
6–7 Galerie u lávky 10 Fitpark otevírá 10 Na hory s TJ Sokol 11 Přišli, viděli, zvítězili 11 Sláva sportovcům
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SLAVNOSTNÍ 
KONCERT
KE STÉMU VÝROČÍ ZALOŽENÍ REPUBLIKY

4 Předvánoční úklid 5 … předvánoční trhy3 Zpívat se bude 3 a jak bude veselo!
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ZASTUPITELSTVO INFORMUJE

SLOVO STAROSTY ZASTUPITELSTVO INFORMUJE

Milí trojští sousedé,

Tomáš Bryknar,
starosta

Zápis z jednání Komise 
pro školství a kulturu 8. 11. 

Pan starosta informoval přítomné o spojení školské 
a kulturní komise. Vzhledem k vyššímu počtu členů se 
budou zvát členové jednotlivě na téma školství (tajem-
nice komise Ing. Marková) a na téma kultura (tajem-
nice komise R. Zajícová). Předsedkyně komise paní 
Mgr. K. Tůmová sdělila, že na komisi budou zváni 
všichni členové a sami posoudí, zda se jich téma týká.
ŠKOLSTVÍ MŠ: ředitelka MŠ paní Bc. Barešová 
informovala přítomné o začátku školního roku. 
Upozornila také na odpadávající dlaždice v kuchy-
ni a nutnou úpravu podlahy ve třídě (zařídí MŠ). 
Poděkovala panu starostovi za dokončení školní za-
hrady a informovala o akcích. Paní ředitelka dále 
upozornila na problém s nepřipraveností a se zdra-
votním stavem dětí, kdy rodiče vodí do MŠ nemoc-
né děti, a proto si rodiče pozvala na 14. 11. v 16 h 
na schůzku. ZŠ: ředitel pan Mgr. Pacík informoval 
o plné kapacitě a personálním obsazení, o nevhod-
ných uchazečích o práci pedagogů a dále o chysta-
ných akcích – jarmark, hory. Zástupkyně paní Mgr. 
Tůmová informovala přítomnné o přihlášení ZŠ 
do akce Světová škola a o zřízení čtenářského klu-
bu. Školní jídelna: vzhledem k výhradám ke stravě 
(chybí ovoce, zelenina) pan starosta svolá na dopo-
ručení ředitelů 13. 11. v 11 h schůzku s jednatelem 
firmy p. Nevoralem. Dále paní Mgr. Tůmová upo-
zornila na časté výpadky systému při objednávání 
přes internet a připomněla lepší systém Sodexa, 
kdy žáci měli již předem objednané obědy (1). Troj-
ské gymnázium: pan Mgr. Jendřejas informoval 
o vyřešení problémů s pedagogy, o nutnosti osazení 
dveří na chodbě kvůli hluku, o prezentaci projekto-
vé výuka Identita a o chystané hudební akci 16. 11. 
v 10.30 h. Nejlepší studenti budou účinkovat na akci 
Rozsvícení vánočního stromu 4. 12. Underground 
club Troja – p. Zobal informoval o činnosti krouž-
ků v ZŠ.
n pan starosta informoval o chystaném zřízení nové MŠ 
pro děti cizinců v budově bývalé Fotochemy v ul. Nad 
Kazankou 36, kterou by provozoval p. Nejedlý. Přítom-
ní se shodli na hrozbě nárůstu dopravy.
KULTURA n předsedkyně komise informovala 
o změně data Trojského bálu na 9. 3. 2019 n zápis 
z každého zasedání komise bude tajemnice komise 
zasílat také Sokolu Troja – p. Ing. Filipovi, aby ne-
došlo ke kolizi termínu akcí n paní Mgr. Tůmová 
seznámila přítomné s pravidelnými akcemi MČ:
Zpívání pod rozsvíceným stromem zajištěno
Trojský bál – členové komise poptají předtančení a paní 
Mgr. Cabajová moderátora.
Otevírání studánek – paní ředitelka Barešová pochvá-
lila loňskou akci, která proběhla poprvé dopoledne ve 
všední den, MČ zajistila divadelní představení a zámek, 
organizaci p. ředitelka Barešová, účast byla velká oproti 
konání v sobotu. Připojí se i 1. třída ZŠ.
P. Kučerová a p. Kavan by chtěli uspořádat vlastní 
akci „Zažít město jinak“ v ul. Pod Havránkou.
Trojské vinobraní 14. 9. 2019 – í pomoc přislíbili p. Ka-
van a p. Sirotek a upozornili na nutnost rezervace vybra-
ných kapel co nejdříve! Návrh členů komise je: omezit vstu-
penky VIP a zpoplatnit vstup i pro všechny občany Troje.

zkrácený zápis: Renata Zajícová, tajemnice komise

Sté výročí konce první světové války, na jejíchž frontách se čs legionáři zasloužili o vznik samo-
statného Československa, připomněli zastupitelé městské části Praha-Troja položením věnce
k památníku padlých u trojské školy.

na ustavujícím jednání Zastupitelstva městské části Praha -Troja ko-
naném 5. listopadu jsem byl znovu zvolen starostou naší městské 
části. V průběhu měsíce listopadu jsem v kompetenci přenesené pů-
sobnosti Rady městské části ustanovil odborné komise jako poradní 
orgány a jmenoval jednotlivé členy zastupitelstva jejich předsedy. 
Někteří předsedové mi již předložili návrhy členů svých komisí, po 
jejich schválení a jmenování mohou tyto komise začít okamžitě pra-
covat. Takto začala okamžitě pracovat Komise pro školství a kulturu 
a Komise pro rozvoj, krajinu a výstavbu. Děkuji paní Tůmové a panu 
místostarostovi Drdáckému za jejich akční a pracovitý přístup. Ná-
zvy jednotlivých komisí a jména jejich předsedů naleznete na webo-
vých stránkách MČ Praha-Troja: www.mctroja.cz.

S kolegy zastupiteli usilovně pracujeme na Programovém prohlá-
šení Zastupitelstva městské části Praha -Troja, které vychází pře-

devším z volebního programu Trojského koně, a doufám, že na 
prosincovém jednání zastupitelstva bude schváleno.

Mílí trojští a podhořští sousedé, srdečně vás všech-
ny zvu v úterý 4. prosince od 17 hodin na slavnostní 

rozsvícení vánočního stromu do obecní zahrady 
u mateřské školy. Budu se na vás všechny těšit; 

a s kým se nebudu moci osobně pozdravit, 
přeji touto cestou klidný a pohodový 

předvánoční adventní čas v Troji.
Fo

to
 a

rc
hi

v 
Ú

M
Č



PROSINEC 2018 230

3

TROJSKÝ KALENDÁŘ

ZASTUPITELSTVO INFORMUJE

Zastupitelstvo městské části Praha -Troja zvolené v říjnových 
volbách se poprvé sešlo na ustavujícím zasedání dne 5. listopa-
du 2018 v 17 hodin. Jednání probíhalo v zasedací místnosti Domu 
spokojeného stáří a bylo zahájeno hymnou České republiky.

P
řed projednáváním jed-
notlivých bodů progra-
mu složili všichni členo-

vé zastupitelstva slib tohoto
znění: „Slibuji věrnost České re-
publice. Slibuji na svou čest 
a svědomí, že svoji funkci budu 
vykonávat svědomitě, v zájmu 
Městské části Praha -Troja a je-
jích občanů a řídit se Ústavou 

a zákony České republiky.“ Po 
schválení programu jednání 
členové zastupitelstva jedno-
myslně schválili, že městská 
část bude mít v tomto voleb-
ním období jednoho mís-
tostarostu, určili, že pan sta-
rosta bude pro výkon své 
funkce uvolněn a schválili, že 
volba starosty a místostarosty 
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Zpívání

pod rozsvíceným 

vánočním stro
mem

ÚTERÝ 4. 12. 2018 V OBECNÍ ZAHRADĚ

Program:

17.00  přivítání hostů i účinkujícíc
h panem 

starostou

17.15 zazpívají děti z M
Š Nad Kazankou

17.30 zahrají děti ze 
ZŠ na flétničky

18.00  zazpívají i z
ahrají stu

denti

Trojského gymnázia

Čeká na vás občerstvení a možnost

opékání špekáčků

V CÍSAŘSKÉM SÁLE TROJSKÉHO ZÁMKU

ZAHRAJE DVOŘÁKŮV KOMORNÍ ORCHESTR
sólistka Anna DOLEJŠÍ (soprán)
dirigent Jaroslav VODŇANSKÝ

MČ PRAHA-TROJA VE SPOLUPRÁCI S GHMP
VÁS SRDEČNĚ ZVE NA TRADIČNÍ

Program příště

SRDEČNĚ VÁS ZVEME
NA TRADIČNÍ

VE ČTVRTEK 13. 12. 2018

OD 16 HODIN

TROJA SOKOL

RESTAURANT

Ustavující zasedání Zastupitelstva MČ Praha -Troja 5. 11. 2018

bude veřejná. Následně byl 
většinou osmi hlasů zvolen 
pan Ing. Tomáš BRYKNAR
starostou městské části. Do 
funkce místostarosty městské 
části byl většinou pěti hlasů 
zvolen pan Ing. arch. Tomáš 
DRDÁCKY�.YY

Zastupitelstvo městské čás-
ti dále zřídilo výbor finanční 
a kontrolní, přičemž každý 
z nich bude mít pět členů. 
Předsedkyní finančního vý-
boru byla zvolena paní Klára 
FOITLOVÁ a předsedkyní Á
kontrolního výboru paní Ing. 
Jindřiška KARLÍKOVÁ.

Posledním bodem jednání 
bylo schválení odměn neuvol-
něným členům zastupitelstva. 
Výše odměn zůstala stejná 
jako u předcházejícího zastu-
pitelstva městské části. Neu-
volněným členům zastupitel-
stva bude poskytována měsíč-
ní odměna ve výši 1 534 Kč, 

a to ode dne 5. 11. 2018. Ne-
uvolněným členům zastupi-
telstva, vykonávajícím funkci 
předsedy výboru nebo komi-
se, bude poskytována odmě-
na ve výši 3 068 Kč, členům 
výboru nebo komise bude 
poskytována odměna ve výši 
2 557 Kč. Měsíční odměna za 
výkon funkce místostarosty 
bude ve výši 27 613 Kč.

V následující diskuzi se-
známil pan starosta členy za-
stupitelstva s navrhovanými 
komisemi a požádal je o návr-
hy členů komisí. Členové za-
stupitelstva se také domluvili 
na pracovním jednání k při-
pravovanému Programovému 
prohlášení zastupitelstva.

Úplný zápis z ustavujícího 
zasedání nalezte na https://
www.mctroja.cz/usneseni-
-zastupitelstva/

Ing. Irena Marková, tajemnice 

ÚMČ Praha -Troja
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PRO ŠIKOVNÉ HOLKY, KLUKY A JEJICH OPEŘENÉ KAMARÁDY

Předvánoční úklid, zn. vyhazujeme, třídíme, ale šetříme ŽP*
Drobná elektrozařízení (MP3, přehrá-í
vače, rádia, telefony, kalkulačky, drobné
PC vybavení či elektronické hračky) a ba-
terie můžete vhazovat do červených kon-
tejnerů na elektro od firmy Asekol. Žárov-
ky do červeného kontejneru nepatří. V Trojiíí
elektrokontejnery naleznete v ul. y Nad 
Kazankou 322/15 a v Podhoří 265/7.

Pokud ještě doklízíte svou zahrádku 
a nemáte možnost zpracovat biologický 
odpad či ho uložit na kompost, rovněž jej
můžete odvézt do sběrného dvora. Další
možností jak se zbavit téměř zdarma, jmožností, jak se zbavit téměř zdarma 

(jen za odvoz) nepotřebných věcí, které 
by mohl využít někdo jiný, lze prostřed-
nictvím virtuálního tržiště praho.nevy-
hazujto.cz, které hlavní město spustilo 
ve spolupráci s portálem nevyhazujto.
cz. Jak to funguje? Do internetového 
prohlížeče zájemci zadají praho.nevy-
hazujto.cz. Pokud něco shání, mohou 
hledat podle různých kategorií nebop ý ghledat podle různých kategorií nebo 

jen listovat a hledat, zda je něco zaujme. 
Pokud najdou, co hledali, kliknou na 
ikonu „Chci to“, zaregistrují se nebo se 
přihlásí a dále postupují podle instruk-
cí. Pokud naopak chtějí něco nabíd-
nout, je potřeba se nejprve zaregistrovat 
pomocí jednoduchého formuláře, vypl-
nit pár kolonek o nabízené věci a vložit 
její fotografii. Více se můžete dozvědět 
i na facebookových stránkách (https://
www.facebook.com/Nevyhazujto).

Ing. Zuzana Ježková,
referentka životního prostředípreferentka životního prostředí

P
ředvánoční úklid právě začíná, nebo u někoho z vás je již v plném proudu. Ve spoluprá-
ci s Magistrátem hlavního města Prahy jsme vám umožnili získat praktické a ekologič-
tější tašky na domácí třídění odpadu (papír, plast, sklo a nápojové kartony). Doufáme,

že budou plně využity a splní svůj účel. Pokud hodláte vzít úklid jak se říká z gruntu a roz-
hodnete se pro výměnu nábytku, domácích elektrospotřebičů a jiných objemných věcí, nebo 
uklízíte garáž či děláte pořádek v lékárně, využijte prosím sběrný dvůr v ulici Voctářova 
v Praze 8 – Libni, kam můžete tyto věci zdarma odevzdat a kam také patří. Sběrný dvůr
je otevřený ve všední dny od 8.30 do 17.00 a v sobotu od 8.30 do 15. 00.
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PŘÍVOZ P8
Troja – Císařský ostrov zdarma
Náhradní doprava za Trojskou lávku
Pracovní den so, ne a svátky
 7 04, 14, 24, 34, 44, 54
 8 04, 14, 24, 34, 44, 54  8 04, 14, 24
 9 04, 14, 24  9 04, 14, 24
10 04, 14, 24 10 04, 14, 24
11 04, 14, 24 11 04, 14, 24
12 04, 14, 24 12 04, 14, 24
13 04, 14, 24 13 04, 14, 24
14 04, 14, 24 14 04, 14, 24
15 04, 14, 24 15 04, 14, 24
16 04, 14, 24, 34, 44, 54 16 04, 14, 24
17 04, 14, 24, 34, 44, 54 17 04, 14, 24
18 04, 14, 24, 34, 44, 54 18 04, 14, 24
19 04 19 04

1/2 strany
185 mm šířka
130 mm výška

2500 Kč

1/4 strany
90 mm šířka
130 mm výška

1300KčK

1/6 strany
185 mm šířka
44 mm výška

950 Kč

1/8 strany
90 mm šířka
62 mm výška

600 Kč

1/10 strany
90 mm šířka
49 mm výška

500 Kč

1/12 strany
58 mm šířka
62 mm výška

400 Kč

1/16 strany
90 mm šířka
29 mm výška

300 Kč

1/24 strany
58 mm šířka
29 mm výška

200 Kč

5000 Kč

celá strana
185 mm šířka
256 mm výška

K
uvedené ceně bude při-
počtena daň ve výši 
21 %. Ceny platí při do-

dání hotových podkladů. 
Za obsahovou stránku inze-
rátů ručí inzerent. Vydavatel 
může odmítnout přijmout 
objednávku inzerce bez udá-
ní důvodu. Inzeráty můžete 
podat na CD a DVD v sekre-
tariátu Úřadu městské části 
nebo je můžete zaslat e-mai-
lem na adresu info@mctro-
ja.cz nebo redakce@mctro-
ja.cz. Jednorázová platba 
za jeho zveřejnění se platí 
předem. 

CENÍK INZERCE

4
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PRO VÁŠ VĚTŠÍ PŘEHLED

Vánoční trhy v Praze Kdy a kde?
1 Staroměstské náměstí – nejvěvětší vánoční trhy nejen v Praze, ale i v celé ČR
od 1. 12. do 6. 1. 2019. Slavnostntní rozsvícení stromu proběhne v den zahá-
jjení trhů. Otevřeno denně 10–222 h, stánky s občerstvením až do 24 h.
2 Václavské náměstí od 1. 12. do 66. 1. 2019. Stánky jsou otevřeny 10–22 h,
stánky s občerstvením až do 24 h.
3 Náměstí Republiky od 1. 12. do 30. 0. 12. 2018. Provozní doba 10–22 h.
4 Náměstí Míru (Praha 2) začaly již 20. 1. 11. a skončí 24. 12. 2018. Otevře-
no 10–19 h. Chcete poslat originální vánoční pohí pohled? Ve stánku Betlémského 
světla bude a 21. prosince od 13 hodin fungovat i n BetlémBetlémská pošta, kde bude mít 
každý možnost napsat vánoční přání svým přátelům. Svíčky s Betlémským světlem víčky s Betlémským světlem 
i vánoční pohledy budou k dispozici zdarma. Každý i donesený pohled bude opat-
řen pamětním razítkem Betlémského světla a prostřednictvím poštovní přepážky 
České pošty přímo odeslán. Pro děti připravena malá dílnička, kde mohou přání 
nejen napsat, ale i s pomocí vánočních razítek dotvořit.
5 Tylovo náměstí v Praze 2 se trhy vánočně ozdobilo 23. 11. , potrvají 
do 24. 12. Otevírací doba 10–19 h. Od svého počátku, asi v roce 1875, se na-
zývalo Tržiště nebo Tržní náměstí. V jižní části náměstí stála městská váha. Její 
součást, menší domek, stojí dodnes. Dopravně je Tylovo náměstí výborně dostupné.
Ze stanice metra I. P. Pavlova, doslova pár kroků.
6 Výstaviště Holešovice od 30. 11. do 2. 12. , 10–18 h, vstupné pro dospělé je 
25 Kč.čč
7 Na Pražském hradě na náměstí U svatého Jiří (a ve Stájovém dvoře – 
přístup z ulice U Prašného mostu) začaly 23. 11. a skončí 6. 1. , provozní 
doba 9–19/20 h. Více než sedmdesát dřevěných stánků s tradiční tématikou, 
vánoční pochutiny, doprovodný program, kovář, ražba mincí, malování ozdobiček 
a výrobky z ovčí vlny.
8 Stříbrné vánoční dny na výstavišti PVA EXPO od 13. do 16. 12. prodej 
dárků a dekoraci, ale i spotřebního zboží od více než 350 vystavovatelůdá ků d k i l i p ř b íh b ží d í ž 350 lů. Otevřeno O ř
10–18 h, základní vstupné 40 Kč.čč

n V Litoměřicích začnou vánoční trhy na Mírovém náměstí v pátek 
14. 12. a skončí v neděli 23. 12. 2018. Otevřeno denně 10–19 h. Bohatý 
kulturní program (koledy, pohádky, soutěže, hry, koncerty, zvířátka, dílničky, bet-
lém) a svátečně ozdobené pódium. Vůně svařeného vína, perníčků a trdelníků na 
každém kroku. Spojení: bus z autobusového nádraží Holešovice
nVánoční trhy v Liberci 30. 11.–23. 12. na náměstí Dr. E. Beneše před 
radnicí a v ulici 5. května, denně 10–19 h, 23. 12. do 15 h, vánoční program 
a další akce nejen pro děti. Spojení: např. bus Regiojet v půl hodinových 
intervalech ze stanice Černý most (metro B)

n á č í h h dě kánoční trhy na hradě Loket K š h kéKrušnohorské vá
8.–9. 12. 10–17 h stará řemesla a zvyky, vážící se s

hor a Poohří. Vyzkoušejte si výro-k regionu Krušných
bbu slaměných ozdob nebo vonných františků. Pro mls-
ní perníčků a pravá krušnohorská né jazýčky – zdoben

ru doplní flašinetář, koledy, krušno-kuchyně. Atmosféru
muzika a tanec a divadelní kousky horská folklórní m

ké. O pořádek se po oba dny budou pro malé i velké
arat habartovští četníci. Nebude chybět svědomitě star

ční divadlo Viktora Braunreitera. K oddechu ani Pouličn
ímání je připravená čajovna a v ní příběhy pro a rozjímá

Marzebillu. A ke konci každého dne si můžete vychut-Marze
nat andělské rejdy z dílny Ohnivého divadla Ignis.
nAmberg Horní Falc, Německo 29. 11.–23. 12. 
Kdo by chtěl zavzpomínat na uvolněnou atmo-
sféru několika Sokolských návštěv sympatického
městečka s aquaparkem, pod vedením nezapo-
menutelné náčelnice paní Filipové, může přímo 
na místě – na tamějším náměstí Marktplatz.
Všední dny 10–20 h, o víkendu 13–20 h. Projížď-
ka městem vánočním povozem taženým dvojspřežím 
ve středu a od pátku do neděle 13.30–17 h. Spojení:
vlak Západní expres Praha hl. n. 7.33 (Schwan-
dorf 11.04) – přestup 11.07 Re 3552, Amberg
11.20 h (261 km). Zpět obdobně: odjezd Amberg 
18.33, (Schwandorf 18.46 – přestup 18.52), Pra-
ha hl. n. 22.31 h

…nejkrásnější betlémy
A Katedrála sv. Víta na Hradčanecha
B Klášterní kostel Panny Marie Andělské, 
Loretánské nám., Praha 1 (betlém z 18. století, 
který obsahuje přes čtyřicet figur v životní velikosti!)
C Kostel panny Marie Vítězné
(Pražské Jezulátko), Karmelitská 14, Praha 2
D Kostel Panny Marie Sněžné Jungmannovo 
nám. 18, Praha 1 v areálu kostela Výstava bet-
lémů do 2. 1. 2019, otevřeno denně 10–18 h, 
24. 12. do 16 h, 31. 12. do 15 h., 1. 1. 13–18 h, 
pořádá Betlém klub Roztoky: betlémy současné 
i historické. K vidění bude mechanický betlém pana 
Jiřího Votruby 4,5 m dlouhý, a také betlém postavený 
podle Třešťských betlémů s historickými figurkami, 
který se svými rozměry 3x2,5 m patří k největším betlé-
mům v Praze od řezbáře Boudného.
E Kostel Panny Marie před Týnem Staroměst-
ské náměstí, Praha 1
F Kostel sv. Antonína na Strossmayerově nám., a
Praha 7 Slovanský betlém (původně Chodský, pak 
Český, autor Karl Stapfer a Václav Cvekl) je k vidění 
od roku 1923 a jen o Vánocích.
G Gymnázium J. KepleraGymnázium J Keplera, Parléřova 2 Parléřova 2
od 23. 12. (zast. 22 Pohořelec) betlémy z celého 
světa 10–17 h (24. 12. a 31. 12. jen do 15 h).
H Vánoční výstava Hravé Vánoce 24. 11. 2018–
2. 1. 2019, Betlémské nám. 4, Praha 1 vystavené 
budou dřevěné hračky – jak ty, které vznikaly v Kruš-
nohoří a byly vyváženy daleko do světa, tak i hračky 
z jiných oblastí. Děti poznají také kdysi velice oblíbené 
houpací koně a rotující káči. Názorná ukázka, jak se 
honila obruč.

a trocha sportu
I Veřejné bruslení na Ovocném trhu – vstup 

zdarma, ledová plocha kluziště má velikost 14 x 30 
metrů, otevřeno denně 10–21 h.

1

6 8

F

3

2

4
5

D

H

I

E

C

7
A

B
G



TROJSKÝ KALENDÁŘ

TROJSKÝ KALENDÁŘ

ŽIVOT V TROJI

6

230 PROSINEC 2018

V
obvyklý čtvrteční termín Galerie 
u lávky proběhla 15. listopadu verni-
sáž neobvyklého návratu po půl sto-

letí. Petr Semrád, Ing. arch. (1943–2015) l
odešel z Troje v roce 1968.o
A přestože jsme se mohli, zvlášť na těchto A
stránkách, už s některými jeho kresbami se-s
známit (po pádu Železné opony se do Troje, z
kde vyrůstal, často vracel a jejím mizejícím k
stavbám věnoval nejeden list ze svého skicá-s
ku), teď se nám v trojské galerii otevírá jeho k
tvorba v panoramatičtějším záběru. Jsou vy-t
staveny jak úspěšné architektonické realizace s
(v Pretorii působil od r. 1980 ve vlastní kance-(
láři Jordaan & Semrád Architects), tak i plátna l
výrazně afrického koloritu anebo známky pro v
republiku Transkei. Přesvědčte se na místě. r
Vernisáž se odvíjela v hispánském rytmu – V
Iván Gutiérrez (kytara, zpěv) a kromě autoro-I
vých obdivovatelek a spolužáků z mládí, se jí v
účastnila i široká veřejnost. Catering zajištěný ú
autorovou sestrou, paní Jitkou Drdáckou byl a
doslovnou třešničkou na dortu, který (již bez d
té třešničky) můžete ochutnat v obvyklé otví-t
rací době do 14. ledna 2019.r

Architekt PETR    SEMRÁD k

TROJSKÝ KALENDÁŘ

Slavnostnímu
koncertu k výročí
založení republiky
předcházelo vítání občánků – na témže 
místě a neméně slavnostně

29
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kresby, malby, projekty mezi Prahou -Trojou a Jižní Afrikou

Galerie u lávky
Povltavská 21, Praha -Troja

otevřeno: v pátek 13–17 h

a v sobotu a neděli 10–18 h

do 14. 1. 2019

bus 112
Kovárna Trojskál

Povltavská
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➸ Vltava
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GALERIE
U LÁVKY
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ŽIVOT V TROJI

Co se děje 
v Ekoškolce 
Rozárce?

V
listopadu jsme se setkali na Svatomar-
tinské slavnosti. Děti pro účastníky 
upekly svatomartinské rohlíčky a za-

hrály divadlo o sv. Martinovi. Divadlo nejen
o tom, jak je důležité se s druhým rozdělit, se
moc povedlo. Pak jsme vyrazili po svitu světý-
lek najít sv. Martina a poslechli si jeho posel-
ství. n Nezapomněli jsme ani na rodiče a sou-
sedy v Troji, pro které jsme uspořádali další
Aroma workshop, zaměřený na podzimní
splíny aneb jak na energii a dobrou náladuy
i v pošmourných dnech. Školka se rozvoněla 
éterickými oleji, lektorka Kateřina Polívková 
odpovídala na spoustu otázek, všichni očichá-
vali a míchali. Vyrobili jsme si energetizující

tělový peeling a čistící sprej na vyhánění špat-
né nálady. n Moc jsme si také užili dva výuko-
vé programy zaměřené na podzimní tvoření y
v inspirativním prostoru Oranžerie Trojské-
ho zámku. n S velkou radostí jsme oficiálně 
převzali bronzové certifikáty pro obě poboč-y
ky Ekoškolky Rozárky na konferenci Skuteč-
ně zdravé školy. Obdrželi jsme ho za aktivní 
přístup ke kvalitnímu stravování dětí, budo-
vání povědomí o zdravých návycích od útlého 
věku i spolupráci s rodiči a lokálními dodava-
teli. n Už se moc těšíme na předvánoční dny 
a atmosféru. Budeme péct cukroví, zpívat ko-
ledy, zdobit školku a potkáme se s rodiči na 
vánočním setkání.

Nečeká nás jen pečení cukroví, pokračuje-
me třetím rokem v mezinárodním programu 
Ekoškola. Letos je naším tématem Prostředí. íí
Spolu s dětmi, rodiči a učiteli v Ekotýmu se 
věnujeme tomu, jak zlepšit naše třídy i zahradu.
Těšíme se na to!

Chcete se k nám přijít s dětmi podívat a do-
zvědět se o Ekoškolce Rozárce víc? Ozvěte se
a domluvíme se na termínu. Kontakt: Eva Surová,
tel. 777 123 690, www.podhoubi.cz

Krásný prosinec vám všem přejeme z Rozárky.

Ekoškolka Rozárka, Praha -Troja,
Pod Havránkou 12/2

13. 12.  Vánoční
den s rodiči P7, odpolední akce

20. 12.  Vítání zimy, P7, dopolední akce

3. 1. Narozenino-
vý den pro děti

narozené v prosinci, P7,
dopolední akce

24. 1. Den otevřených dveří P7,
9–11 hod.

30. 1.  Narozeninový den pro děti naro-
zené v lednu, P7, dopolední akce

prosinec

leden

V pondělí 5. 11. 2018
proběhl 10. ročník tur-
naje OPEN Florbal Tro-
ja 2018.
Své vítězství z loňské-
ho roku obhajoval tým
EDUCAnetu Praha, kdy 
jen těsně v loňském finá-
le porazil Gymnáziumle porazil Gymnázium
Jaroslava Seiferta (GJS).
V letošním roce však 
EDUCAnet nepostoupil

ze základní skupiny. To ale neplatilo
o finalistech z GJS. Ti tentokrát nepo-
nechali nic náhodě. Turnajem prošli
jako jediný tým bez zaváhání, zvítězili
ve všech zápasech, včetně finálového.
n Stříbrné medaile získala Střední prů-
myslová škola dopravní, s nejsilnějším
družstvem se utkala hned dvakrát – nej-
prve ve skupině a následně se pak střet-
li s GJS v závěrečném utkání. Vždy však 
tahali za kratší konec. n Pro domácí
Trojské gymnázium (TG) byl velmi dů-
ležitý zápas o třetí místo, do kterého se
probojovali po prohraném semifináleprobojovali po prohraném semifinále

s GJS. Soupeřem v boji o bronzové me-
daile byl tým Soukromé střední školy 
výpočetní techniky (SSŠVT) z Prahy 9, 
tradiční účastník turnaje. TG prohrálo 
4:6 a obsadilo bohužel první nemedai-
lové umístění. Mladí florbalisté z kvar-
ty, kvinty a sexty však dávají příslib do 
budoucnosti, za předvedené výkony 
v letošním turnaji se rozhodně nemusí 
stydět. n Slavnostní vyhlášení proběhlo 
jako obvykle v aule gymnázia, čtyři semi-
finalisté obdrželi od pořadatelů diplom 
a ceny, nejlepší k tomu medaile a vítězný 
tým od ředitele Trojského gymnázia pu-
tovní pohár, který zatím od roku 2009 tovní pohár, který zatím od roku 2009
ještě nikdo nezískal do svého vlastnictví. 

Podmínkou pro něj jsou tři vítězství po 
sobě. Jisté je, že i po příštím ročníku ho 
nikdo do svého trvalého držení nezíská. 
Jako každoročně byl i letos vyhlášen nej-
lepší střelec turnaje, stal se jím Franti-
šek Ženatý z vítězného týmu. Za zmínku 
také stojí skvělý výkon obou rozhodčích 
a konstatování, že v průběhu celého tur-
naje nedošlo k žádnému zranění. Pořa-
datelé zvládli organizaci výborně, všich-
ni účastníci si dobře zahráli a odcházeli 
z Troje spokojeni. Děkujeme za finanční 
podporu MČ Praha -Troja, která na tyto 
účely poskytla dotaci v oblasti sportov-
ních aktivit dětí a mládeže.ních aktivit dětí a mládeže.

Mgr. Radim JendřejasFlorbalový turnaj

Organizace Svazu postižených civilizačními chorobami Praha 7 v letošním roce zajistila oblíbený tý-
denní pobyt v Lázních Poděbrady od 29. 10. do 4.1 1. 2018. Zúčastnilo se ho třiačtyřicet našich členů, 
z toho bylo devatenáct Trojáků. Byli jsme ubytováni v hotelu Libuše, kde jsme byli opět spokojeni 
jak s ubytováním, tak i se stravou, která jako vždy byla velmi dobrá. Když jsme odjížděli z Prahy, 
pršelo. Po příjezdu do Poděbrad už bylo po dešti a od dalšího dne se počasí jen zlepšovalo. Vyšlo to 
dobře. Po dobu pobytu bylo pěkné, celkem teplé počasí. Při výletu do Libice nad Cidlinou dokonce 
svítilo sluníčko a cesta byla příjemná. Někteří z nás se vrátili od soutoku Labe s Cidlinou zpět do Po-
děbrad lodí Král Jiří. Koupele jsme měli v Letních lázních, kde probíhaly rekonstrukční práce, někdy 
i v Centrálních lázních, ale tam jsme moc spokojeni nebyli. Také jsme dvakrát navštívili relaxační 
bazén, kde jsme si užili hodně legrace. Jeden večer v hotelu jsme uspořádali módní přehlídku klo-
bouků. Ve volných chvílích jsme se porozhlédli po místních obchodech a nakoupili už nějaké dárky 
pod stromeček. V neděli kolem desáté hodiny jsme se vrátili autobusem do Prahy. Těšíme se, jak 
se v Poděbradech za rok zase ve zdraví sejdeme. Pobyt se uskutečnil s finančním příspěvkem MČ 
Praha -Troja. Děkujeme. J. Tůma

Ozdravný pobyt SPCCH
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Dne 14. 11. 2018 proběhla další schůzka Klubu trojské
historie. Účast historiků byla veliká, sešlo se dvaadvacet lidí.
Ti, kteří posledně nebyli, dostali poslední publikaci „Troja, 
Vltava, Lidé“. Při dobrých zákuscích, které přinesly naše

historičky, jsem informoval o křtu naší publikace „Troja, Vltava, Lidé“.

Další schůzka Klubu trojské historie se bude konat 
ve středu 19. prosince 2018 od 17 hodin v Domě spo-
kojeného stáří. František Malý
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Všimli jste si už, že svět kolem nás je jaksi mimo realitu? Pokud ne, tak honem utíkejte na vý-
stavu Jiřího Petrboka do Veletržního paláce v Praze. (Jen do 5. 12. t. r.)
Už ve foyeru vás přivítá sympatický Milerův Krteček, který to tu s námi už nemohl vydržet 
a raději se oběsil.
Vzhledem k současné šílené epoše pro nás autor vytvořil několik poutavých neméně šílených 
cyklů pod názvy: Sladký domov, Město, Ikony zmaru, Hořím, jež neustále oscilují mezi kritikou 
domova a domoviny, fetišem, obdivem renesance a východní filozofie, ale hlavně srší všudypří-
tomným humorem. Sladký domov a jeho obytné prostory jsou protkány srdci, městská realita 
zaniká pod značkou Czech made, známé pohádkové postavičky by mohly obsadit hlavní role
v hororu, a proto musím shořet a provést svou očistu. A když už jsme se ocitli na kritické vlně, 
prodáme více než lukrativně Srdce vytvořené ze dvou dek Larisy (inspirováno Koonsem), jež 
zahřívaly obětavě umělce společně s jeho dávnou láskou a po jejich rozchodu opět obětavě 
posloužily jako materiál pro vzácný exponát a zanechaly nám zde inspirativní Odkaz I. Haj 
hou, Kurte. V Odkazu II., nejdražším exponátu výstavy, představuje autor zapůjčená díla svých 
nejoblíbenějších ikon (například bratrů Chapmanů a Koonse).
Závěrem Petrbok na křídlech múzy nabízí víc než několik aktuálně vytvořených Smutných vti-
pů. Potěšující zprávou nakonec je negace původního postoje dcery autora (mnohokráte zpo-
dobněné v jeho dílech) k jeho tvorbě: „Je to sračka.“ No není to krása, Kurte? A mně nezbývá 
než poslední douškou připomenout vyčerpávající Kurtovo motto: „Cože to umělci dělají? Dvě
věci. Za prvé uznají, že nemohou napravit celý vesmír. A pak za druhé dokonale napraví aspoň 
jednu jeho malou část. Hroudu hlíny, čtverec plátna, list papíru, cokoliv.“ popl

* oblíbený spisovatel

Opět výstava, kde si můj* Kurt Vonnegut „pochrochtával“ blahem

N
adace Quido Schwanka – Troja, město v zeleni má již 
přes dvacet let trvající publikační historii. Knihy a bo-
hatě ilustrované brožury se zabývají různými aspekty 

historie Troje, trojské zástavby a osudy trojských obyvatel i je-
jich spolků. Tyto úhledné výtisky nabízí nyní trojským spolu-
občanům jako vhodné dárky nejen pro pamětníky, kteří si 
znovu rádi připomenou Troju svých mladých časů, ale i třeba 
pro naše nové sousedy v nových domech a bytech, kterým se 
otevře pohled do historie jejich nového domova.

Nadace má ve své nabídce 
přes deset titulů, od výpravné 
publikace Pražská čtvrť Tro-
ja, u jejíhož zrodu stál jako 
editor pan doc. Ing. Prokop 
Toman CSc., přes Historii 
sokolského života v Troji 
1895–1940, dva díly Morytá-
tů a legend zabývajících se 
historkami z trojského života 
před a po 2. sv. válce, brožura-
mi mapujícími starou trojskou 
zástavbu – Kam se kdysi cho-

dilo v Troji na pivo a Ztrace-
ná Troja. Z poslední doby jsou
publikace Osobnosti Troje
s přehledem výtvarných děl
věnovaných Troji a nejnovější
Vltava, Troja, lidé. Autorem
těchto, historickými fotogra-
fiemi ilustrovaných děl, je Ing.
František Malý spolu B. Kude-
rou a O. Doubkem. Poslední
publikace vznikají též za pod-
statné spolupráce Klubu troj-
ské historie.

n Výtisky jsou k dostání v nejúplnějším rozsahu přímo v kan-
celáři Nadace u pí Rösslerové na nové adrese v Sádkách –
Trojská 664/183a, 171 00 Praha -Troja. Nejlépe po telefonické 
domluvě na tel. +420 608 127 260, e -mail: nqs@volny.cz, dále 
na úřadu městské části Troja či v prodejně potravin u Kovárny.

Ing. arch. Václav Valtr, NQS

Předvánoční 
nabídka 
publikací 
o Troji

Křest poslední publikace 
Nadace v Zoo
V úterý večer proběhlo setkání trojských občanů, sdru-
žených v neformální společnosti Klubu trojské historie 
s vedením Nadace Quido Schwanka – Troja, město v ze-
leni. Konalo se v přednáškové a konferenční místnosti 
Zoologické zahrady a jeho hlavním námětem byl křest 
nové publikace Troja, Vltava, lidé. Autory jsou již se-
hraní a osvědčení spolupracovníci Ing. František Malý – 
autor textů a koncepce, sběratel fotografií a pohledů 
a grafik Jan Weber, ze kterého se postupem prací 
již také stává znalec trojských historických poměrů. 

Účastníkem setkání, které se konalo na jeho půdě, byl pan ředi-
tel Miroslav Bobek, který přímo knihu pokřtil. Hlavně zde ale bylo na třicet 
trojských pamětníků a zájemců o dřívější Troju a Troju jejich mládí. Dobrou 
zprávou pro všechny účastníky, kterou z předvčerejší stavební komise přinesl 
Ing. arch. Valtr, pak byla informace o tom, že již existuje projekt nové trojské 
lávky, která má nahradit tu vloni nešťastně zřícenou. Toto téma se váže i k té-
matu vztahu trojských lidí a řeky a asi proto se setkáním tak rezonovalo. Inu, 
jsme všichni v Troji přece lidé od vody, a i ta Stromovka a Císařský ostrov nám 
tak trochu patří. NQS
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Letošní sezóna pro 
A -tým žen nedopad-
la podle očekávání. 
Ačkoliv po základní 

části jsme byli třetí, play -off 
se nám nepodařilo a zkazilo 
naše sny o medaili. Sezóna 
začala vcelku dobře, ale vědě-
li jsme, že v létě budeme mu-
set zabojovat. Na konci květ-
na nám přijel nový trenér 
z Argentiny, Guillermo Spo-
torno s přezdívkou Willy. 
Všem nám to velice prospělo. 
V srpnu do našeho týmu při-
byly také dvě nové hráčky. 
Americká nadhazovačka 
Chelsea Cohen a argentinská 
vnitřní polařka Paula Mor-

belli. Díky kombinaci síly ce-
lého týmu s výbornými hostu-
jícími hráčkami a skvělým
trenérem a koučem v jedné
osobě jsme se umístili na tře-
tím místě základní části a do
play -off jsme vyrazili s obrov-
skými cíli a ambicemi, ačko-
liv v jednom z posledních zá-
pasů došlo ke zranění nadha-
zovačky Jitky Horové. Další
komplikací byl však odjezd
Kristýny Malé na studium
v Americe a odjezd Chelsea 
zpět do italské ligy. Na prkno

se tedy musela vrátit Lucie 
Maršíková, pro kterou to byl 
první start v sezoně. Čtvrtfi-
nále se hraje na dva vítězné 
zápasy. V sobotu jsme tedy 
jeli jako lépe nasazený sou-
peř do Kunovic, kde jsme vy-
hráli, a chyběl tak jediný krů-
ček k postupu do semifinále. 
V neděli jsme ovšem oba dva 
zápasy prohráli a tím byla 
naše sezona předčasně ukon-
čena. Přesto ji však hodnotí-
me pozitivně.

Anna Štveráková

Ve čtvrtek 6. prosince v 10 hod. bude na fotbalovém hřišti Sokola Troja
otevřen Fitpark Troja.
Peníze na vybudování tohoto sportovního zařízení získala městská část 
z dotace Magistrátu hl. m. Prahy a Českého olympijského výboru.
Doufám, že toto sportoviště bude sloužit všem obyvatelům i návštěv-
níkům Troje a přispěje ke zlepšení zdravého životního stylu nás všech.

Ing. Tomáš Bryknar, starosta

Pro děti starší sedmi let pořádá Sokol Troja o jarních 
prázdninách od 16.–23. 2. 2019 na své horské chatě 
v Peci pod Sněžkou lyžařský výcvik. Bližší informace 
a přihlášku získáte u náčelníka Sokola Troja Tomáše 
Bryknara, t.bryknar@volny.cz nebo 603 460 164.

Kašpárkův
svět
Středočeské
muzeum
v Roztokách

u Prahy
středa–neděle 10–18 h
Galerie Kabinet 
Výstava Kašpárkův svět přibližuje 
český fenomén takzvaného rodin-
ného loutkového divadla, které se 
těšilo velké oblibě zejména v prv-
ní polovině 20. století. V té době 
nechybělo domácí loutkové diva-
dlo snad v žádné české domác-
nosti. Tradici českého loutkářství 
ocenilo i UNESCO, které ho v roce 
2016 zapsalo na prestižní Repre-
zentativní seznam nehmotného 
kulturního dědictví.

K

u 

Starobohnické 
vánoční těšení
V NEDĚLI 16. 12.
cca 14–18 h
tamní náves
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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

PROSINEC 2018 230
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Stolní tenis
Seriál turnajů ve stolním tenise – roč-
ník 2018 ve dvouhrách zakončil v neděli 18. 11. s pěknou účastí osmnácti hráčů 
a hráček. Z rozřazovacích skupin se startovní pole rozdělilo do dvou devítičlen-
ných – finálovou a o umístění. nV turnaji až na pomocné hodnocení zvítězil s dvěma 
prohrami František KVĚTOŇ – celkově si odnesl pěkný pohár za 1. místo. Celkově 
druhý Miloš POZNÍČEK v turnaji také druhý, a ještě páté místo v turnaji stačilo Vla-
dimíru PUKLICKÉMU k poháru za třetí místo. Ceny za Sokol Troja: 1. Petr HOUF, 
2. Zuzana HERZOGOVÁ, 3. Rudolf HAMPEL. Rudolf Hampel, vedoucí stol. tenisu

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
vánočně naladit při posezení se sva-
řeným vínem a malým občerstvením
Cvičit s Vámi budou tradiční lektor-
ky TJ Sokol Troja – trochu netradičně.

Dýně opět 
rozzářily Troju
Podzim, listí se barví a padá, dny se zkracují, tmy 
přibývá…a to je ideální čas pro podzimní strašidýl-
ka, která začínají vylézat. Zjeví se však jen někdy 
a jen někomu… Nejlepší čas pro jejich spatření na-
stal v pátek 2. 11. v Troji. Kdo se nebál, přišel a viděl.
Odvážlivců bylo požehnaně, sešlo se okolo čtyři-
ceti malých a podobný počet velkých. Nejprve je 
přivítala stará známá čarodějnice Berta v obecní 
zahradě, kde si všichni vyrobili dýňové světýlko.
Když své lucerničky rozsvítili, začínalo se již stmí-
vat a dlouhý zářící průvod zamířil do restaurace So-
kola. Zde bylo připraveno malé občerstvení a byly 
vyhlášeny nejstrašidelnější, nejoriginálnější, čaro-
dějné, zvířecí a další kostýmy.
Poté sebrali všichni odvahu a vydali se na cestu po 
svíčkách, kde mohli pozdravit nejrůznější strašidla.
Na konci je čekala odměna.
Akce proběhla za spolupráce TJ Sokol Troja, MŠ 
Troja, MČ Praha -Troja a ČZU. Všem subjektům patří 
velký dík.

Pouštění draků

V
sobotu 10. 11. 2018 se na louce 
pod Velkou skálou uskutečnila již 
tradiční drakiáda. Akci pořádal 

Sokol Troja ve spolupráci s Městskou čás-
tí Praha -Troja. Vše začalo ve čtrnáct ho-
din zapálením ohně. Počasí drakům sice 
moc nepřálo (vítr vál do dvou metrů za 
sekundu), přesto se našlo několik nad-
šenců, kteří vypustili své draky do vzdu-
chu. Hlavně na horní straně louky se 
drakům dařilo. Vítr zde byl přeci jen stá-
lejší. Kdo byl již nasycen pouštěním dra-
ka, mohl si u ohýnku opéct buřta či sla-
ninu, dát si něco k pití a popovídat s přá-
teli. S příchodem tmy jsme zabalili dra-
ky, uhasili oheň a rozešli se do svých do-
movů. Tak zas za rok na další drakiádě.

Slávek Vondřich

Připravujeme a všechny vás srdečně zveme na
8. 12.  pořádá oddíl kopané halový turnaj ČOS

od 9 hodin v tělocvičně ZŠ
9. 12.  Mikulášské nedělní cvičení

od 9.30 hodin – viz pozvánka níže
9. 12. Mikulášskou od 16 hodin – viz pozvánka
Informace a fotky z listopadových akcí – Drakiády 
a Strašidýlkové cesty jsou uvedeny níže.

Petr FILIP

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

HLEDÁME ZÁJEMCE O KROUŽEK STOLNÍHO 
TENISU – čt. 18.00–20.00 v tělocvičně ZŠ

P

Vítězové

TJ SOKOL TROJA
VE SPOLUPRÁCI S MČ TROJA ZVOU

Mikulášskou
nadílku

Po roce, po roce jsou zde 
opět Vánoce… ale před 
nimi nás čeká krásný čas 
Adventu – období čeká-
ní. Do něj už tradičně 
patří i příchod Mikuláše 
s čerty a anděly. Nejinak 
tomu bude i letos a na-
vštíví také děti v Troji.

Budliky, budliky, my jsme čerti
 z pekla…

S sebou:  přezůvky (i doprovod!!!),
pohodlné oblečení, dobrá 
a nebojácná nálada, 50 Kč
na vstup (dítě)

V NEDĚLI 9. 12. 2018
OD 16 HODIN V TĚLOCVIČNĚ ZŠ
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ZOO pro vás připravila
www.zoopraha.cz

Otevřeno denně, v prosinci 9–16 h, 24. 12. do 14 h

Komentovaná krmení a se-
tkání – probíhají o víkendech
a státních svátcích. Navštivte zví-
řata tehdy, kdy jsou nejaktivnější,
a odhalte zajímavosti z jejich ži-
vota. Setkání s oblíbenými zvířa-
ty doplněná poutavým vyprávě-
ním se konají po celý den – stačí
si jen vybrat! Venkovní program
probíhá jen za hezkého počasí.
Happy Mondays – každé pon-
dělí mají 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.
Zveme Vás na procházku po zoo
po zavírací hodině každou stře-
du, pátek a sobotu od 17 h. Na 
prohlídku je nutné se předem
objednat: www.zoopraha.cz
Krmení velbloudů. Každý den se
můžete setkat s velbloudy a nakr-
mit je. Vždy od 13.30 h. Na pro-
hlídku je nutné se objednat.

2. 12. Vánoční strom se rozsvě-
cí Zahájení adventu slavnostním 
rozsvícením stromu.
5. 12. Mikuláš v zoo Do Zoo Pra-
ha dorazí Mikuláš, čert a anděl! 
Čert si posvítí na veškeré hříšní-
ky, ty nejhodnější naopak odmě-
ní Mikuláš s andělem dárkem.
15. 12. Prohlídky za severskými 
zvířaty Odpolední návštěvy u se-
verských zvířat.
24. 12. Štědrý den v zoo Přines-
te zvířatům dárky a podívejte 
se, co dostanou k Vánocům. 
Vstup za 1 Kč pro děti do 15 let.
25.–26. 12. Vánoční svátky v Re-
zervaci Bororo Speciální vánoč-
ní vystoupení a ukázky tréninku 
zvířat v Rezervaci Bororo.
28.–30. 12. Vánoční nadílka 
u zvířat Užijte si vánoční komen-
tovaná krmení zvířat. Předáme 
jim dárky, které donesli lidé na 
Štědrý den. A navíc dostanou ne-
využité vánoční stromky.

Botanická zahrada pro vás
www.botanicka.cz

12

Otevírací doba od listopadu 
do února: Skleník Fata Mor-
gana út–ne, st. svátky: (v pon-
dělí zavřeno, pokud se nejedná 
o státní svátek) 9–16 h, Ven-
kovní expozice po–ne: (Rost-
linné bistro Botanická na talí-
ři) 9–16 h*, Vinotéka sv. Klára
po–pá: 13–17 h, so a ne, svát-
ky: 11–17 h po uzavření ven-
kovních expozic v 16.00 využij-
te pro opuštění areálu zahrady 
vstup u zastávky MHD „Kovár-
na“. Rezervace vinotéky na tel.
234 148 153. Sledujte dění ve
vinotéce na jejím Facebooku.

do 1. 1. 2019 Kouzlo Vánoc 
skleník Fata Morgana 9–16 h
Vánoční výstava představí 
originální adventní a vánoč-
ní aranžmá z přírodních ma-
teriálů. Chybět nebude ani 
netradiční betlém. Zažijte Vá-
noce v tropech!

1. 12. Tradiční setkání sponzorů
a Den pro Troju Tradiční setká-
ní přátel, sponzorů a partnerů
pražské zoo a obyvatel MČ Praha-
-Troja. Předání cen Richard a vy-
hlášení výsledků fotosoutěže.

Od 14 h Beseda
k rozvoji zoo

Vzdělávací centrum,
občané MČ Praha -Troja
vstup za 1 Kč, průkaz
totožnosti s sebou

24. 12. Půlnoční ve 23 h
25. 12. Vánoční v 11 h
1. 1. 2019 Novoroční v 11 h

Mše ve sv. Kláře:

* 1. 12. 2018 – 28. 2. 2019 vstup do venkovních expozic zdarma.

Muzeum T. G. Masaryka, Lány
Expozice Muzea T. G. Masaryka v Lánech prezentuje osobnost 
prvního československého prezidenta T. G. Masaryka a historic-
ké události spojené s jeho osobou. Je rozdělena do několika částí:

T. G. M. a jeho rodina
Úvodní část s rekonstrukcí bytu 
rodiny Masarykových (1896–
1907) podle vzpomínek Alice Ma-
sarykové, s osobními předměty 
jednotlivých členů rodiny. K nej-
vzácnějším patří společenské šaty 
manželky prezidenta Charlotte.
T. G. M., profesorské období
Profesor Masaryk v době tzv. 
„bojů o Rukopisy“ a za „Hilsne-
rovy aféry“.
T. G. M. a první světová válka
Tomáš Garrigue Masaryk se 
v zahraničí aktivně podílí na bu-
dování nového státu. Toto obdo-
bí prezentují především unifor-
my a památky na československé 
legionáře. Atmosféru dokreslují 
rekonstrukce dobových zákopů 
a legionářského vagonu – „tě-
plušky“ z Transsibiřské magist-
rály (s legionářskou pekárnou).
T. G. M. – prezidentské období
Cesty T. G. M. po republice, 
pobyt na Pražském hradě a na 
zámku v Lánech.
T. G. M. a první republika
Nejnovější část expozice před-
stavuje celonárodní dílo, vyko-
nané za dobu prezidentského 
období T. G. M (1918–1938) 
i osobnosti první republiky z po-
hledu života tehdejší společnos-
ti. Instalace je rozdělena na dvě 
části, na mužský a ženský svět.

Výstava vznikla za finanční podpory 
firmy Procter and Gamble Rakovník.

Muzeum T. G. Masaryka v Lá-
nech Zámecká 197, 270 61 Lány 
sídlí ve zrekonstruovaném tere-
ziánském špýcharu, má v příze-
mí badatelnu, kavárnu, přednáš-
kový sál pro koncerty, výstavy 
a malou expozici obce Lán ve 
stylové kavárně. Prostory muzea 
jsou bezbariérové.
www.muzeumtgm.cz

Výstava T. G. M. Mýty a skuteč-
nost zachycuje především pro-
střednictvím dobových médií, 
tisku, rozhlasu a filmových zá-
běrů, jak byl T. G. M., jako kon-
sensuální ikona české společ-
nosti, vnímán v různých etapách 
novodobých dějin a ukazuje, jak 
různé interpretace a desinter-
pretace ovlivnily a stále ovliv-
ňují pohledy na jeho osobnost 
a jeho odkaz.

Výstavu připravilo při příležitosti 
80. výročí úmrtí T. G. Masaryka 
Muzeem T. G. M. Rakovník, p.o. ve
spolupráci s Ústavem pro studium
totalitních režimů a za podpory Stře-
dočeského kraje

Muzeum otevřeno: (listopad–duben): 
úterý–pátek: 9–16 h, sobota, nedě-
le, svátky: 10–16 h, změna otevírací 
doby vyhrazena! Vstupné dospělí 
50 Kč, děti do 15let 30 Kč, rodin-
ná vstupenka (2 dospělí a 2 děti do
15let): 100 Kč, školy: 15 Kč; za lektor-
ský program je jednorázový popla-
tek na skupinu 100 Kč, senioři 30 Kč; 
vstup zdarma: členové AMG a Muzej-
ního spolku, držitelé průkazek ICOM, 
ISIC, ITIC, ZTP a ZTP/P.

Spojení do Obce Lány (z Prahy přibliž-
ně 35 km): vlakem z nádraží Praha – 
Dejvice v 9.12 – do zastávky Stochov 
(9.58), a odtud po značené turistické 
trase, cca 2,5 km, do Lán. Vlak jede 
i odpoledne 13.58 h (po dobu rekon-
strukce Negrelliho viaduktu můžete 
nastoupit o 7 minut dříve i z Vltav-
ské, na stanici Praha – Bubny). Bus ze 
stanice Hradčanská odjíždí ve všední 
dny v 8.00 (Lány 9.05), 12.35 (Lány 
13.34), v so + ne 9.45 (Lány 10.44), 
13.00 (Lány 14.02).
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