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ZASTUPITELSTVO INFORMUJE

Z jednání Komise pro rozvoj, krajinu a výstavbu 
MČ Praha -Troja

jj
25. 9. 2019

K jednotlivým bodům jednání:
1/ Návrh na pořízení změny parc. 
č. 480/1 k. ú. Troja.
Komise podmiňuje změnu ÚPn SÚ hl.
m. Prahy vyměřením veřejně přístupné
komunikace v min. šíři 4 m, která bude
následně převedena do majetku obce.
Doporučuje stanovit míru využití území
v rozsahu OB – A až OB – B. Nesouhlasí
s navrhovanou změnou funkčního vyu-
žití na OB bez koeficientu míry využití.
2/ Skladové zázemí údržby zeleně 
pozemky parc. č. 93, 94 a 1669
k. ú. Troja
Na základě doplněných řezů členové
komise nesouhlasí s realizací stavby po-
dle předložené doplněné dokumentace.
Nově předložené řezy neprokázaly, že
skladové zázemí je možné umístit pod
zem, a přitom zachovat napojení na pů-
vodní cestu. Podle komise musí dojít buď
ke změně trasy obíhající cesty nebo její
nivelety (převýšení). Komise požaduje
doplnit situaci s řezy původní cesty. Ko-
mise požaduje zachovat původně poža-
dovanou maximální výšku kóty horní
hrany objektu 238,76 m. n. m.
3/ Stavební úpravy č. evidenční 159,
P7, Troja
Komise po projednání konstatuje ne-
soulad s ÚPn SÚ hl. m. Prahy vzhledem
k charakteru domu a využití území. SO6
neumožňuje vybudování předložené
stavby. Komise požaduje zachovat pů-
vodně obestavěný prostor. Stavba nemá 
dostatečný odstup od hranic pozemku.

Navržená stavba nesplňuje § 69 naříze-
ní č. 10/2016 Sb. hlavního města Prahy 
(pražské stavební předpisy). Charakter 
stavby je spíše RD než stavba pro rodin-
nou rekreaci. Pozemek leží v přírodním 
parku Drahaň – Troja, kde mimo zasta-
věnou část obce platí stavební uzávěra.
4/ Ubytovna ZOO
Komise požaduje dopracovat modela-
ci terénu mezi pozemky parc. č. 1524 
a 1494/2 k. ú. Troja. Mělo by dojít 
k odclonění zelení tak, aby bylo vytvo-
řeno keřové patro a stromové patro s in-
tenzivní výsadbou stromů o průměru 
min. 14 cm. Při splnění uvedených pod-
mínek s předloženým upraveným návr-
hem komise souhlasí.
5/ Kanalizační a vodovodní přípojka 
parc. č. 376/1 k. ú. Troja
Komise s předloženým návrhem na pro-
vedení kanalizační a vodovodní přípoj-
ky nesouhlasí. Důvodem je, že pozemek 
má funkční využití pěstební plochy PS 
(sady, zahrady a vinice) a na pozemku 
nestojí žádná stavba zapsaná v katastru 
nemovitostí. Způsob využití pozemku 
je zahrada, způsob ochrany zemědělský 
půdní fond.
6/ Studie Bubny – Zátory
Ing. arch. Lenka Burgerová seznámila 
členy komise s obsahem studie a připo-
mínkami MČ Praha 7.
7/ Studie a variantní řešení stavby 
Pod Hrachovkou / K Bohnicím.
Komise se seznámila se záměrem sou-
časného majitele a budoucího zájemce 

nahradit tenisový areál bytovými domy 
s cca dvaceti čtyřmi bytovými jednotka-
mi.

Komise se seznámila jak s původ-
ním návrhem dvou domů, tak s novým 
upraveným návrhem tří domů ve va-
riantním řešení. Varianta A tři stejné 
domy s menšími rozestupy. Varianta B 
jeden vyšší a dva stejné domy s větší-
mi rozestupy. Členové komise se spíše 
přiklánějí k původnímu návrhu dvou 
domů s tím, že dojde k úpravě umístě-
ní objektů ve větším odstupu od hranic 
pozemků, redukci hmoty i počtu byto-
vých jednotek. Návrh je s předloženou 
kapacitou bytů neakceptovatelný. Ko-
mise doporučuje, aby předseda komise 
vyvolal jednání s architektem tohoto 
projektu.

Zapsal: Karel Novotný, tajemník komise, 
krátil: Tomáš Drdácký, předseda komise

Z jednání 20. 11. 2019

Komise pro 
rozvoj, krajinu 
a výstavbu 
MČ Praha -Troja

ý

K jednotlivým bodům jednání:
1/ Skladové zázemí údržby zeleně po-
zemky parc. č. 93, 94 a 1669 k. ú. Troja
Stále trvají připomínky k umístění stáva-
jící cesty a výšce podzemní stavby. Bylo 

Milí trojští a podhořští sousedé,
při pohledu z okna své kanceláře mně vůbec nepřipadá, že již tuto sstředu 4. pro-
since od 17.00 hodin proběhne slavnostní rozsvícení vánočního strommu v obecní za-
hradě u MŠ Nad Kazankou. Hudební program si pro tuto slavnostní aadventní chvíli 
připravily nejen děti z mateřské školy, ale i děti ze ZŠ Trojská a studdenti Trojského 
gymnázia. Moje milé kolegyně i kolegové z úřadu a členové zastuppitelstva 
vám jako občerstvení nabídnou vynikající cukroví, svařené víno, čaj aa mož-
ná i opékané špekáčky. Bude mi velkým potěšením se s vámi všemi vv tento
předvánoční čas potkat, prohodit s vámi pár slov a případně odpověddět i na 
vaše dotazy týkající se například neúnosné dopravní situace v každodeenní ranní
špičce. Již tradičně se ve stejný okamžik rozsvítí i vánočně ozdobená líípa u po-
mníku padlých hrdinů První i Druhé světové války u trojské školy.

Milí trojští a podhořští sousedé, užívejte adventní čas v Troji v klidu
a v pohodě bez stresu a nervozity ze shánění dárků, spáleného cukro--
ví a neumytých oken. Mnohem důležitější jsou v tento čas rodinná,
přátelská či sousedská setkání.

Na svátek sv. Štěpána 26. prosince se s vámi budu
těšit na slavnostní Vánoční koncert v Trojském zámku. 

Tomáš Bryknar, starostaa
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Kdy na Úřad městské části 
Praha -Troja na konci roku 2019
Vážení občané, na konci roku 2019 dochází vzhledem k rozvržení svátečních dnů 
v jednotlivých týdnech a čerpání dovolené pracovníků úřadu k úpravě úředních 
hodin. Věnujte proto, prosím, pozornost následujícímu sdělení, abyste si vybrali 
správný den na návštěvu úřadu. n Nenechávejte si své záležitosti k vyřízení na 
poslední chvíli a využijte především běžnou otevírací dobu ještě v týdnu od
16. do 20. 12. 2019. Kromě úředních dnů pondělí a středa je možno domluvit

návštěvu úřadu i v ostatní dny.
Pondělí 23. 12.  8.00–12.00, 13.00–15.00 úřad poskytuje všechny služby, pou-

ze je zkrácena úřední doba
Pátek 27. 12.  8.00–13.00 úřad poskytuje pouze služby spojené s přijímá-

ním podání
Pondělí 30. 12. 8.00–12.00, 13.00–17.00 běžná úřední doba
Úterý 31. 12.  8.00–13.00 úřad poskytuje pouze služby spojené s přijímá-

ním podání
Plný provoz úřadu bude opět od 2. ledna 2020.

Ing. Irena Marková, tajemnice ÚMČ Praha -Troja

Zpívání pod rozsvíceným 
vánočním stromem
ve středu 4. 12. 2019 od 17 hodin
V OBECNÍ ZAHRADĚ
HUDBA, OBČERSTVENÍ Vlastní hrnečky s sebou.
Na místě možnost zakoupení plecháčku
se znakem MČ za 100 Kč

POZVÁNKA NA STRANĚ 7

OD 16 HODIN
V TROJSKÉM ZÁMKU
V PODÁNÍ DVOŘÁKOVA
KOMORNÍHO ORCHESTRU
ZAZNÍ SKLADBY:
Wolfgang Amadeus Mozart
Serenáda G dur, KV 525
„Malá noční hudba“
Franz Liszt Pastýři u jesliček
Antonio Vivaldi Čtvero ročních dob
Jaro / Léto / Podzim / Zima

sólistka Dana Truplová – housle
dirigent Jaroslav Vodňanský

MČ PRAHA-TROJAM
VE SPOLUPRÁCI V
S GALERIÍ S
HLAVNÍHOH
MĚSTA PRAHYM
VÁS SRDEČNĚV
ZVE NAZ

se bude konat

V NEDĚLI
5. ledna 2020
Sraz ve 14 h
u přívozu u nově 
budované lávky.

TRADIČNÍ

TŘÍKRÁLOVÁ

domluveno setkání na místě s vytyčený-
mi výškami plánované stavby a pozicí 
obslužné cesty.
2/ Zahradní domek na pozemku parc. 
č. 1344 k. ú. Troja
Komise s předloženým návrhem souhla-
sí. Souhlas městské části by měl být dán 
i z titulu vlastníka sousedního pozemku.
3/ Rekonstrukce střechy. Na Salabce 
4/311, P7, Troja
Komise s využitím stávajícího půdního 
prostoru na byt souhlasí, stejně jako se 
záměrem navýšení objektu o 1 m. V dal-
ším řízení požaduje doložit rozvinutý 
uliční řez, do kterého budou zakresleny 
i sousední objekty a jejich výšky.

Komise požaduje upravit projekt tak, 
aby byla nová římsa bez viditelných trá-
mů, arkýř probíhající až nahoru, okno 
na jih až k podlaze, odstranit přesahy 
střechy a snížit vikýř.
4/ Přestavba ÚČOV, etapa 0009 Re-
tenční nádrž – žádost o aktualizaci 
vzhledem k zapracování připomínek
Komise kladně hodnotí, že projektan-
tem SWECO bylo představeno tech-
nické řešení nádrží a mohly být zodpo-
vězeny dotazy. Stále trvá požadavek na 
specifikování limitů využitelnosti veřej-
ných ploch nad plánovanými nádržemi. 
Komise požaduje doložit výkres nad-
zemních objektů, ve kterém budou za-
kreslena ochranná pásma a požadované 
manipulační plochy a vysvětlen jejich re-
žim. Doplnit tabulky s počtem výdechů 
a kanalizačních poklopů. Prověřit mož-
nosti sdružení výdechů a vstupů. Prově-
řit možnosti umístění výdechů a vstupů 
do krajů retenční nádrže na jižní stranu 
k PPO valu.
5/ Žádost o rozšíření parkové cesty 
od č.p. 88 v ul. Pod Havránkou smě-
rem k „chatové kolonii“.
Komise rozšíření parkové cesty nedopo-
ručuje. Stávající úprava parkové cesty 
byla provedena v roce 2006 na základě 
stavebního povolení zn.: 8415/06/2075/
ob.66/Lub. ze dne 13. 7. 2006. V povo-
lení je konstatováno, že parková cesta 
Havránka je zcela nezpevněná blátivá 
cesta, určená pro pěší provoz. Vzhle-
dem k prostorovým možnostem a sklo-
nu cesty není ani technicky možné 
vybudovat v této lokalitě obslužnou ko-
munikaci.

Dle PSP § 13 a 14 přístupové ulice 
s nejnižší mírou významu v systému ve-
řejných prostranství města, určená pro 
místní obsluhu území, mají mít šířku 
alespoň 8 m.
K informaci:
Za účasti pana starosty a členů komi-
se Ing. arch. Tomáše Drdáckého a Ing. 
arch. Víta Duška se uskutečnila konzul-
tace na IPR k podaným připomínkám 
MČ k Metropolitnímu plánu.

zapsal: Karel Novotný, tajemník komise, 
kráceno T. Drdácký
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ŽIVOT V TROJI

ZE ŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ

Kdo se letos nezúčastnil 
Slavnostního koncertu 
v neděli 3. 11. v Trojském 
zámku, měl by litovat, že se 
ochudil o hluboký zážitek.

Večer zahájil zástupce starosty

SVOBODA 
na základní 

škole
15. listopadu proběhl na 
naši základní škole projek-
tový den s názvem „Svobo-
da“.

C
ÍLEM TOHOTO PRO-
JEKTU, který se uskuteč-
nil k třicátému výročí Dne 

boje za svobodu a demokracii 
bylo, aby si žáci prvního stup-

ně uvědomili, proč je důležité svobodu 
chránit. Projekty vznikaly pod vedením 
třídních učitelů a byly prezentovány v aule 
školy. Žáci získávali informace od rodičů, 
prarodičů, médií a literatury. Žáky práce 
na projektu bavila a závěrečný den si užili.

Mgr. Marie Padevětová

Florbalový turnaj
OPEN Florbal Troja 2019
V úterý 5. 11. 2019 proběhl jedenáctý ročník 
turnaje OPEN Florbal Troja 2019 za podpory 
Městské části Praha -Troja a Sdružení soukro-
mých škol Čech, Moravy a Slezska. Tento den 
byl vybrán také proto, že byl vyhlášen jako Den 
soukromého školství v ČR.

Vítězství z loňského roku obhajoval 
tým Gymnázia Jaroslava Seiferta, 

ve finále se utkal se Střední průmyslovou školou do-
pravní Praha. Ani letos nenechali hráči z GJS nikoho 
na pochybách, že za poslední roky patří jednoznačně 
k nejlepšímu týmu turnaje. Obhájili vítězství a už jen 
krůček chybí k tomu, aby získali trofej – zlatý pohár – do r
svého držení natrvalo. V historii turnaje se podařilo 
dvakrát po sobě zvítězit zahraničnímu týmu ze sloven-
ské Skalice Via Humana (2013 a 2014), potřetí však na 
turnaj nedorazili. Dali tak šanci Euroškole Strakonice, 
která rovněž zvítězila dvakrát po sobě – v letech 2015 
a 20216. Do třetice jim to ale nevyšlo, takže uvidíme za 
rok, jak se povede hráčům ze Seifertova gymnázia. 
n Letošním finalistou byl tým ze školy Art Econ Praha, 
na turnaji se účastnil poprvé a hned získal stříbrné 
medaile. Po loňské finálové účasti si letos SPŠ Doprav-
ní vybojovala medaile bronzové, v poměrně vyrovna-
ném zápase o třetí místo porazila domácí Trojské gym-

S
MYČCOVY	 MULTIŽÁN-
ROVY	 EPOQUE QUAR-
TET (který také účinku-

je i v televizní StarDance) 
nám posluchačům připravil 
překvapivé vystoupení plné 
emocí a netradičního smyč-
cového přednesu.
Probudil ve mně chuť vyhnat 
pavouky a pavučiny z houslí, 
se kterými jsem bojovala osm 
let v „Lidušce“.
Tak snad někdy příště!

Renata Zajícová

EPOQUE 
QUARTET
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názium. To čeká na vytouženou
medaili již několik let, nutno
však konstatovat, že za první „laj-
nu“ nastoupili letos studenti
kvinty, mají tedy ještě několik 
možností o medaile zabojovat.
Na turnaji se letos bohužel neob-
jevil tým Soukromé střední školy 

výpočetní techniky – jindy tra-
diční účastník turnaje. Prochází 
generační obměnou, příště snad 
nebude chybět. n Slavnostní vy-
hlášení proběhlo jako obvykle 
v aule gymnázia, čtyři semifina-
listé obdrželi od pořadatelů di-
plom a ceny, nejlepší k tomu me-

daile a vítězný tým od ředitele 
Trojského gymnázia putovní po-
hár. Děkujeme také oběma roz-
hodčím, snažili se vést zápasy 
korektně. Ne vždy korektně po-
stupovali na hřišti někteří hráči, 
v letošním roce jsme bohužel za-
znamenali několik ostrých faulů 

i drobná zranění. Věřím, že ve-
doucí týmů přimějí v budoucím 
ročníku své hráče ke klidnější-
mu vystupování, určitě bychom 
si to všichni přáli.

Mgr. Radim Jendřejas,
ředitel Trojského gymnázia s. r. o. 

a organizátor turnaje

Od dětství mám s Vánoci spojené dvě vůně:
vánočního cukroví a jehličí vánočního stromu.
Vánoční strom je u nás symbolem Vánoc. A tak, i když chceme být se-
bevíc ekologičtí, Vánoce bez vánočního stromku prostě nejsou Vánoce.

N
ĚKDO SI ŘEKNE: „pořídím si strom umělý a mám vystaráno na pár let“. To je“
možná pravda, ale i když strom používáte opakovaně, jeho uhlíková stopa 
při výrobě a dopravě, většinou z Číny, je ve výsledku vyšší, než když si poří-

díte stromek živý z domácí produkce, který se navíc pěstuje přesně k tomuto úče-
lu. Navíc pokud chcete mít na Vánoce domov provoněný jehličím, musíte si na 
umělý stromek pořídit vonné postřiky, které rozhodně ekologické nejsou, právě
naopak, do ovzduší vypouštíte Freony (halogenderiváty uhlovodíku), které mimo
jiné narušují ozonovou vrstvu.

Jestliže se rozhodnete pro živý – uříznutý stromek, nezapomeňte 
jej po Vánocích pořádně odzdobit a odnést na místo, které je
určené ke svozu vánočních stromků. Většinou to bývá u kon-
tejnerových stání separovaného odpadu. Dobře odzdobený 
stromeček se následně zpracuje na mulč a dále se využije. Na-
opak ozdobený stromek skončí většinou ve spalovně.

Pokud jste se však rozhodli, že budete ekologičtí na maxi-
mum, mám pro vás ještě jeden tip. Přece jenom plocha, kde se 
pěstují stromky na Vánoce může být využitá jinak a užitečně-
ji. Jestliže si nechcete vánoční stromeček pořizovat ani umělý,
ani živý – uříznutý, můžete si jej pořídit v květináči. Máte opět 
více možností. Stromeček v květináči si koupíte a po Vánocích
ho vysadíte sami anebo si ho v květináči pouze vypůjčíte a vysadí
ho za vás někdo jiný. Cena zapůjčení se pohybuje stejně jako za-
koupení mezi 450–1200 Kč. Výhodou zapůjčení je, že vám strom 

přivezou až domů a po Vánocích si ho zase odvezou 
podle toho, jak se domluvíte. Nevýhodou je, že se 
o něj musíte dobře starat. Uvádí se, že stromek vydr-
ží v bytě čtrnáct dní v pohodě. Doporučuje se však, 
dát ho do Vánoc a hned po Vánocích na balkón nebo 
chladné místo (chodba, sklep). V bytě stromečku 
vyberte nejchladnější stinné místo. Přímé sluneční 
záření za oknem mu může uškodit. Další, pro něko-
ho nepříjemností je, že na vršek nesmíte dát hvězdu 

nebo špičku, aby se nepoškodil vrcholový 
pupen, který je nejdůležitější pro růst 
stromku. Také použijte pouze led světýl-
ka, která nevydávají teplo jako žárovky 
nebo svíčky. Stromeček také pravidelně 
zalévejte, aby v misce byla stále voda, 
tak jednou za dva dny.

Ať už se rozhodnete jakkoliv, důle-
žité je, abyste si Vánoce užili s rodinou 
v teple domova a například rozebrali 
ekologické trendy posledního roku. J
Protože ať už vám říká kdokoliv coko-
liv, hlavně ze sebe musíte mít dobrý 
pocit vy sami.

Gabriela Mosoriaková,
referentka životního prostředí

A co takhle živý v kve ťinác ǐ!
Vánoční stromek umělý nebok živý? ÚŘAD MČ INFORMUJE
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ZE ŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ

Co je u nás nového? V listopadu jsme
se věnovali přípravám Svatomartinské 
slavnosti. Děti vyráběly lampiony, vy-ii
právěli jsme si o světle i tmě. Při slav-
nosti jsme pak se světýlky vyrazili do
okolí školky a připomněli si, jak je dů-
ležité, rozdělit se s druhými. Sešli jsme
se také při výrobě adventních věnců
a naladili se na nadcházející čas.

Co se děje 
v Ekoškolce Rozárce?
Přejeme vám všem krásný prosinec.

T
EĎ NÁS ČEKAJÍ prosincové dny 
s předvánoční atmosférou. Budeme
zpívat koledy, zdobit školku, péct cuk-

roví a potkáme se s rodiči na vánoční Ad-
ventní spirále. n Již čtvrtým rokem pokra-
čujeme v mezinárodním programu Eko-
škola. Letos se vracíme k tématu Odpady,
chceme se ještě více posunout v oblasti šetr-
nosti k přírodě. Uvidíme, jaké výzvy nám 
školní rok přinese, co se nám spolu s dět-
mi, rodiči a učiteli povede ve školce zlepšit. 
n Radost nám dělá naše zahrada, která se
postupně mění do krásy. Z cihel, které jsme 
přivezli s rodiči během brigády, vznikly 
krásné nové chodníčky. Doprostřed zahra-yy
dy děti s Honzou Cindrem zasadily třešňo-
vý stromek. Těšíme se, jak bude v budouc-
nu dávat plody, stín, bude možné pod ním 
posedět… Děti stromku napsaly svá přání, 
která jsme v láhvi zakopali do země.
Chcete se k nám přijít podívat? Ozvěte se Petře Char-
vátové na tel. číslo 774 448 123 a domluvte si návštěvu. 
Těšíme se na vás. Více informací www.podhoubi.cz

Poslední listí padá ze stromů,
krmítka se plní zrním,
jak vnímáte vy příchod zimy?

V lesní školce Zahrádka jsme do zimního období vybaveni
kamny a ohništěm,
po dopolední procházce se stává jurta s teepeem
hlavním útočištěm,
kde se zahřejeme, bříška naplníme,
teplým čajem se posílíme.

Perníčky, koledy, andělé a ozdoby,
to vše patří k svátkům vánočnímto vše patří k svátkům vánočním,
posíláme i k vám domů mnoho pohody,
ať i váš adventní čas je plný lásky,
přejí vám děti ze Zahrádky.

www.zahradkatroja.cz

Pozdrav ze Zahrádky
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ZASTUPITELSTVO INFORMUJE

Programové prohlášení 
Zastupitelstva Městské 
části Praha -Troja,
oblast sociální a zdravotní, 
péče o seniory
Vážení a milí spo luobčané, většina činností sociální a zdra-
votní komise je sice v programovém prohlášení volně po-
psána, ale strom života je i v naší městské části daleko 
pestřejší.

Aktivity Komise sociální a zdravotní, které předsedám, lze 
tudíž rozdělit na tradiční a neplánované, náhlé.

Mezi tradiční činnosti patří zorganizování Setkání seniorů, 
podpora rekondičních pobytů trojských seniorů, řešení ob-
sazení bytů v Domě spokojeného stáří a Domě integrované 
pomoci, novoroční Tříkrálová procházka, pravidelné čtení 
pohádky v Mateřské škole Nad Kazankou atd.

Dalšími činnostmi je ale také řešení náhlých potřeb obyvatel 
či naopak posuzování nabídek na rozšíření služeb obyvatel-
stvu.

V prvním roce volebního období obdržela komise mj. infor-
maci o poruše přestárlého EKG v ordinaci MUDr. Martiny 
Wiererové, který byl v majetku městské části. Komise po pro-
jednání doporučila zakoupit přístroj nový. Toto EKG je bez-
drátové, ovládá se dotykově na tabletu a je propojeno s počí-
tači v obou ordinacích – v Troji i na Letné, což je samozřejmě 
velká výhoda pro pacienta i lékaře. Další výhodou je možnost 
v případě naléhavé potřeby jednoduše EKG sbalit a dojet za 
pacientem domů. Koupí EKG pokračujeme v dobré spolupráci 
s „naší“ paní doktorkou, která vyhověla přáním občanů a od 
dubna prodloužila úterní ordinační hodiny.

Dále komise obdržela nabídku spolku Vědomý dotek na kurz 
takticko -strategické sebeobrany seniorů. Komisi nabídka vel-
mi zaujala, takže malá ukázka bude již na prosincovém Se-
tkání seniorů. Samotný kurz pak proběhne v lednu a únoru. 
Jedná se o pět jednotlivých hodin (každý týden jedna) plných 
nejen teorie, ale i s názornými ukázkami. Pokud je Vám název 
organizátora povědomý, tak tento spolek pořádá i akci Pomoz-
me mlokovi přežít v Praze.

Jedním z bodů Programového prohlášení Zastupitelstva byla 
i příprava projektu na vhodné obecní bydlení nejen pro seni-
ory, ale i pro mladé trojské obyvatele a rodiny s dětmi. V této 
oblasti zatím Zastupitelstvo prověřuje nejen možné varianty 
umístění, ale také možné formy bydlení (malé rodinné domky 
se zahradou, bytový dům apod.).

Závěrem bych Vám i Vašim blízkým popřála, abyste byli zdraví 
a plní radosti a energie J

Klára Foitlová

P.S.
Pokud byste měl někdo zájem o členství v sociální a zdravotní 
komisi, napište mi prosím na klara.foitlova@seznam.cz

Ordinace praktického lékaře
Vážení občané, milí pacienti, dovolte mi, abych Vás infor-
movala o změnách v naší ordinaci.

Od 1. 4. 2019 byla oficiálně zavedena změna ordinační 
doby, která se týká obou ordinací.

Změna ordinační doby v Troji je následující:
úterý se prodloužila ordinační doba od 8.00 do 12.00,
8.00–10.00 pro neobjednané/akutní pacienty
10.00–12.00 pro objednané pacienty. Ordinační doba v pon-
dělí a ve čtvrtek zůstávají nezměněny.

V ordinaci v Ovenecké se změnila páteční ordinační doba 
pro objednané pacienty od 8.00 do 11.00 a to na základě opa-
kovaných přání a zájmu o ranní termíny. 11.00–13.00 pak pro 
neobjednané.

I nadále platí, že pokud nejsme přítomni v ordinaci v Sád-
kách, mohou se na nás pacienti obrátit do Ovenecké a to tele-
fonicky, mailem nebo osobně v době pro neobjednané pacien-
ty, nebo se mohou do Ovenecké kdykoliv objednat. Celá řada 
pacientů tuto možnost ráda využívá.

pondělí 7–16.30 h
úterý 8–18 h
středa 7–14 h
čtvrtek 8–16.30 h
pátek 7–13 h

Další změna se týká personálního obsazení.
Lékaři: V ordinaci v Sádkách nyní zajišťuje péči MUDr. Mar-
tina SVOBODOVÁ (pondělí) a MUDr. Zuzana Á RECHTORI-
KOVÁ (úterý a čtvrtek). S oběma lékařkami se již delší dobu 
mohou pacienti setkat v ordinaci v Ovenecké, MUDr. Rechto-
riková v Troji pracuje již rok.

Stejné obsazení lékařkami v Ovenecké i v Troji vidím jako vel-
mi důležité pro zachování kontinuity péče v obou ordinacích, 
a to nejen v kontaktu osobním, tak i telefonickém, například 
při sdělování výsledků, možnosti kontroly stavu pacienta tele-
fonicky i konzultace (nejen) náhlých změn zdravotního stavu.

Já i nadále celou ordinaci vedu, vykonávám odborný do-
hled, jsem přítomna každodenním konzultacím a interním 
seminářům nad jednotlivými kazuistikami.

Na závěr si ještě dovoluji podotknout, že jsme akreditované 
pracoviště pro postgraduální vzdělávání lékařů, čehož si velmi 
vážím. To s sebou ale nese občasnou změnu lékařů tak, jak jim 
ukládá předatestační příprava. Lékaře se snažím vždy vybírat 
tak, abychom zachovali co nejvyšší možnou kvalitu péče jak po 
medicínské, tak i po lidské stránce.

Nutno ale říci, že současná situace na pracovním trhu je 
i v našem oboru velmi složitá a najít lékaře i sestry dle mých 
představ se někdy zdá jako nadlidský úkol. Od ledna 2018, kdy 
jsem odešla na MD, se nám to, věřím, daří.

Martina Wiererová

V současné době, kdy je možná 
i elektronická komunikace a možnost 
zasílání e -receptu, jsme tedy k dispo-
zici každý den, buď v jedné nebo druhé 
ordinaci v následujícím rozsahu:
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Praktický lékař pro dospělé – ordinační doba:
Troja Sádky 5, tel.: 233 541 746

 neobjednaní objednaní
Po 15.00–16.30
Út 8.00–10.00 10.00–12.00 h
St
Čt 8.00–10.30 7.30–8.00 h (odběry)
Pá

Letná Ovenecká 15, tel.: 233 375 405

neobjednaní objednaní
Po 8.00–10.00 10.00–13.00 h
Út 12.30–15.00 15.00–18.00 h
St 10.00–12.00 8.00–10.00, 12.00–14.00 h
Čt 12.30–15.00 15.00–16.30 h
Pá 11.00–13.00 8.00–11.00 h

✂

Ozdravný pobyt členů SPCCH 
v Poděbradech – 2019
Organizace Svazu postižených civilizačními chorobami Pra-
ha 7 v letošním roce zajistila oblíbený týdenní pobyt v Láz-
ních Poděbrady od 28. 10. do 3. 11. 2019. Zúčastnilo se ho 
čtyřicet osm našich členů, z toho bylo sedmnáct Trojáků.

C
o k tomu napsat? Byli jsme opět ubytováni v hotelu Libu-
še. Je to už náš takřka rodinný hotel, ve kterém se nám 
dobře bydlí i stravuje. Protože je v centru Poděbrad, do 

všech obchodů, cukráren i kina to máme blízko. Předpověď 
počasí byla pro náš týden dosti nepříznivá, ale dopadlo to dob-
ře. Po dobu pobytu bylo pěkné, na konec října teplé počasí. Ve 
středu se uskutečnil odpoledne náš už tradiční výlet. Jeli jsme 
vlakem do Libice nad Cidlinou a dál se šlo pěšky. Od soutoku 
Labe s Cidlinou po krátké zastávce v restauraci Soutok se pak 
pokračovalo do Poděbrad. Zdá se, že tentokrát se projevil náš 
vyšší věk, protože celou trasu absolvovalo jen sedm účastníků. 
Asi třicet nás z Poděbrad jelo lodí Král Jiří k soutoku. Několik 
nás na místě otočky lodi vystoupilo a také to došli pěšky zpět. 
Ostatní si užili cestu po vodě i zpátky. n Koupele jsme měli 
v Letních lázních, kde už skončily rekonstrukční práce. Opět 

jsme dvakrát, po deseti lidech navštívili relaxační bazén, bylo 
to prima. Na zpáteční cestu pro nás v neděli přijel autobus 
před hotel krátce před devátou hodinou. Kolem desáté hodi-
ny jsme už byli v Praze. Pobyt na rok 2020 už máme objednaný, 
tak se na něj můžeme už teď těšit.

Pobyt se uskutečnil s finančním příspěvkem MČ Praha-
-Troja. Děkujeme. J. Tůma

00 8.00 11.00 h

SETKÁNÍ SENIORŮ

ve čtvrtek 12. 12. OD 16 h

LETOS V RESTAURACI 
S

ALTÁN

U HLAVNÍHO VCHODU DO ZOO

Věděli jste, že restauraci od roku 2016 provozuje 

„Supertáta“ Ondra Holinka a Petr Černohorský?

P. Ondra Holinka je autorem bestselleru Kuchařka 

pro supertátu.

Sousedské setkání v malým občerstvením letos 

doplní ukázka sebeobrany pro seniory, kterou zajistí 

spolek Vědomý dotek.

Samotný kurz sebeobrany pro seniory (5x 1 hodina) pak pro-

běhne v lednu a únoru. Zaměří se na 5 hlavních témat:

1. na ulici 2. v dopravních prostředcích 3. ve veřejných 

prostorách (kulturní akce – zábavy, plesy) 4. na návště-

vě 5. doma

Lektorem kurzu je odborník s mnohaletou policejní praxí, znalostí 

bojových systémů a relaxačních technik.

Kurz bude pro občany Troje zdarma (hradí městská část)
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Z PRAŽSKÝCH GALERIÍ

Inzerce

Inzerce

REALIZACE A ÚDRŽBA ZAHRAD
SEKÁNÍ TRÁVY

TEL.: 606 662 223, 723 899 561

RIZIKOVÉ KÁCENÍ, ŘEZ
A OŠETŘOVÁNÍ STROMŮ

Bio senior – jednotné vstupné pro všechny
V kinech Světozor, Aero a Biu Oko můžete dopoledne a odpoledne stihnout ak-
tuální filmové novinky za jednotné vstupné 70 Kč (pro všechny návštěvníky bez 
rozdílu věku). Projekce za zvýhodněné vstupné 65 Kč (také nejen pro seniory) 
nabízí i kina Atlas – na Florenci a Evald na Národní třídě.
Bio senior
PROGRAM NA MĚSÍC PROSINEC:
2. 12. Staříci 13 h Kino Světozor
 Přes prsty 14 h Kino Evald
3. 12. Budiž světlo 10 h Bio Oko
 Jiří Suchý – Lehce s životem se prát 

14 h Kino Evald
 Pražské orgie 15.30 h Kino Atlas
4. 12. Ermitáž – síla umění 13 h

Kino Světozor
 Pražské orgie 14 h Kino Evald
 Staříci 15 h Kino Atlas
5. 12. Staříci 13.30 h Kino Aero
 Staříci 14.30 Kino Evald
6. 12. Boží láska 13 h Kino Světozor
 Román pro pokročilé 14 h Kino Evald
9. 12. První zrádce 14 h Kino Světozor
 Panství Downtont 14 h Kino Evald

10. 12. Jiří Suchý – lehce s životem se prát 
10 h Kino Aero

 Nabarvené ptáče 13 h Kino Evald
 Jiří Suchý – Lehce s životem se prát 

15.30 h Kino Atlas
 Jiří Suchý – Lehce s životem se prát 

14 h Kino Evald
11. 12. Pražské orgie 15 h Kino Atlas

12. 12. Ermitáž – síla umění 13.30 h Kino 
Aero

13. 12. Le Mans ’66 14 h Kino Světozor
16. 12. Tintoretto – rebel z Benátek 13 h

Kino Světozor
17. 12. Le Mans ’66 10 h Kino Aero
18. 12. První zrádce 13 h Kino Světozor
19. 12. Stehlík 13.30 h Kino Aero
20. 12. Ženská na vrcholu 14 h

Kino Světozor
23. 12. Le Mans ’66 13 h Kino Světozor
27. 12. Ermitáž – síla umění 13 h

Kino Světozor
30. 12. Vlastníci 13 h Kino Světozor

Kina Aero, Světozor a Bio Oko poskytují senior-
skou slevu i na všechny běžné filmové projekce.

M centně platí tvá obligát-
ní poučka o tom, že mo-

derní umění skončilo abstrakt-
ním expresionismem. Všemi 
uznávaný a oceňovaný Milan 
Grygar nabízí unikátní audiovi-
zuální práce, nad kterými zů-
stává rozum stát. Noty na noto-
vém papíru se nevejdou na no-
tovou osnovu a podle tohoto 
schématu hraje sofistikovaně 
hráč na bicí.

Převážná část výstavy „Série 
Antifony“, která mě tak v prvo-
počátku zaujala svoji výraznou 
expresivitou, jsou údajně ztvár-
něním vizuálním, optickým 
ztvárněním zvukové intenzity. 
Pěkně děkuji za takovéto umě-
ní, spíše bych viděla souvislost 

Opět s Kurtem Vonnegutem na výstavě 
moderního umění, tentokráte M. Grygara 
ve Veletržním
paláci

nečné filozofie a metafyzických jevů ve 
akožto absolutní výraz nezměrné a vše-

obsáhlé teorie umění Járy da Cimrmana. To je 
myslím nejvýstižnější smysl jeho díla.

Ovšem nutno říci, že se na to „hezky kouká“. 
Expresionismus rádoby vystihují hudební souvis-
lost, a tím pádem se klaním panu Kupkovi, před-
stavuje jen moderní senzační pohledy na umění 
s důrazem na překvapivé objevy.

Konfrontujte můj názor, výstava trvá až do 
5. 1. 2019. L. Popovská

V minulém čísle došlo k chybě v telefonním čísle, 
omlouváme se. 

Koupím rodinný dům nebo
pozemek zde v Troji.
Mohu nabídnout byty v Praze 7, 8, 9. 
Rovněž pozemek 6 km od Berouna nebo 
komfortní chatu tamtéž.

Tel. 728 198 824

242 PROSINEC 2019

1 Kino Aero Biskupcova 31, Praha 3
 www.kinoaero.cz
2 Kino Atlas Sokolovská 371/1, Praha 8
 www.kinoatlas.cz
3 Komorní kino Evald Národní 28, Praha 1
 www.evald.cz
4 Kino Světozor Vodičkova 41, Praha 1
 www.kinosvetozor.cz
5 Bio Oko Františka Křížka 15, Praha 7
 www.biooko.net
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ŽIVOT V TROJI

Z PRAŽSKÝCH GALERIÍ A VÝSTAVÍCH SÍNÍ

Daniel Pitín – Papírová věž
Nápaditý Pitín upoutává pozornost především magickou 
naléhavostí svých obrazů.

M
NOHDY NA PRVNÍ 
pohled námětově jed-
noduchá, barevností 

zářící plátna skrývají metafo-
ru či vtipný postřeh, ale nej-
častěji nabízejí únik do po-
divně zlověstných fantask-
ních světů anebo varují před 
všudypřítomnou temnotou.

Autorovy figury i portréty 
se rozplývají v geometrických 

tvarech. Například krásná 
Romy Schneider plavající na 
obraze „Bazén“ (stejnojmen-“
ný film Jacquese Deraye) je 
téměř vstřebávána troskami 
a chaosem devastovaného 
prostředí. n Pitín rovněž 
nachází svou inspiraci v my-
steriózních dílech režisérů 
Alfréda Hitchcocka a Marti-
na Scorseseho – předkládá 

dva výmluvné remaky fil-
mů Okno do dvora a a Taxikář
v krátkých videosekvencích. 
Také z předloh významných 
umělců na poli výtvarném 
(americké fotografky Lee 
Miller a německého malíře 
Gerharda Richtera) dovede 
vytěžit srovnání aktuálních 
estetických hodnot s historií 
anebo metaforu informačně 
přetíženého světa. Kam směřu-
jeme? Ke starým dobrým kořenům 
či do nicoty?
Galerie Rudolfinum
do 29. 12. 2019, vstup zdarma.

L. Popovská

Stavba lávky konečně zahájenay

V
E ČTVRTEK 7. LISTOPADU 2019 byla investorem Hlav-
ním městem Prahou předáno staveniště lávky jejímu vy-
branému zhotoviteli, podniku Stavba mostů Praha CZ. 

Podnik neprodleně zahájil práce. Jejich cílem je dokončení 
a předání stavby před koncem roku 2020 a obnovení velmi 
frekventovaného spojení mezi Holešovicemi (v širším smyslu 
centrem města) a Trojou. Obzvláště ve vrcholné turistické sezó-
ně od jara do podzimu tudy proudívají velké počty návštěvníků 
trojského zámku a zoologické a botanické zahrady.

Po pádu lávky v prosinci 2017 se postupně začaly projevovat 
důsledky přerušení této turistické trasy. Náhrada lávky přívo-
zem, na který se zprvu stávaly fronty, nezabránila v další se-
zóně velkému úbytku návštěvníků, kteří raději volili jiné cesty 
vedoucí do Troje. Snížená frekvence a tím i poptávka měla jistě 
vliv na to, že ještě před pádem lávky uzavřená kavárnička s cuk-
rárnou neobnovila provoz a zůstává uzavřena dodnes. Neblahý 
vliv se projevuje i na návštěvnosti trojské vinotéky, které ubyli 
od lávky přicházející zákazníci. Provozovatel vinotéky teď uva-
žuje o omezení provozu pouze na jeden až dva  dny v týdnu.

Otálení vedení města s obnovou zřícené lávky – stavba nové 
je zahajována až téměř po dvou letech od havárie, tak má kon-
krétní dopady na běžný trojský život. Ač se to možná z poklidu 
kanceláří magistrátu nezdá, jsou rychlá a správná rozhodnutí 
potřebná pro hladký každodenní život nás všech. Je zjevné, 
že politicky obratné uchopení moci ve městě pomocí posle-
pované koalice by nemělo být samoúčelem, který poslouží jen 
ke zvýšení pýchy zúčastněných a k následující opatrné nečin-
nosti. Ta škodí ve svých důsledcích nevoličům i voličům takto 
„úspěšných“ stran. Ing. arch. Václav Valtr

Klub trojské historie
Dne 20. 11. 2019 se konala schůzka Klubu 
trojské historie. Účast byla veliká – dvacetsedm 
historiků. Skoro jsme se do zasedací síně nešli.

Dámy – historičky připravili velmi dobré občerstvení. Pří-
ští schůzka proběhne 18. 12. 2019 od 17 hodin v Domě
spokojeného stáří. Všem našim členům, sympatizantům 
a Trojákům přejeme krásné Vánoce a mnoho zdraví a štěstí 
v roce 2020. František Malý

Kam v Praze za betlémy?
kostel sv. Antonína na Strossmayerově nám., Praha 7
Slovanský betlém je k vidění od roku 1923.ý j
bazilika sv. Petra a Pavla na Vyšehradě
jesličky z 19. století v životní velikosti, nově zrestaurova-
né, otevřeno 1. 12.–1. 2. 2020 od 10 do 17 h., ve svátek 
do 17.45, 24. 12. do 16 h.
kostel sv. Matěje v Dejvicích U Matěje 198/2, 160 00 Pra-
ha, Dejvice U Matěje 198/2, 160 00 Praha, Dejvice U Ma-
těje 198/2, 160 00 Praha, Dejvice U Matěje 198/2, Praha 6
Současná podoba perníkových jesliček je dílem učně
paní Horálkové, Daniela Zítky, který peče a zdobí bet-
lém od roku 2002. Na hřbitově u kostela odpočívají mno-
zí čeští velikáni Alois Rašín, Václav Řezáč, arch. Pavel 
Janák, Felix Le Breux, prof. Zdeněk Kunc, Josef Kemr 
a mnozí další.
kostel Panny Marie Andělské Praha 1, Loretánské ná-
městí 99/6 – klášter kapucínů
Nejstarší postavy betlému mohly vzniknout už ve druhé 
čtvrtině 18. století. Figur je celkem čtyřicet osm (třicet 
dva lidských a šestnáct zvířecích) v životní či téměř život-
ní velikosti.
Betlémská kaple – vánoční výstava Betlémské nám.
256/5, Praha 1 – denně od 9 do 18 h, svátky: 24. 12.: 
9–14, 25. 12.: 13–18, 31. 12.: 9–14, 1. 1. 2020: 13–18 h

A za sportem?
Veřejné bruslení zdarma:
29. 11.–1. 3. 2020 Letenská pláň Praha 7
25. 11.–31. 1. 2020 na Ovocném trhu, Praha 1
za poplatek jsou k zapůjčení brusle
20. 12.–20. 3. 2020  veřejné brusliště na Štvanici
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Vernisáž Dalibora Worma – Por-
celán a porcelán ze dne 7. listopa-
du 2019 zpříjemnila vtipná glosa 
(evokovaná datem konání) s úvod-
ním slovem kurátorky výstavy PhDr.
Mileny Klasové. Po duši náš pohla-
dil i sametový hlas herce Hynka 
Chmelaře propůjčený k přednesu 
intimních lyrických básní Elly Te-
ringer.

D
ALIBOR WORM představuje svoji 
unikátní sochařskou techniku 
tvorby na hrnčířském kruhu (jeho 

osobní značka Desing Volné ruky), doka-
zující značnou profesionální zručnost, 
um, uměleckou invenci.

Křehká díla nazvaná Tao a Tui Shou 
jednoznačně vypovídají o jeho posed-
losti čínskou filozofií a také bojovým 

uměním zpodobňujícím formy sestav 
cvičení ve dvojici, přičemž rovnováha 
cvičence je natolik jemná, že jej uvede 
do pohybu pouhá moucha, která o něj 
zavadí. Dále v naší galerii uvidíte skici 
Tvoření – neukončení (opět použita 
čínská symbolika, kde kruh znamená 
nebe). Ve dvou vitrínách umělec vysta-
vuje užitou keramiku.

Pro veškerá díla je příznačná strohost 
formy, obsahu, barevnosti s cílem uměl-
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TROJSKÝ KALENDÁŘ

TIP NA PRÁZDNINY

Studánka 2020
Pro děti starší sedmi let pořádá So-
kol Troja o jarních prázdninách od 
22. do 29. 2. 2020 na své horské cha-
tě 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.

cova vyjádření „bytí i nebytí“ bez jakých-
koli příkras. Přijďte si zameditovat do 
Galerie u zřícené lávky, výstava potrvá 
do 5. 1. 2019. L. Popovská

ABRAKA DABRA
Troja je kouzelná část Prahy se spoustou krásných míst a zákoutí. Ale jen 
někdo ví, že skrývá skutečně čarovnou zahradu…. V takovou se totiž každo-
ročně na jedno odpoledne změní obecní zahrada. V té se začnou objevovat 
podivné strašidelné bytosti, vyroste mnoho dýní, a když se zešeří, vydají se 
po svíčkách za pokladem.

Z
PRÁVA O „ČAROVNÉ ZAHRA-
DĚ“ se šíří mezi další lidi, takže ná-
vštěvníků přibývá. Letos ji v pravý 

čas (v pátek 8. listopadu) navštívilo přes
šedesát dětských strašidel se svými ro-
diči. Čekala na ně již známá čarodějnice
Berta, která jim rozdala dýně na lucer-
ničky. Po výrobě a zapálení luceren se
vydal strašidelný průvod na obchůzku
Trojou. Když všechny postrašili, posil-
nili se opečenými špekáčky a Berta od-
měnila vydařené kostýmy. A jelikož se
již setmělo, mohli si projít cestičku po
svíčkách, pozdravit strašidla a za stateč-
nost si odnést kousek z pokladu.

Celá akce se podařila díky přízni
počasí a spolupráci TJ Sokol Troja, MŠ
Nad Kazankou, MČ Praha-Troja a České
zemědělské univerzity v Praze. Všem or-
ganizátorům a pomocníkům patří velký 
dík! Za rok snad opět ABRAKA DABRA!

Kateřina Šrámková, TJ Sokol Troja
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TJ SOKOL INFORMUJE

úřední hodiny starosty, pokladna, návštěvní den – každý čtvrtek 17–19 h.
vchod do Sokolovny z Trojské a zvonit u vchodových dveří do Sokolovny.

Členské a oddílové příspěvky je možné hradit bezhotovostně
na účet č.: 12137071/0100

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

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

TJ SOKOL TROJA zve na cvičeníA

V prosinci 2019 jsme pro vás připravili několik akcí a rádi Vás na nich 
přivítáme:
7. 12.   dopoledne tradiční vánoční cvičení, na které zveme i nečleny TJ

(viz pozvánka dále)
7. 12. odpoledne tradiční Mikulášskáe  (viz pozvánka dále)á
14. 12. turnaj v halové kopané starších přípravek
Všechny akce proběhnou ve velké tělocvičně ZŠ v Troji.

n 8. 11. 2019 jsme vyřezávali dýně a strašili (viz článek a foto). n Celoroční
turnaje ve stolním tenise proběhly a byli vyhlášeni vítězové a odměněni di-
plomy a medailemi (viz článek dále). n Podzimní sezonu ukončily i všechny
fotbalové týmy a žákovské týmy trénují od začátku listopadu v tělocvičnách ZŠ
v Troji. n Restaurace v Sokolovně je nadále uzavřena a stále a hledáme nového
nájemce. Na poslední schůzi výboru TJ jsme rozhodli, že zprovozníme sál re-
staurace z vlastních prostředků a budeme ho využívat pro klubovou činnost.

Za TJ Sokol Troja Petr Filip

Případní zájemci o pronájem
restaurace volejte na č. 728 213 254.

Seriál turnajů 2019 ve dvouhrách zakončil v neděli 17. 11. s rekordní
účastí dvaceti sedmi hráčů. Ve velké tělocvičně ZŠ Svatopluka Čecha
jsme hráli na dva vítězné sety nejprve ve čtyřech rozřazovacích skupi-
nách; z nich pak přímo postupovali do skupin o celkové pořadí.

P
ro nejlepší v celém Seriálu věnoval Sokol Troja pěkné poháry – za So-
kol i celkově. n Suverénem se stal Jiří DRAHOTA, který si zaslouženě
odnesl pohár za první místo – zvítězil ve všech turnajích, druhý Vladi-

mír PUKLICKÝ – v turnaji také druhý. Pohár za třetí místo si odnesl Franti-
šek KVĚTOŇ – dnes pátý. V dnešním turnaji třetí Václav JAGOŠ hrál jen ve
dvou turnajích celkově až šestnácté místo. n Poháry za Sokol Troja si odnes-
li – 1. Zuzana HERZOGOVÁ, 2. Rudolf HAMPEL a 3. místo Petr HOUF.

Rudolf Hampel, vedoucí stol. tenisu

Stolní tenis

HLEDÁME ZÁJEMCE 
O STOLNÍ TENIS

PŘI SOKOLE TROJA
dospělí: čtvrtek 18.00–20.00 h
děti: pátek 18.00–19.00 h

h 

-
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9.30–12.30
V TĚLOCVIČNĚ ZŠ
Kromě tří hodin cvičení se přijďte vánočně 
naladit při posezení se svařeným vínem a ma-
lým občerstvením. Cvičit s Vámi budou tradič-
ní lektorky TJ Sokol Troja – trochu netradičně.

Program:
9:00–9:25 Prezence
9:30–10:20 Cvičení na židlích a gymba-

lech – malá tělocvična
Aerobik + kruhový trénink
velká tělocvična

10:40–11:30 Pilates – Core Training
malá tělocvična
Bosu balance + Flexibar
velká tělocvična

11:50–12:20 Zábavně s Thera -Bandem
pro všechny

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

V SOBOTU 7. 12. OD 16 HODIN
VE VELKÉ TĚLOCVIČNĚ U ZŠ
Trochu čertovského strašení pro zlobivé a spoustu an-
dělských úsměvů a dárečků pro hodné děti s přísným do-
hledem Mikuláše si pro Vás nachystal TJ Sokol Troja na 
druhé adventní sobotní odpoledne. Čekání na příchod 
vzácné návštěvy si zkrátíme představením a dováděním 
v tělocvičně.
ppřihlášky na katerinasramkova@seznam.cz
do 4. 12. 2019 (můžete připsat hříchy a ctnosti dětí, 
které by měl Mikuláš vyzdvihnout)
S sebou: přezůvky (i doprovod), odvaha, dobrá nálada,
obrázek pro Mikuláše, 50 Kč na vstup (dítě)

TJ SOKOL
TROJA
VE SPOLUPRÁCI
S MČ TROJA
ZVOU NA

7. 12.
2019

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

MIKULÁŠSKÉ
SOBOTNÍ
CVIČENÍ

MIKULÁŠSKÉ
ODPOLEDNE
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Zoologická zahrada pro vás
www.zoopraha.cz V prosinci denně 9–16 h (24. 12.: do 14 hodin)

12

Botanická zahrada
www.botanicka.cz

Otevírací doba v prosinci 9–16 h venkovní expo-
zice denně, Fata Morgana denně kromě pondělí
V období 1. 12. 2019–29. 2. 2020 je vstup do 
venkovních expozic nezpoplatněn.
vinotéka sv. Kláry  po–pá 13–17, so, ne, svátky 

11–17 h

Mše sv. Klára:
Půlnoční 24. 12. ve 23 h, Vánoční 25. 12. v 11 h
Novoroční 1. 1. 2020 v 11 h

5. 12. Mikuláš v zoo – akce po celém areálu
7. 12. Tradiční setkání sponzorů a Den pro Troju – setkání přátel, spon-

zorů, partnerů a obyvatel MČ Praha -Troja
7., 14., 21. 12. Ohřejte se v zoo Zajímavosti o slonech v Pavilonu slonů 

ve 14 h překvapení!
12. 12. Velké kočkovité šelmy přednáška od 17 h Vzdělávací centrum
15. 12. Workshop s výrobou „enrichementových“ prvků …neboli „hraček“ 

k „zabavení“ zvířat v zoo a výroba ptačích krmítek z donesených 
kokosových ořechů 10–16 h – pomozte volně žijícím ptákům

24. 12. Štědrý den v zoo – přineste zvířatům dárky, vstup 1 Kč pro děti do 15 let
28.–30. 12. Vánoční nadílka u zvířat – vánoční komentovaná krmenít

a setkání s předáním dárků od návštěvníků

Pozvánka do Trojského sklepa
Povltavská 44, mobil: 721 863 464,
www.trojskysklep.cz

Středa 4. 12. od 19 h Nutná rezervace.
DEGUSTACE SILNY�CH ZIMNÍCH VÍNYY

Pondělí 23. 12. od 18 h
ŠTĚDRY� VEČER NANEČISTOY
aneb zadáno pro sousedy
Vzorky pečiva a bramborových salátů vítány.

10. 1.–31. 3. 2020 Džungle, která nespí ve skleníku Fata Morgana začátky 
prohlídek a nutná rezervace na: www.botanicka.cz. Celý skleník prostu-
puje atmosféra setmělého pralesa naplněná kuňkáním drobných tropic-
kých žabek a tajemným osvětlením. Během noci intenzivněji voní některé 
druhy rostlin. Tento jedinečný zážitek vám zprostředkujeme během ko-
mentovaných večerních prohlídek, při nichž průvodce se svítilnou odhalí 
jednotlivé části expozic. Vstupné dospělí: 200 Kč/osoba, studenti do 26 let, 
děti do 15 let: 100 Kč/osoba, děti 3–5 let: 50 Kč/osoba, děti do 2 let zdar-
ma. Platba je možná pouze na místě. Na tuto akci se nevztahuje žádná 
sleva pro ZTP, ZTP/P či důchodce, VIP vstupenky ani permanentky!

Kuchyňky a pokojíčky
aneb jak bydlely panenky
Kuchyňky a pokojíčky aneb jak bydlely panenkkky –
výstava přináší reprezentativní výběr tohoto ná-
ročného typu hračky, doplněný o nádobíčko a vvše
potřebné pro hru s panenkami v období od konnnce
19. století po 80. léta 20. století. Představeny jsou jjak 
samostatné domečky pro panenky, tak vlastní innnte-
riéry pokojíků a kuchyněk, v neposlední řadě taaaké
drobné žánrové sestavy jako „posezení v zahraděě“ či
„velké prádlo“. Instalace zahrnuje více než padeeesát 
domečků, kuchyněk a pokojíčků různých velikooostí,
od rozměrných objektů po miniatury, včetně jejjich
vybavení. Zvláštní oddíl nabízí porcelánové serrvi-
sy, nápojové soubory i další doplňky. Z dobovýýých
nabídkových vzorníků návštěvník získá předstaaavu
o překvapivé šíři tohoto sortimentu.
Galerie Kabinet; vstupné: 70/50 Kč, rodinné 190 KKč,
do neděle 2. 2. 2020

Příběh animace/animace příběhu
Interaktivní výstava představí animaci v její ssoou-
časné podobě. V první části výstavy si návštěvnnníci
budou moci vyzkoušet různé druhy animace aaa ve
druhé se ocitnou přímo v samotné hře, kde sppo-
lečně s Chuchlem a jeho partou prožijí velkoleeepé
dobrodružství při honbě za třešní a příběh o zrooodu
přátelství.
Velká výstavní síňVV ; vstupné: 70/50 Kč; rodinnnné
190 Kč, do neděle 26. 1. 2020

Krása ukrytá v bronzu
Poklady ze středních Čech očimaa a ar-
cheologa a konzervátora.
Cílem této výstavy je veřejnooosti
srozumitelnou formou sdělit,, co
se děje s nálezem, než se staaane
součástí muzejní výstavy, dlloou-
hodobé expozice nebo nežžž je
uložen do depozitáře.
Malá výstavní síň;
vstupné: 50/30 Kč,
do neděle 29. 3. 2020

Otevírací doba celoročně od středy do neděle: Zámecký pppark 
10–18 h, Informační centrum + Všemi smysly 10–12, 13–1188 h,
aktuální výstavy 10–18 h. Dvě stálé expozice: Vrchnostennnská
správa panství aneb jak bydlel a úřadoval pan správce a ŽŽiivot 
v letovisku aneb jak se jezdilo do Roztok na letní byt je mmmož-
né navštívit pouze s průvodcem. Začátky prohlídek v kažžddou
celou sudou hodinu. Prohlídka stálé expozice je možná v v po-
čtu minimálně šesti osob, vstupné: 50/30 Kč, rodinné 13000 Kč,
vstup zdarma: děti do šesti let, držitelé průkazů ZTP/P (včeeetně
doprovodu), AMG, ICOM, ICOMOS, NPÚ

Středočeské
muzeum

Zámek 1, Roztoky, GPS 50.158066N, 14.3976177E
nabízí několik výstav:
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