mistrovská díla osobností české 
tvůrčí scény – od baroka po sou-
časnost). Galerie Kooperativy, 
Pobřežní 298/8 Praha 8 – Karlín. 
Úterý–neděle 10–18 h. Vstup zdar-
ma. www.koop.cz

Dotační programDotační program Městské části 
Praha-Troja na rok 2017

Městská část Praha-Troja připravuje pro rok 2017 program pro poskytování 
dotací právnickým a fyzickým osobám na podporu projektů v oblasti rozvo-
je, krajiny, občanské společnosti, vybavení, služeb a volnočasových aktivit 
v prostoru trojské kotliny.

Program bude zveřejněn začátkem prosince 2017 na úřední desce úřadu 
a na webových stránkách městské části včetně podmínek, lhůty pro podání 
žádostí a formulářů přihlášek. Účel, na který budou moci být dotace poskyt-
nuty, je dán následujícími tematickými oblastmi, které zveřejňujeme v před-
stihu, 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 rodi-

čovských 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, krouž-

ků, 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 po-
třebu žadatele. O takovou dotaci lze žádat v průběhu celého roku na základě 
situace, v níž se žadatel právě ocitl.

OTNÍ PROSTŘEDÍ

vné
íčky
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adace Q. Schwanka – Troja, měs-
to v zeleni vydává další z řady 
svých bohatě ilustrovaných sešitů 

věnovaných minulosti Troje a Podho-
ří. Nový příspěvek se jmenuje Ztracená 
Troja a Podhoří a opět ho „uspořádal 
a obrazovým materiálem doplnil“ 
František MALY	. Více než stodvacet 
stran zajímavého textu a jedinečných fo-
tografií z rodinných archivů, které jsou 
poprvé publikovány, nás zavede do míst, 
která buď již zmizela anebo se téměř zce-
la změnila. Jsou připomenuta nejen pro-
středí, na která si my starší najednou při 
pohledu na snímek ještě dokážeme roz-
pomenout, ale hlavně místní lidé a jejich 
vztahy i osudy, které k vzpomínaným 
místům nedílně patřily. Vždyť právě lidé 
a rodiny zde žijící, vytvářeli Troju s jejím 
jedinečným charakterem a hodnotami, 
které my dnes tak oceňujeme.

Troja a Podhoří, původně dvě drobná 
sídla na okraji rostoucího velkého města, 
dnes součást velkoměsta. Byla a jsou slo-
žena z mnoha míst vyhraněného rázu. Ně-
která ta místa si ráz uchovala, jiná se zcela 
změnila. Některá sklíčka mozaiky byla 
rozbita, jiná vyměněna a jiná oslepla, ale 
celkový obraz zatím stále zůstává. Na bře-
hu velké řeky je stále živo a velká energie 
a potenciál místa jsou stále přitažlivé. 
J j p y, ýJaké jsou původní kořeny, ze kterých ta 
síla místa roste, co zmizelo, ale je vlastně 
stále přítomno, byť už jen v paměti a sta-
rých fotografiích.  Na to se teď budeme 
moci podívat a strávit příjemné chvíle nad 
minulými obrazy míst a našich předchůd-
ců. Objevíme práci, vztahy a společenské 
klima společenství, které čelilo jiným, ale 
i obdobným výzvám, kterým čelíme i my. 
Mnoho můžeme vyčíst ze starých snímků 
a útržků vzpomínek, které v publikaci ob-
jevíme. Její podtitul „Nostalgické ohlédnutí 
po pravém břehu Vltavy“ vyjadřuje jeden “
z mnoha postojů, který můžeme k materi-
álům v publikaci soustředěným zaujmout. 
Stejně tak ale mohou být i inspirativní 
a vyzývající k novým aktivitám na historií 
a tradicemi bohatém místě. Takovým mís-
tem Troja a Podhoří nesporně jsou.

Nová publikace o staré Troji a Podhoří 
vyjde ještě před Vánoci

N

„Ztracená Troja“ bude v prodeji na obvyk-
lých místech, v sídle Nadace Pod Havrán-
kou 13, na úřadě městské části a v prodej-
ně potravin u kovárny. Pěkný dárek pro 
pamětníky a milovníky Troje. Měla by být 
k dispozici až těsně před svátky po 15. 12. 
2016. Ing. arch. Václav Valtr

otografie je ze srpna 1910 a jsou na ní 
pravděpodobně majitelé vily Kar-
lovka, Troja čp. 47. Tuto vilu koupil 

v roce 1919 akademický sochař Jan Straka, 
který je autorem lva u Památníku padlých 
v areálu trojské školy. Současně je pan Straka 
dědeček našeho, nyní už bývalého, souseda 
pana Ing. Jana Lipského. V domě prý bývala 
pošta, přepřahali se zde koně a od roku 1922 
pobočka Městské knihovny.

V současné době je v tiskárně další publi-

TIP NA DÁREK

TIPY PRO VÁS

ŽIVOT V TROJI

Dne 16. 11. 2016 se opět sešel Klub trojské historie v počtu čtrnácti členů. Bohu-
žel nemoc nedovolila některým členů se zúčastnit. Přejeme jim brzké uzdravení. 
Podařilo se částečně rozluštit záhadu přiložené fotografie.

F

kace o Troji s názvem: „Troja a Podhoří, Nos-
talgické ohlédnutí po pravém břehu Vltavy“. 
Nejjednodušší získání bude v samoobsluze 
Na Kovárně, hned vedle pokladny.

Další schůzka Klubu trojské historie bude 
18. 1. 2017 od 17 hodin v Domě spokojeného 
stáří.

Přeji všem členům i nečlenům Klubu troj-
ské historie příjemné vánoční svátky a hlav-
ně hodně zdraví a optimismu do roku 2017

Architektura 
pro korunu

Výstava u příležitosti 700. výročí na-
rození Karla IV. nejen pro děti – Petr 
Parléř coby průvodce středověkým 
městem
Valdštejnská jízdárna út–ne: 10–18 h, 
do 31. 12. 2016
Valdštejnská 3 (Metro A, Malostranská,
tram 2, 12, 15, 18, 22)

PROSINEC 2016 206

ně hodně zdraví a optimismu do roku 2017.
František Malý

Královský advent 
na Karlštejně 18. 12.
18. 12. vystoupení tanečních, hudeb-
ních a pěveckých souborů na náměs-
tí městyse, Česká mše vánoční J. J. í
Ryby v Rytířském sále Císařského 
paláce, vstupné 170/110 Kč. Rezerva-
ce: 311 681 695, rezervace@hradka-
rlstejn.cz
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Trojský zámek

ZOO

parkoviště

Povltavská

Zámecký park
Troja
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TROJSKÝ
PIVOVAR
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4. 12.
TJ Sokol Troja
a MČ Praha-Troja
Vás srdečně zvou
na již tradiční

Mikulášské
nedělní 
cvičení
9.30–12.30 h
v tělocvičně ZŠ
Kromě tří hodin cvičení se 
přijďte vánočně naladit při 
posezení se svařeným vínem 
a malým občerstvením
Cvičit s Vámi budou lektorky 
TJ Sokol Troja.

Program:
 9:00–9:25 PREZENCE
 9:30–10:15 CVIČENÍ 
NA ŽIDLÍCH + FLEXIBAR
  malá tělocvična
AEROBIK + BODYSTYLING
  velká tělocvična
 10:30–11:15 PILATES 
INTERVAL TRAINING
  malá tělocvična
STEP AEROBIK + BOSU
balance  velká tělocvična 
11:30–12:00 LATIN DANCE 
– zatančete si základní kroky 
 12:10–12:30 STREČINK – 
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

4. 12.TJ Sokol Troja
ve spolupráci
s MČ Praha-Troja
zvou na

Mikulášskou 
nadílku aneb

Budliky, budliky, my jsme čerti z pekla…
I letos se přijde Mikuláš s čertem podívat, jestli děti ne-
zlobí. Kdo se s nimi chce potkat a užít si veselé předvá-
noční odpoledne, určitě přijde.
n Čekání na Mikuláše nám zpříjemní divadelní pohádky

 v podání trojského divadelního spolku.

OD 16 HODIN
V prostorách tělocvičny ZŠ
přezůvky (i doprovod!!!), pohodlné
oblečení, vyrobená ozdoba na strome-
ček, dobrá a nebojácná nálada, 50 Kč 

vstup (dítě)
ihlášky do čtvrtka 1. 12. 16
aterinasramkova@seznam.cz)

Zakončení okolo 17.30 h 

S sebou:

TROJSKÝ KALENDÁŘ

7. 12.
Pravidelná
řízená
degustace
OD 19 HODIN
ZIMNÍ VÍNA

Štědrý den
nanečisto
OD 18 HODIN

každoroční sousedské

posezení

Povltavská 20/44

23. 12.

26. 12.

6. 12. v Obecní
zahradě

Rozsvícení vánočního stromu
podrobněji na 3. straně

ček
na
Při
(ka
Za

RRRRRRRRRRoooooozzzzzzsssssvvvvvííííííííícccccceeeeeennnníí

15. 12
Tradiční setkání seniorů 

v restauraci TJ Sokol Troja
podrobnosti na třetí straně

OD 16 HODIN V CÍSAŘSKÉM SÁLE
TROJSKÉHO ZÁMKU Vánoční pohodu nám hudbou
zkrášlí multižánrový Epoque Quartet.
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NAPSALI JSTEOzdravný pobyt členů SPCCH v Poděbradech
Organizace Svazu postižených 
civilizačními chorobami Pra-
ha 7 v letošním roce zajistila 
oblíbený týdenní pobyt v Láz-
ních Poděbrady od 24. do 30. 
10. 2016. Zúčastnilo se ho čty-
řicetšest našich členů, z toho 
bylo třináct Trojáků. Byli jsme 

ubytováni v hotelu Libuše, 
kde jsme byli všichni spokoje-
ni jak s ubytováním, tak i se 
stravou. Obědy a večeře jsme 
si vybírali ze tří jídel. Po dobu 
pobytu bylo docela slušné 
počasí, takže ve volném čase 
jsme se procházeli po městě 

i v jeho blízkém okolí. Koupe-
le jsme měli za rohem hotelu
v Letních lázních. Naší hlav-
ní starostí bylo po snídani
nebo po obědě dorazit včas
na koupel a pak se dál prochá-
zet krásným podzimním lá-
zeňským parkem a po městě.

Dvakrát jsme v menší skupin-
ce navštívili relaxační bazén, 
kde jsme si užili hodně legra-
ce. Ochutnali jsme i zákusky 
v místních cukrárnách. Tak 
jako každý rok jsme si udělali 
výlet do Libice nad Cidlinou 
k soutoku Labe s Cidlinou se 
zastavením v restauraci U sou-
toku. Po krátkém odpočinku 
a občerstvení jsme se vrátili 
podél Labe zpátky do Podě-
brad. Do Prahy jsme se všich-
ni ve zdraví a v pohodě vrátili 
autobusem v neděli před jede-
náctou hodinou. Těšíme se, že 
se v Poděbradech za rok zase 
sejdeme. Pobyt se uskutečnil 
s finančním příspěvkem MČ 
Praha-Troja. Děkujeme.

 J. Tůma

Zahrada hrou Výsledek grantové výzvy
Vážení rodiče a přátelé mateřské školy 
Nad Kazankou, rádi bychom vás infor-
movali o konečném výsledku hodnoce-
ní žádostí o nadační příspěvek, které
byly podány na základě Grantové výzvy 
2015 vyhlášené Nadací Proměny Karla 
Komárka v programu Zahrada hrou.

S radostí vám oznamujeme, že naše 
školka v konečném výběru žadatelů
o nadační podporu uspěla. Díky tomu
jsme získali nadační příspěvek, který je
v první etapě projektu určen na přípra-

vu a zpracování projektové dokumenta-
ce, na doprovodné aktivity.

Tímto bychom velmi uvítali jakékoli 
podněty ke vzájemné spolupráci při 
tvorbě projektu, zapojení dětí a rodi-
čů do všech činností, apod. Těšíme se 
na vzájemnou spolupráci a tvorbu zahrady 
pro naše děti!

Proměnu Zahrady podporuje Na-
dace Proměny Karla Komárka. Odkaz 
na webové stránky Nadace Proměny 
Karla Komárka:
http://www.nadace-promeny.cz, 
http://www.promenyproskoly.cz

a u mateř-
ské školy přivítala již po-
třetí všechna strašidýlka, 

čaroděje a kouzelníky, aby roz-
svítili své vlastnoručně vyrobe-
né dýňové lucerničky. Letošní 
Strašidýlková cesta se opravdu 
povedla, všichni si užili spous-
tu legrace, společného tvoření 
a děti prokázaly velkou odvahu. 

Straši-
dýlková 

cesta

O
Výstava obrazů, kreseb 
a grafi k Šárky Trčkové 
zahájena

Otevřeno pá: 13–17, so+ne 10–18 (do 8. 1. 2017)
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Florbalový turnaj
 sobotu 5. 11. 2016 proběhl 8. ročník 
turnaje OPEN Florbal Troja 2016. Ví-
tězství z loňského roku obhajoval a ob-

hájil tým Euroškoly Strakonice. Díky dvěma 
vítězstvím v řadě se přiblížil celkovému zis-
ku trofeje (je nutno vyhrát třikrát po sobě). 
V turnaji, kterého se nakonec zúčastnily čty-
ři týmy, byli strakoničáci suverénně nejlepší, 
zvítězili ve všech utkáních ve skupině a po-
tvrdili to nakonec i ve finále. Soupeřem jim 
bylo družstvo SPŠ dopravní, které stejně jako 
v loňském roce obsadilo druhé místo. Bronz 
nakonec patřil žákům Trojského gymnázia, 
které po letech opět získalo turnajovou me-
daili. Zápasy měly správný náboj, bojovalo se 
však v duchu Fair-play. Nejlepším střelcem 
turnaje byl vyhlášen s osmi vstřelenými góly 
Ondřej Frant ze Strakonic.

V

Pohár vítězům předal pan starosta MČ Pra-
ha-Troja Ing. Tomáš Bryknar. Je jen škoda, že 
se letos akce zúčastnilo málo týmů, tak snad 
bude příští ročník bohatší. Třeba se i domá-
címu týmu podaří postoupit zase o nějaký 
ten stupínek výše. 

Karel Hoza, za organizátory turnaje

Hranice:
projektová výuka Trojského gymnázia 
21.–24. 11. 2016

á blbost hranice? Hranice naší měny. 
Jaké jsou naše fyzické hranice? Co je 
a co už není hrdinství? Hranice literár-

ních světů, hranice vědy, hranice slušnosti či hra-
nice udržitelnosti – to jsou některá témata, která 
v rámci projektové výuky ve čtvrtém listopado-
vém týdnu zpracovávali žáci Trojského gymná-
zia. Zapojili se i žáci – cizinci, kteří se zaměřili 
na hranici a bariéry z jazykového hlediska.

Kde všude existují a kde naopak neexis-
tují hranice, jsme se měli možnost dozvědět 
jednak z prezentací při představení výsled-
ků projektové výuky, ale také stále můžeme 
na stránkách Trojského gymnázia. Děkuji 
všem za skvěle odvedenou práci a velké ob-
jevy v rámci moderního pojetí výuky, která 
probíhá již tradičně napříč jednotlivými roč-
níky od podzimu roku 2004. Držíme krok 
s dobou, což je dobře! Tak na jaké téma se 
můžeme těšit příští rok? Nechte se překvapit.

Mgr. Radim Jendřejas, Trojské gymnázium

M

Co se děje v Ekoškolce 
Rozárce?
V listopadu jsme se setkali při oblíbené listopadové akci Uspá-
vání broučků. Přinesli jsme si je vyrobené z přírodních materi-
álů, třeba ze šišek, kaštanů, větviček nebo brambor a nechy-
bělo také světýlko nebo lampion. Všichni broučkové dostali 
svůj rodný list a pak jsme jim zazpívali ukolébavku. Za svitu 
světýlek jsme se vydali do tmy a našli jim v okolí školky ty 
nejměkčí postýlky, aby se jim v zimě dobře spalo.
Věděli jste, že je v Troji Bambusárium? My jsme se tam byli 
o výletním dnu podívat a užili si tam spoustu legrace.
Protože se blíží Vánoce a my se na ně moc těšíme, sešli jsme se 
na adventní dílničce a vyrobili si krásné adventní věnce. V pro-
sinci budeme určitě péct cukroví, zpívat koledy a potkáme se 
s rodiči na vánoční besídce.
Ale nečeká nás jen pečení cukroví, připravujeme se na zapoje-
ní do mezinárodního vzdělávacího programu Ekoškola. Máme
před sebou sedm kroků a rádi se s vámi podělíme o to, jak vše 
bude  v Rozárce probíhat.
Chcete se k nám přijít s dětmi podívat a dozvědět se více? 
Ozvěte se a domluvíme se na termínu. Kontakt: Eva Surová, 
tel. 777 123 690, www.podhoubi.cz.

Krásný prosinec vám všem přeje Ekoškolka Rozárka.

Zdravá sobota v Trojské škole
Do mailu mi přišla pozvánka zúčastnit se Dne pro zdravý životní styl, který se konal poslední listo-
padovou sobotu v místní škole. O této akci se mluvilo také na třídních schůzkách, ale nevěnovala
jsem tomu velkou pozornost, protože jsem věděla, že se s dětmi nebudu moct zúčastnit. Měli jsme
domluvený celodenní výlet lodí. Nakonec naše plány nevyšly, loď musela být předčasně vytažena
z vody a uložena k zimnímu spánku. S dětmi jsme se tedy domluvili, že se na chvíli ve škole zastaví-
me, pomůžeme s tím, co bude potřeba a půjdeme domů připravovat adventní výzdobu.

Přišli jsme okolo desáté hodiny. Zájem dětí hned 
upoutala zaparkovaná sanitka před vchodem
do školy. Tady již sympatický zdravotník vyprá-
věl přítomným dětem o jejím vybavení, k čemu
jsou potřeba zabudované přístroje a následo-
vala projížďka s pojízdným lůžkem. Ve třídě si 
děti zkoušely resuscitovat figurínu, ošetřit kr-
vácení a zlomeninu. Nejvíce je ale bavilo, když 
si mohly vybrat jakékoliv zranění a ošetřit se
navzájem. Vznikaly zajímavé obvazové kreace.
V aule gymnázia bylo připraveno pro všechny 
přítomné, jak jinak, zdravé občerstvení. Moc 
mě bavilo pomáhat s jeho přípravou. Recepty 
na zeleninové pomazánky byly velice jednodu-
ché a chutnaly úžasně. Nemohla jsem si vybrat,
kterou ochutnám dřív, jestli krásně oranžo-
vou Dýňovou nebo zářivě zelenou Hráškovou
s bazalkou či pomazánku z červené řepy nebo
čočky. Banánovo-mangové smoothie určitě za-
řadím ke svým víkendovým snídaním. 
Skoro všechny maminky měly zájem o Wellness
analýzu s rozborem tělesného složení tzn. Kolik 
obsahuje naše tělo tuku, vody, jak rychlý máme
metabolismus a podobně. Nutriční specialistka
všechny hodnoty vysvětila, doporučila, co je
pro naše tělo nejlepší nebo jak případně nepříz-
nivou analýzu změnit.

V další místnosti mělo několik maminek mož-
nost mluvit s dětskou psycholožkou. Probírala
se různá témata, nejvíce vztah dětí k učení, jak 
je správně motivovat, ale zároveň nepřetěžovat 
atd.
Po krátké přestávce navazovala očekávaná
přednáška Mudr. Jiřího Plesla, ředitele praž-
ského centra Drop In o.p.s. Svým zajímavým
povídáním si pan doktor udržel po celou dobu
naši 100% pozornost. Nejenom, že vysvětlil, jak 
centrum funguje, jaké stupně pomoci lidem za-
vislým na drogách poskytuje, ale mnoho času
věnoval také zodpovězení dotazů. Ty se týkaly 
hlavně prevence dětí, destruktivních účincích
drog a nebezpečí, která vznikají jejich konzu-
mací.
Menší  děti byly v té době zabaveny Honzou Zo-
balem a jeho sestrojenými modely aut a robotů.
Ty aktivnější si mohly zacvičit v tělocvičně. Náš 
plán, že se ve škole zastavíme pouze na chvilič-
ku, nevyšel. Odcházeli jsme v 15.45 hodin, sko-
ro před koncem. Cestou domů jsme si vyprávěli,
jakou jsme zažili hezkou a zajímavou sobotu,
od které jsme původně neměli žádná očekává-
ní. Určitě budu pro, aby se podobná akce zorga-
nizovala i příští rok.

Pavla Šeborová
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MÁTE SLOVO

PRO CHYTRÉ HLAVY

Vážení spoluobčané, ocitli jsme se v polovině čtyřletého voleb-
ního období, a tak jsem se rozhodl zamyslet nad tím, jak naše 
radnice pracuje pro rozvoj Troje.

Jak jste si jistě všimli, v poslední době se znovu rozvířila 
debata okolo projektu budovy záchranné služby u výjezdu 
z tunelu Blanka. Trojské zastupitelstvo, reprezentované 
z větší části hlavně sdružením Trojský kůň, je silně proti 
této stavbě, stejně tak proti jiným stavbám, o které usilují 
další organizace podporované Magistrátem hl. města Pra-
hy, jako je ZOO (pavilon goril) či Botanická zahrada (záze-
mí zahradníků a WC na vinici). Ze svého pohledu naprosto 
nerozumím striktnímu a dle mého názoru poněkud zasle-
penému odmítání těchto staveb. Těchto jednání a našeho 
případného souhlasu se zmíněnými stavbami by se dalo jis-
tě velmi dobře využít k vyjednání zlepšení podmínek v obci 
v záležitostech, na kterých jsme my jako občané Troje závislí 
na rozhodnutích ze strany vedení města. Jedná se zejména 
o návštěvnickou dopravu či parkování návštěvníků ZOO 
i Botanické zahrady, dobudování chodníku do Podhoří, 
příspěvek na kanalizaci či jiné problémy, které obec tlačí 
a které nedokážeme sami ze svého malého rozpočtu vyřešit. 
Rozuměl jsem argumentům, že budova záchranné služby 
je příliš objemná, že obsahuje heliport atd., zde ale město 
ustoupilo a obci byla navíc nabídnuta možnost zde umístit 
lékaře záchranné služby, což by zlepšilo dostupnost lékařské 
péče v Troji v akutních případech, nebo do objektu přemís-
tit ordinaci praktického lékaře, který funguje v naší obci 
v nevyhovujících a stísněných prostorách. Také byla ote-
vřena možnost výstavby parkovacího domu v téže lokalitě, 
který by jistě přetíženým trojským komunikacím také mohl 
pouze prospět. Podobně nepochopitelný je pro mne odpor 
proti stavbě nového pavilonu goril, zde opravdu netuším, 
z jakého titulu máme právo coby obec mluvit do toho, jak 
bude pavilon vypadat a kde bude v areálu ZOO umístěn, 
zvláště pak pokud splňuje všechny podmínky dotčených 
odborných orgánů – územní plán atd., což je dáno Staveb-
ním zákonem. A to jsem ještě ani nezmínil stavbu sociální-
ho zařízení v Botanické zahradě, které Troja opět dlouhá 
léta blokuje dokonce soudním sporem…

Nad tímto soustředěným a zarytým odporem k rozvo-
ji Troje se dá pouze nechápavě kroutit hlavou – Troja tak 
sama sebe zbavuje velice úspěšně a vytrvale možností mít 
z nových staveb nějaký zisk – při vstřícnějším přístupu by 
se dal očekávat také vstřícnější přístup ze strany Magistrátu 
k výše zmíněným palčivým problémům našeho každoden-
ního života. 

Obávám se, že pokud trojští zastupitelé budou pokra-
čovat ve stávající konzervativní politice a odmítání debaty 
s nadřízenými orgány, tak nakonec dopadneme tak, že se 
s námi, tedy s Trojou, nebude nikdo bavit, bude na nás již 
čistě ze zvyku pohlíženo jako na „potížisty“ a nikoliv jako 
na partnera k jednání. Měl jsem dojem, že politik, a to 
i na té lokální úrovni, má sloužit lidem. Proto stále nedo-
kážu najít v jednání Trojského koně jakýkoliv smysl. Pokud 
naši vytrvalí místní politici budou pokračovat v nastaveném 
trendu, budou se kolony návštěvníků ZOO a Botanické za-
hrady za hezkých dnů dál pomalu sunout Trojou a zamořo-
vat obec zápachem z výfuků a zmíněné budovy budou na-
konec stejně realizovány, nicméně bez toho, abychom za to 
coby obyvatelé Troje získali nějakou kompenzaci.

A proto se na závěr zeptám Trojského koně: „Jste touto 
politikou naprosto a beze zbytku spokojeni? Chcete Troju 
opravdu zcela zakonzervovat?“

Ondřej Soukup

Kudy vede 
cestička
Pomozte opičce najít 
cestu bludištěm 
do pelíšku.
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NOVINKY Z TJ SOKOL TROJA

j p pjďte si s námi zacvičit a zasportovat! Nabízíme sportovní Přij
a kulturní vyžití pro všechny věkové kategorie.
Přijďte se podívat.

Trojská 171a, Praha-Troja (Sokolovna)

TJ SOKOL TROJA zve na cvičení Ůřední hodiny starosty, pokladna, úřední 
den: každý čtvrtek 17–19 h.
Vchod do Sokolovny z Trojské ulice a zvo-
nit u vchodových dveří do Sokolovny

Stolní tenis
V neděli 13. 11. 2016 pokračoval Seri-
ál turnajů předposledními čtyřhrami. 
Ve velké tělocvičně ZŠ Svatopluka Čecha 
hrálo osmnáct hráčů, tedy devět párů 
v jediné skupině na dva vítězné sety.

Bez porážky prošli a po zásluze zvítě-
zili – mladý Tomáš Pocz, hrající s veterá-

em Josefem Pozníčkem. Druzí Dušan 
artykiewiecz a Lucie Frýsová prohráli 
n s vítězi (nejlepší ze Sokola Troja). Páry 
a třetím až pátém místě měly po třech 
orážkách. Z nich nejlépe skončili Petr 
ouf a Ladislav Havlíček.

Rudolf Hampel, vedoucí Stol. tenisu
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Podzim je v plném proudu a dny se zkracují, což je ideální čas pro sportování v tě-
locvičně nebo strašidelnou výpravu se světýlky.yy n Ta se uskutečnila v pátek 4. 11. 
za účasti asi čtyř desítek dětí v doprovodu rodičů. No, dětí…spíš se v trojské obecní 
zahradě sešlo mnoho prapodivných strašidel, kostlivců, čarodějnic a dalších zjevení, 
která si připravila svá dýňová světýlka. S těmi se po té vydala na cestu se strašidýlky. 
Protože byli všichni velmi stateční a odvážní, čekala je na konci odměna. Porota také 
vyhlásila nejoriginálnější a nestrašidelnější převleky i miss čarodějnici. Celá akce vy-
vrcholila v restauraci Sokola Troja malým občerstvením. Velmi děkujeme za spolu-
práci trojské mateřské školce, za finanční podporu MČ Praha-Troja a za dýně České 
zemědělské univerzitě v Praze. n Další velmi vydařenou akcí byla procházka s ori-
entačními běžci (v sobotu 5. 11.), kterou oddíl uspořádal jako ukázku a informační 
setkání pro děti s rodiči. Od jara by v Troji měly začít orientační běh trénovat děti. í
Pokud byste o tréninky měli zájem, neváhejte nás kontaktovat pro podrobnější in-

Novinky z oddílu kopané
Oddíl má v současné době problém s docházkou dětí na zá-
pasy, zvláště u kategorie mladších žáků, ale i u kategorie 
starší přípravky. Oddíl by potřeboval doplnit počty dětí roč-
níků narození 2008, 2007, 2006, 2005. Kluci i rodiče přijďte

se podívat a vyzkoušet naše treninky vždy ve středu a v pá-
tek od 15.30 hodin v tělocvičně ZŠ v Troji nebo zájemci volejte o informace 
na tel. 728 213 254.

Oddíl kopané pořádá v sobotu 10. 12. 2016 od 8.30 turnaj 
starších přípravek v halové kopané v tělocvičně ZŠ.
Tým mužů „A“ se v podzimní části umístil v 1. A třídě na osmém místě ze 
třinácti mužstev se ziskem šestnácti bodů a dosáhl skore 23:33. Do jarní sezony 
přejeme samá vítězství a hodně vstřelených gólů. 

nit u vchodových dveří do Sokolovny.

Stolní tenis

TJ SOKOL TROJA
hledá zájemce o pronájem

RESTAURACE A HOSTELU
v budově Sokolovny v Troji.

O podrobnější podmínky proná-
jmu si zájemci mohou požádat 
na telefonu 728 213 254.

Všem členům Sokola i dalším sportovcům přejeme klidný předvánoční čas, kouzelné 
Vánoce a rok 2017 naplněný nevšedními sportovními zážitky a skvělými výkony.

V tělocvičně se těší cvičitelský sbor TJ Sokol Troja!

n Před námi jsou však i akce
další. Rádi bychom Vás pozval
na Mikulášskou cvičební neděl
4. 12. od 9.30 do tělocvičny. Př
praveny jsou různé formy cvičen
a na konci posezení u svařenéh
vína. n V neděli 4. 12. se od 16 ho
koná také Mikulášská veselice p
děti s divadelním představením
trojského divadelního spolku a miku-
lášskou nadílkou. n Přihlášky na obě

akce do čt 1. 12. na katerinasramkova@
seznam.cz. (Na nepřihlášené účastníky 
by nemusely vyjít balíčky.)
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Inzerce

REALIZACE A ÚDRŽBA ZAHRAD
SEKÁNÍ TRÁVY

TEL.: 606 662 223, 723 899 561

RIZIKOVÉ KÁCENÍ, ŘEZ
A OŠETŘOVÁNÍ STROMŮ



Botanická zahrada připravila
www.botanicka.cz

10. 12. Adventní rozjímání Venkovní expozice, kaple sv. Kláry 13–16 h
Zpříjemněte si čekání na vánoční svátky biblickým čtením a hraním nebo pěvec-
kým vystoupením v útulné kapli sv. Kláry nad stejnojmennou vinicí. Po rozjímání se 
můžete zahřát ve viničním domku, který nabízí různé druhy vín z Vinice sv. Kláry.

Periodický tisk územního samosprávného celku
Vydáno dne 1. 12. 2016 v Praze pod evidenčním číslem MK ČR 
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TROJSKÝ KALENDÁŘ

TIP NA VÝLET

Otevírací doba: Úterý–sobota
12.00–15.00 a 17.30–22.00
Nedělní brunch 11.00–15.00

ADVENTY NA SALABCE
3. 12. Moravské Vánoce Prosincové adventní soboty na Salabce započnou 3. 12. 
tématem „Tradiční moravské Vánoce“. Těšit se můžete na tematicky laděné menu, “
cimbálovou muziku Michala Horsáka a degustaci zdejších skvělých vín. 
10. 12. Swingové Vánoce Hned další sobotu se přenesete do 30. let minulé-
ho století a oslavíte „Swingové Vánoce“. Večerem Vás bude provázet nádherná “
zpěvačka Iva Matoušková a Swing Trio. Samozřejmostí je opět speciální menu 
a tentokrát degustace místních pálenek. 
17. 12. Tradiční české Vánoce Poslední adventní sobotu před Vánoci bude 
na Salabce připraven program již přes den. Přijďte i se svými dětmi vyzkoušet 
české vánoční tradice a poslechnout si o nich zajímavé vyprávění. Nebudou 
chybět ani koledy v podání Malé České Muziky Jiřího Pospíšila. Po skvělém 
jídle, které bude připraveno v duchu „Klasických českých Vánoc“, se jistě najde “
i trocha domácího cukroví na ochutnání. 
Pálenky Nabídka pálenek se stále rozrůstá. Nyní můžete ochutnat nebo za-
koupit jako originální dárek Slivovici 53%, Višňovici a i Meruňkovici v netradiční i
prémiové koncentraci 45% obj. alkoholu a nechybí ani pálenky z místní vinné 
révy. Kromě vínovice je naleznete také pod označeníme Hefebrand. Jsou vyrobe-
ny z matolin, a to hned ve dvou variantách. První je jemnější s obsahem 45% 
obj. alkoholu. Druhá byla naředěna na výsledných 65%. Do budoucna se bude 
nabídka produktů dále rozšiřovat. Třeba o jablkovici, která je již v očekávání. 
Silvestr Oslava příchodu nového roku na Salabce bude letos velice pestrá 
a zajímavá. Přeneste se do Benátek na místní karneval a oslavte Silvestr, jak se 
patří. Čeká Vás bohatý program, chybět nebude taneční vystoupení ani živá hud-
ba. Samozřejmostí je skvělé degustační menu párované s místními víny a také u
půlnoční ohňostroj, u kterého se budete moci zahřát polévkou a svařeným ví-jj
nem. Objednávejte na tel: +420 778 019 002.

www.salabka.cz
Novinky na Salabce

ZOO pro vás připravila
www.zoopraha.cz

Otevřeno denně, v prosinci 9–16 h

Happy Mondays – každé pondělí mají všechny děti od 3 do 15 let, důchodci a studen-
ti vstup za 50 Kč. Držitelé průkazek ZTP, ZTP/P mají vstup za 1 Kč.
Večerní prohlídky 2., 3., 9., 10., 16., 17., 23. a 30. 12.
Je nutné se předem objednat na tel.: 296 112 230 nebo na: adrese pr@zoopraha.cz.
Výstavy: Neznámá zoo Gočárovy domy, 5. výročí projektu Návrat divokých koní Jurta
4. 12. Den sponzorů Tradiční setkání přátel, sponzorů a partnerů pražské zoo.
5. 12. Po zoo chodí Mikuláš Byly vaše ratolesti hodné? Všechny prohřešky malých 
i velkých návštěvníků sečtou spravedliví čerti, hodné odmění Mikuláš s andělem.
11. 12. Den chovatelů želv Chováte doma želvy? Přednáškový cyklus Klubu chovate-
lů želv, v rámci kterého vám zkušení odborníci odpovědí na vaše otázky.
17. 12. Nuru slaví aneb 4. narozeniny druhého nejmladšího člena gorilí rodiny.
17. a 18. 12. Předvánoční zoo Odneste si Betlémské světlo a vyrobte si vánoční přání.
24. 12. Štědrý den v zoo Přineste zvířatům dárky a podívejte se, co dostanou k Vánocům.
27. 12. Slavíme Mezinárodní den návštěvy zoo Připojte se k oslavám návštěvou zoo.

Půjdem spolu 
do Betléma

ážení čtenáři, milí turisté, v předvánočním 
čase si prohlédneme tak trochu jiný betlém 
– vrcholné dílo českého baroka – tzv. Brau-

nův Betlém – národní kulturní památku, do skal 
vytesanou galerii soch Matyáše Bernarda Brauna
(1684–1738). Naučná stezka Půjdem spolu do Bet-
léma měří 7 km a má 20 zastávek. Z Kuksu do Bet-
léma vede červená značka; zpáteční cesta vede 
po žluté kolem novodobé křížové cesty od socha-
ře Vladimíra Preclíka. Opravený barokní hospital 
Kuks si necháme na samostatný výlet v dub nu, kdy 
se otevírají brány návštěvníkům. 

Tehdejší vlastník hrabě Špork nechal přetvořit 
okolí Kuksu: vznikla barokně komponovaná kra-
jina – promyšlený systém alejí, pousteven, kříž-
ků, soch světců. V roce 1722 vyslal hrabě sochaře 
M. B. Brauna, aby do skály vytesal příběh o sv. Hu-
bertu, patronu všech lovců. Po tomto prvním vý-
znamném díle následovala další.

7 km

V areálu se dochovalo: nádrž vodotrysku v místě bý-
valé bylinářské zahrady, kamenné sedátko s knihou, 
reliéf Vidění sv. Huberta, socha poustevníka sv. Gari-
na s přilehlou jeskyní, socha poustevníka sv. Onufria, a
socha ležící sv. Marie Magdaleny, torzo sochy sv. Jana 
Křtitele, torza soch Kristus a a Samaritánka u studny a
Jákobovy včetně vlastní tesané nádrže a torz psů, reli-
éfy Klanění pastýřů a Příchod Tří králů.

Pro náš výlet doporučuji výjimečně použít auto 
(z Prahy min. 1,5 h. jízdy). K Betlému můžete 
z Kuksu dojet autem – hnědé směrovky na křižovat-
kách vás dovedou na parkoviště u vchodu do are-
álu Braunova Betléma u obce Hřibojedy – odtudy
vás čeká půlhodinová procházka přímo k areálu 
a zpět). Kdo by přece jen chtěl autobusem nebo 
vlakem, v sobotu jede z hl. nádraží v 8.11 vlak do Ja-
roměře a odtud autobusem v 10.28 do zastávky 
Kuks, rozcestí. Po modré pak dojdeme k hospita-
lu a za ním pokračujeme dál již po naučné stezce. 
Zpátky do Prahy musíme vyrazit už ve 14.42 busem 
do Dvora Králové a odtud 15.25 h. až na pražský 
Černý Most. připravila Renata Zajícová, foto archiv
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