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11. 11. zahájení provozu nové točny autobusů v Podhoří

4 Nejen o stromech

7 Den laskavosti v ZŠ

7–8 Příští start 12. 12.

11 Ozvěny Dýňování

Fota © L. Popovská

O akcích uplynulých i plánovaných – pro malé i ty větší

12 Otvírací doba zoo

STR. 1–12

Foto © R. Zajícová

2

SLOVO STAROSTY

Milí trojští
a podhoř š tí
sousedé,
adventní čas dorazil do Troje a s ním již po mnoho let
neodmyslitelné slavnostní
rozsvěcení vánočního stromu
v obecní zahradě u mateřské
školy a současně i rozsvícení
vánoční lípy u Trojské školy.
Ale i v adventním čase já
a moji kolegové stále pracujeme. Koncem listopadu se
na svých jednáních setkali
členové Komise pro dopravu
a bezpečnost i členové Komise
pro rozvoj, krajinu a výstavbu.
Hned druhý prosincový den
se sejdou členové Komise pro
sport a volný čas a 7. prosince
se ke svému letos již poslednímu jednání sejdou také zastupitelé naší městské části.

ŽIVOT V TROJI

Ve čtvrtek 4. listopadu proběhlo v Císařském sále Trojského zámku odpolední vítání občánků. Po té následoval večerní koncert při příležitosti výročí vzniku samostatného Československa.
Fota © M. Kučera

Tématem na všech těchto
jednáních bude především
neúnosná dopravní situace
v Troji, dále stavební činnost
v Troji, příprava a budování
sportovních hřišť a příprava
rozpočtu na příští rok včetně
participativního rozpočtu,
který umožní ještě větší zapojení občanů do rozhodování
o rozvoji naší městské části.
Na jednání zastupitelstva bude
mimo jiné také schvalován
Program pro poskytování
dotací z rozpočtu MČ Praha-Troja na rok 2022.
Milí trojští a podhořští
sousedé, prožijte klidný adventní čas v Troji. Přeji vám
všem v těchto dnech hlavně
pevné zdraví.

Tomáš
áš Bryknar
k
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Starosta přivítal děti s rodiči

Matteo Hager – housle a Martin Sadílek – harfa
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Kdy na Úřad městské části
Praha-Troja na konci roku 2021

Tradiční Setkání
seniorů

Vážení občané, na konci roku 2021 jsou zachovány úřední hodiny ve všech úředních dnech s poskytováním všech služeb
v plném rozsahu. To znamená:

ve čtvrtek
9. 12. 2021
v 17 hod.
v restauraci
Sokol Troja, Trojská 171 A

Středa 22. 12. 2021
Pondělí 27. 12. 2021
Středa 29. 12. 2021

8.00–12.00, 13.00–18.00
úřad poskytuje všechny služby
8.00–12.00, 13.00–17.00
úřad poskytuje všechny služby
8.00–12.00, 13.00–18.00
úřad poskytuje všechny služby
Z provozních důvodů bude úřad otevřen ve čtvrtky 23. 12. a 30. 12. 2021 od 8 do 13 hodin.

Pokud je to možné, využijte pro komunikaci s úřadem prioritně elektronickou formu, napříIng. Irena Marková, tajemnice ÚMČ Praha-Troja
klad e-mail nebo datovou schránku.

Proč byl odstraněn přístřešek
na zastávce BUS 112 Kazanka
Možná jste zaznamenali, že byl odstraněn přístřešek na
autobusové zastávce Kazanka a připadá vám to nesmyslné?

T

AKÉ MOŽNÁ Z TISKU VÍTE, že hl.
m. Praha vypověděla smlouvu
se společností JC Decaux, která
vlastnila přístřešky na zastávkách BUS
a TRAM. K ukončení spolupráce byla uzavřena tzv. Exitová smlouva, která řeší postupnou náhradu přístřešků JC Decaux za
přístřešky hl. m. Prahy. Nové přístřešky
byly vybrány dle architektonické soutěže
organizované Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy a na jejich dodání je již
uzavřena Rámcová smlouva.

Přístřešek na zastávce BUS 112 Kazanka
byl odstraněn, neboť není součástí této
„Exitové smlouvy“, protože stojí na pozemku soukromého vlastníka, a to společnosti
DUDA SVD a. s., a společnost JCD nesouhlasila se zařazením takovýchto přístřešků
do „exitové dohody“, neboť neleží na pozemcích hlavního města Prahy.
Náhradu přístřešků zajišťuje Technologie hl. m. Prahy a. s., se kterou nyní jednáme a žádáme ji, aby brzy uzavřela nájemní
smlouvu s vlastníkem pozemku a mohla
tam dát nový přístřešek. O umístění nového
odpadkového koše jsme požádali TSK hl.
m. Prahy, a. s. Jak brzy se na zastávce objeví
nový přístřešek, zatím nevíme, ale určitě to
budeme sledovat a urgovat.

Od 17.15 h. zazpívá
všem dobře známý

Miroslav Paleček
Čeká vás také malé občerstvení.
Pro vstup na akci do vnitřních prostor se vzhledem
k vládním opatřením musí všichni prokázat očkovacím
certifikátem nebo potvrzením o prodělání nemoci
covid-19.
V případě zpřísnění vládních opatření bude akce přeložena.

MČ PRAHA-TROJA VE SPOLUPRÁCI
S GALERIÍ HL. M. PRAHY
VÁS SRDEČNĚ ZVE NA

Ing. Marková, tajemnice úřadu

Foto: anonym, poč. 20. stol.

TROJSKÝ KALENDÁŘ

OD 16 HODIN
V TROJSKÉM ZÁMKU

Cyklus podvečerních setkávání

ZAHRAJE DVOŘÁKŮV KOMORNÍ ORCHESTR
DIRIGUJE JAROSLAV VODŇANSKÝ

2. večer Dům spokojeného stáří (Zasedací místnost) Povltavská 21/42
v pondělí 20. 12. od 17.30 se v dalším podvečeru setkáme s Mgr. Lukášem Novákem, který

přeložil několik bestsellerů. Veřejné krátké čtení úsměvných povídek. Působivé a zajímavé
povídání energického Lukáše doplní Kent Christoper Kasha – překladatel původem z Kanady. Jak se v životě stane, že se Kanaďan usídlí v Praze, v Troji? O peripetiích překladatelské profese, cestování i o rodné zemi nám milerád poví vše, nač se budeme ptát.
Pohodové setkání n malá projekce n živá konverzace n literatura n cestování
n drobné občerstvení n předvánoční čas.
Přijďte, zapojte se, podpořte, uslyšte, viďte… meze se nikomu nekladou… 731 078 660,
zde.maj@centrum.cz
Pro vstup na akci do vnitřních prostor se vzhledem k vládním opatřením musí všichni prokázat
očkovacím certifikátem nebo potvrzením o prodělání nemoci covid-19.
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Mikšík

TROJSKÝ KALENDÁŘ

Foto © S.

ÚŘAD MČ INFORMUJE

Foto © M. Novotný
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ÚŘAD MČ INFORMUJE
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA VYHLÁSILO

Program na podporu projektů
KE ZLEPŠENÍ STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
PRO ROK 2022

I v tomto roce Praha nabízí zejména zájmovým
sdružením a spolkům, ale také fyzickým osobám možnost získat nemalou dotaci na projekty zlepšující životní prostředí, ochranu přírody
a vzdělávání.

Foto © M. Novotný

Foto © grafos ml

Z průběhu rekonstrukce

V

RÁMCI ÚPRAV V ZÁVĚRU
po rekonstrukci komunikace V Podhoří proběhla
v točně autobusové zastávky výsadba
šesti stromů. Jsou to neplodící třešně Prunus avium „Plena“, (dorůstá
266 PROSINEC 2021

výšky 6–12 m, šířka koruny 3–6 m,
v dubnu a květnu bohatě bíle kvete,
listy se na podzim barví do oranžovo červené). Stromy mají podzemní
kotvení, které je bezúdržbové a mělo
by zajistit, že případné pohyby nadzemní části se nebudou přenášet
na zemní bal a nebudou poškozovat nově vznikající kořínky. Povrch
výsadbových jam je zakryt mříží,
nadzemní část stromů je chráněna
svislou mříží se šesti pruty. U každého stromu je vložena perforovaná
hadice nejen pro snazší zálivku, ale
také pro provzdušnění kořenového
prostoru. Stromy dostaly nový substrát, do kterého bylo přidáno tabletové hnojivo a hydrogel (zvýšení
zádržnosti vody). Také byla instalována ohrádka pro umístění nádob na
tříděný odpad.
Ing. Milan Novotný

Foto © M. Novotný

Foto © M. Novotný

Závěrečné úpravy točny

Provoz autobusové točny slavnostně zahájen 11. 11. , viz str. 1.
Foto © grafos ml

O

DOTACI MŮŽE ŽÁDAT fyzická osoba, která má plnou způsobilost k právním úkonům, občanství členského státu EU
a trvalé bydliště/sídlo na území ČR, nebo právnická osoba
působící na území ČR, která je registrována v souladu s právním
řádem ČR, a od jejíhož vzniku nebo založení ke dni podání Žádosti
uplynul více než jeden rok.
O dotaci nemůže žádat organizační složka státu, územní samosprávný celek (obce, města, statutární města, kraje, městské obvody
a městské části), příspěvková organizace zřízená HMP.
Lhůta pro podání Žádosti je od 6. 12. 2021 do 5. 1. 2022 včetně.
Dotace může být poskytnuta na oblasti Veřejná zeleň, Zelené
učebny, Ochrana přírody, Ekologická výchova, Specifické projekty, Výukové a vzdělávací programy pro školy a Adaptace na
klimatickou změnu.
Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků je
40 000 000 Kč. Dotace se poskytuje do výše 100 % způsobilých
nákladů. U jednotlivé žádosti může být maximální výše dotace od
450 000 Kč do 900 000 Kč (dle oblasti).
Bližší informace poskytne odbor ochrany prostředí MHMP. Konzultace budou probíhat telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu, ve
výjimečných případech osobně (nutno předem domluvit u příslušných pracovníků – jmenný seznam v úplném textu Programu, který
je k dispozici na úřední desce ÚMČ Praha-Troja, na internetových
stránkách HMP www.praha.eu – záložka „O MĚSTĚ“, sekce
„Finance“, položka „Dotace a granty“, část „Životní prostředí
a energetika“ – „Program pro rok 2022“). V dokumentu najdete
také podrobný rozpis oblastí podpory, podmínek poskytnutí a příslušné formuláře.
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TIP PRO VÁS

Publikace Nadace Quido Schwanka
jako vánoční dárek
Milovníci historie i Troje mohou obdarovat své blízké některou
z publikací vydaných NQS ve spolupráci s Klubem trojské historie.
POSLEDNÍ Z NICH JE nedávno v Zoo přivítaná
brožovaná knížka autorů Františka Malého a Jana Webera „Ztracený Ovenec – Nalezená Troja“. Je plná dobových fotografií a vyobrazení a snadno v ní
získáte vhled do místních „malých“ dějin a seznámíte se
s osobnostmi, které ovlivnily
dnešní tvář Troje.
Úplně novou publikací, která
by měla být v prodeji hned po
svatém Mikuláši (od 9. 12.) bude
výpravná monografie „Česká
barokní krajina“. Je to soubor
historických plánů dvaceti dvou
lokalit, které nesou atributy
barokní kompozice krajiny, tak
jak byly zachovány v mapách sta-

bilního katastru. Lokality jsou
podrobně popsány a ilustrovány

historickými rytinami a fotografiemi. Prvním z příkladů je kom-

NAPSALI JSTE

Městská část Praha-Troja podpořila v roce
2021 provoz bezplatné
telefonické krizové
Linky bezpečí částkou
4 000 Kč.

P

OSLÁNÍM LINKY BEZPEČÍ,
z. s., je poskytovat kvalitní
a snadno dostupnou pomoc dětem, mladým lidem do 18 let
(studentům do 26 let) a všem, kteří
jednají v jejich zájmu. Linka bezpečí
pomáhá s řešením náročných životních situací i každodenních starostí
a problémů. Poskytuje krizovou intervenci a poradenství pro klienty
z celé České republiky prostřednictvím telefonu, chatu a emailu.
V období od 1. 1. do 30. 9.
roku 2021 evidujeme v rámci služby Linka bezpečíí celkem 93 960
kontaktů. Naši konzultanti přijali 88 734 hovorů, což je takřka
o 1 405 hovorů více než za stejné období roku 2020. Na chatu Linky bezpečí vedli konzultanti celkem 2 545
krizových chatů a v rámci e-mailové poradny odpověděli na 2 681
dotazů, což odpovídá trvalému
nárůstu počtu e-mailů v posledních
letech – za stejné období v roce 2020
jsme obdrželi 2 421 e-mailů a v roce
2019 pouze 1 923 e-mailů.
V období od ledna do září roku
2021 byly nejčastějšími tématy

poziční vztah trojského zámku
a katedrály svatého Víta, ve kterém architekt J. B. Mathey, jako
jeden z prvních, přenesl do Čech
z Říma principy barokní kompozice krajiny pro zdůraznění
významové symboliky. Autorem
publikace je Václav Valtr.
Výrazně zlevněné výtisky
jsou v předvánoční akci k dostání v nejúplnějším rozsahu přímo
v kanceláři Nadace u pí Rösslerové na nové adrese v Sádkách –
Trojská 664/183a, 171 00 Praha-Troja nejlépe po telefonické
domluvě na tel. 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

NĚCO MÁLO TIPŮ

na Lince bezpečí psychické obtíže
a rodinné vztahy, dále osobní témata, sexuální vyzrávání a vrstevnické
a partnerské vztahy. Nezanedbatelný počet hovorů se týkal také sebevražedných úmyslů či myšlenek,
syndromu týraného a zneužívaného
dítěte a šikany. Ve více než sedmi
desítkách případů jsme ve prospěch
ohroženého klienta kontaktovali
další instituce (OSPOD, ZZS, Toxikologické informační středisko
PČR).

O naší druhou službu s názvem Rodičovská linka, na kterou se mohou obracet všechny dospělé osoby
jednající v zájmu dítěte, dlouhodobě
zaznamenáváme zvýšený zájem klientů. Provoz telefonické linky pro
rodiče byl proto od 1. 1. 2021 trvale
rozšířen o čtyři hodiny denně. Za
prvních devět měsíců roku 2021
přijali konzultanti Rodičovské
linky celkem 1 671 kontaktů,
z toho 1 222 hovorů, 68 chatů
a 381 e-mailů. Díky rozšíření provozu telefonické linky jsme přijali

o 233 hovorů více než za stejné období v roce 2020. Zvýšil se zájem také
o chatovou poradnu, v rámci které
naši konzultanti vedli o 46 chatů
více než v prvních devíti měsících
roku 2020.
Naše služba Rodičovská linka dlouhodobě zaznamenává růst
počtu kontaktů, především telefonických, na jaře tohoto roku byla
více vytížena také chatová poradna.
Nejčastěji se na Rodičovskou linku
obracely matky, dále pak otcové,
prarodiče a učitelé a řešili problematiku dětí ve věku 12–18 let, nejčastěji se jednalo o dospívající ve
věku 15 let. Hlavními tématy byly
rodinné vztahy, které zahrnují především oblasti výchovného přístupu
k dětem, rozvodu/rozpadu rodiny,
porozvodového uspořádání včetně péče o dítě a domácího násilí.
Druhým statisticky významným tématem byly psychické obtíže u dětí
– především sebepoškozování, sebevražedné myšlenky či depresivní
a úzkostné stavy; dále také syndrom
týraného a zneužívaného dítěte.
Vaše městská část Praha-Troja tuto dostupnost služeb
Linky bezpečí zajišťuje významným způsobem. Velice si vážíme
vaší podpory, která není samozřejmostí. Díky ní můžeme
společně pomáhat těm, kteří to
potřebují nejvíce.

V
Vánoční
hrnčířské
h
a řemeslné
trhy
SOBOTA A NEDĚLE
4.–5. 12. 2021
Výstaviště Holešovice
DENNĚ 10–18 H

Přijede více než sto třicet
řemeslníků z celé České republiky. Potkáte zde skláře, kováře, nožíře, tkalce
a mnoho dalších tradičních,
i nevšedních řemesel.
Stánky s francouzskými sýry,
dále s klobásami, paštikami,
preclíky, vánočním cukrovím, perníčky, karamelkami,
medovinou, stylová čajovna
i svařené víno.
http://www.hrncirsketrhy.cz/

Dyzajn Market
11.–12. 12. 2021
Výstaviště Holešovice

Největší tuzemská prodejní
výstava autorské tvorby pod
širým nebem, kde se můžete
i občerstvit u vyhlášených
streetfoodových stánků.
Oba dny 10:00–18:00 h
https://www.dyzajnmarket.
com/
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s granty…

Projektový týden proběhl zdařile,
chystá se Adventní trojčení
V minulém čísle měsíčníku jsem informoval o chystané projektové výuce Trojského gymnázia. Velmi rád konstatuji, že se nám podařilo navázat na letitou tradici.

S

ODSTUPEM DVOU LET SE STUDENTI OPĚT
s chutí pustili do zpracování témat, kdy
ústředním motivem byla „Infrastruktura v našem hlavním městě a blízkém okolí“. Nelze konstatovat, která ze dvanácti skupin byla nejlepší či nejhorší.
Každý výstup měl své kouzlo, a především přínos pro
obecné povědomí a zjištění skutečností, o kterých se
standardně v jednotlivých vzdělávacích předmětech
vyučovacího procesu nemluví. Podobně jako v jiných
oblastech života i my jsme se museli vypořádat s nejrůznějšími opatřeními, která jsou více a více přísnější. Děkuji touto cestu všem mým kolegyním a kolegům
vyučujícím, že se nenechali odradit a zajímavé aktivity
se studenty dokázali realizovat. Kéž bychom se příští
rok při další projektové výuce (ústřední téma zatím
neznáme) mohli plně soustředit na konkrétní aktivity,
nikoliv na překážky,
překážky které jejich plnění omezují.
omezují

První
ní turnaj
KFL po dlouhé pauze

V

Lucie Hadžiosmanovičová
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Adventní trojčení
Chtějí v rámci estetické výchovy vytvořit řadu výrobků s vánoční tematikou a zajistit hodnotný program, přičemž nebudou opomenuty ani tradiční
adventní laskominky.

Na zajímavé setkání jste srdečně zváni.
Vypukne v 16 hodin, prostory prvního patra Trojského gymnázia můžete navštívit a vychutnávat předvánoční atmosféru až do 19 hodin.
Mgr. Radim Jendřejas,
ředitel Trojského gymnázia, jednatel ESO Euroškola s.r.o.

Ozdravný pobyt členů SPCCH v Poděbradech
Foto © J. Tůmová

Organizace Svazu postižených civilizačními chorobami Praha 7 v letošním
roce zajistila oblíbený týdenní pobyt v Lázních Poděbrady od 1. do 7. 11.
2021. Zúčastnilo se ho čtyřicet našich členů, z toho bylo třináct Trojáků.

Zpráva o čerpání
grantů MČ

SOBOTU
BOTU
U 23
23. 10.
10 2021 se
uskutečnil první florbalový zápas v novém školním
roce a první zápas po dlouhé koronavirové pauze. Na turnaji jsme
přivítali hned sto třicet účastníků,
žáků nejenom z pražských škol, ale
také ze škol ze Středočeského kraje a hráče klubu BLACK ANGELS.
Turnaj probíhal v odpoledních hodinách a hrálo se téměř šest hodin.
Nejprve zápasili žáci čtvrtých až
šestých tříd. Po nich se o medaile
utkali zástupci mladších ročníků
z prvního stupně.
Dobíhající pandemie ale ovlivnila zájem dětí o turnaj, aby si tak
mohli všichni zájemci zahrát, vytvořily se speciální týmy. Tým Červených se skládal z žáků škol Trojská, Tupolevova, Fryčovická a Veleň.
Modrý tým pak tvořili žáci ze ZŠ
Libčická, Ukrajinská a Glowackého. Žlutý tým byl složen ze žáků ZŠ
U Parkánu, Bratří Venclíků, Hovorčovice a Albrechtická. Samostatné
týmy pak tvořily školy ZŠ Čakovice,
ZŠ Žernosecká a klub BLACK ANGELS. Po velkých bojích ve skupinách a následně v play-off byli známi
vítězové prvního KFL v sezoně 21/22.
Na prvním místě se umístil Žlutý
tým, krásné druhé místo vybojovala
ZŠ Žernosecká, na třetím místě jsme
pogratulovali klubu BLACK ANGELS,
bramborové medaile vybojovala ZŠ
Čakovice.
Mladších účastníků bylo o něco
více, tvořili celkem sedm týmů. Dodrženo nebylo ani stejné rozdělení
jednotlivých škol do týmů. Vítězům
říjnového turnaje patří velká gratulace, turnaj byl opravdu vydařený
a napínavý až do konce a všichni
účastníci si jej moc užili. V tomto
školním roce nás jich čeká ještě několik. Příště se budeme těšit v sobotu 22. ledna!

Jiné přání mají studenti sexty.
Na pátek 10. 12. připravují hezkou akci,
které dali název

B

YLI JSME OPĚT UBYTOVÁNI v hotelu Libuše. Je to už
náš takřka rodinný hotel, ve kterém se nám dobře
bydlí i stravuje. Protože je v centru Poděbrad, do
všech obchodů, cukráren, kina i koupele to máme blízko.
Předpověď počasí byla pro náš týden dosti nepříznivá, ale
dopadlo to docela dobře. Po dobu pobytu bylo pěkné, na začátek listopadu slušné počasí a zmokli jsme snad jen jednou.
Ve středu se uskutečnil odpoledne náš už tradiční výlet. Jeli
jsme vlakem do Libice nad Cidlinou. Od soutoku Labe s Cidlinou po krátké zastávce v restauraci Soutok se pak pokračovalo
do Poděbrad. Trasu absolvovalo jedenáct účastníků. Protože
zdymadlo v Poděbradech bylo mimo provoz, šestnáct se nás
projelo lodí Král Jiří, ale obráceným směrem na Nymburk.
Koupele jsme měli v Letních lázních. Opět jsme dvakrát, po
deseti lidech, navštívili relaxační bazén, bylo to prima.
Na zpáteční cestu pro nás v neděli přijel k hotelu autobus
krátce před devátou hodinou. Kolem desáté hodiny jsme už
byli v Praze. Pobyt na rok 2022 už máme objednaný, tak se
na něj můžeme těšit. Pobyt se uskutečnil s finančním příspěvkem MČ Praha-Troja. Děkujeme.
J. Tůma
Grant: Údržba zeleně veřejné části sportovního areálu TJ Sokol Troja a instalace laviček.

Tento projekt byl zdárně plněn po celý rok. Trávník na víceúčelovém hřišti a v okolí outdorového cvičiště byl pravidelně sekán, udržován a uklízen. Okolí cvičebního nářadí bylo vybaveno čtyřmi parkovými lavičkami. O úspěšném zvelebení veřejné části sportovišť v areálu
svědčí jeho časté používání pro své sportovní aktivity jednotlivci i skupinami z veřejnosti
nejen trojských občanů.
Grant: Likvidace hnojiště ve sportovním areálu TJ Sokol Troja.

Problém s uskladněním a následnou likvidací posekané trávy z cca dvouhektarového pozemku,
který je hnojen a kropen umělou závlahou byl vyřešen v minulosti díky povodním, kdy hromada
staré trávy byla spláchnuta velkou vodou. V roce 2009 bylo odvezeno cca 40 m3 hnoje firmou
zabývající se likvidací odpadu. Tato likvidace stála oddíl kopané cca 50 tis. Kč, což přesahuje
možnosti oddílu kopané. Letošní rok se povedlo získat od MČ Praha Troja finanční prostředky
díky grantu. Po dlouhém hledání firmy, která by se levně zhostila daného problému, se to poIng. Fliegl
dařilo a bio odpad z posekané trávy by měl být do konce listopadu zlikvidován.
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ZE ŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ

Série zimních kondičních
běhů pro veřejnost

Co je nového

Každou druhou neděli až do března

V EKOCENTRU PODHOUBÍ
A EKOŠKOLCE ROZÁRCE?

příští termín: 12. 12. 2021
předzávodní prezentace: areál SaBaT

(U Vltavy 816/1, Praha-Troja), zde je zároveň
start i cíl tříkilometrové trati.

Ekoškolka Rozárka

Z

Foto: Archiv Rozárka

Běhá se ve čtyřech kategoriích:

n 11 až 15 let – chlapci n 15 až XX – muži
n 11 až 15 let – dívky n 15 až XX – ženy
V rámci všech závodů připraven
i doplňkový hobby běh pro děti do 11 let.
program: 09:00–10:00 registrace
10:00–11:00 start jednotlivých skupin
konec závodu po proběhnutí cílem
Možnost přihlášení: n předem na www.sport-base.cz n omezeně na místě v den závodu
n prostřednictvím internetu – vyplněním
formuláře nejpozději do tří dnů od data konání
závodu. n osobně v den závodu ve stanu Nové
registrace od 09:00 do 10:00 hod.
Startovné: 80 Kč za jeden závod, 250 Kč za sérii pěti
závodů (hradí se na místě registrace). Osoby s trvalým
bydlištěm v MČ Praha-Troja a sportovci organizovaní
v tamních klubech startovní poplatek nehradí.

Světov ý den laskavosti! #jsemlaskavec
Se svou třídou 2. A, která je plná
pilných včeliček, jsem se letos zapojila do mezinárodního projektu
#jsemlaskavec. Světový den laskavosti je sice 13. listopadu, ale naše
děti již celý podzim plní laskavé
skutky, které si zaznamenávají do
svého kalendáře laskavostí.

Fota: Archiv ZŠ

ÁŽITKŮ JE OPĚT MNOHO. Inspirovala nás
paleta barev na podzimních listech, povídali
jsme si o stromech i o příběhu celého lesa.
Také o tom, proč je les důležitý a kdo v něm žije. Na
zvířátka z lesa jsme si hráli. Stromy jsme zkoušeli modelovat, stavěli je ze stavebnice a les tvořili suchým
pastelem. Mluvili jsme o větru a jeho síle, o tom, co
nám dává i co nám umí vzít. Vyrobili jsme si draka
a šli zkoušet sílu větru. Vyřezávali jsme společně velkou dýni, pak do ní vložili svíčku, dívali se na ni ve
tmě a bylo to krásně tajemné. Z vydlabaného vnitřku
jsme upekli dýňovou buchtu. V čase Dušiček, jsme si
četli knížky z nakladatelství Cesta domů – o smutku,
o životě na začátku i na konci. Také jsme pracovali
v naší venkovní dílně, pilovali a tvořili zvířátka z přírodnin. Pravidelně jsme doplňovali semínka v ptačím
krmítku a pozorovali ptáčky, jak jim chutná. Náš
kroužek zahradníček nahradí přes zimu keramika.
Nově máme také hru na flétnu, moc nás to baví, zatím zkoušíme různá dechová cvičení a rytmizujeme.
V Ekoškole na Ekotýmu jsme pokračovali v povídání
o koloběhu vody. Zkoušeli jsme různé pokusy, vytvořili jsme třeba déšť v zavařovací láhvi. Ochutnali jsme
slanou a sladkou vodu. Byla pro nás záhada, proč říkáme sladká voda a přitom v ní žádný cukr není.

V

J

Chcete se k nám do školky přijít podívat a zeptat se na
všechno, co vás zajímá?
Kontaktujte Martinu Hoferovou na tel. 777 123 690
nebo emailu martina.hoferova@podhoubi.cz.
Výří výpravy
Každý týden probíhá náš kroužek Výří výpravy, pro
děti, které dříve navštěvovaly Rozárku a teď už jsou
ve škole. Čas trávíme vždy venku a máme již za sebou
první víkendovou výpravu.
Ekologické výukové programy ve školkách a školách
Naše výukové programy pro děti mateřských i základních škol probíhají přímo ve školách, na školních zahradách nebo v blízkém okolí. Naši lektoři přijedou k vám
a děti se interaktivní formou dozvědí, jak mohou šetřit
vodou, pomoci zvířatům v průběhu zimy nebo si třeba
zahrát na malíře bez štětce.
Chcete naše programy vyzkoušet?? Pro bližší informace
se obraťte na naši koordinátorku Markétu Várošovou
na tel. 776 356 959 nebo emailu marketa.varosova@
podhoubi.cz. Více o všech našich aktivitách najdete na
www.podhoubi.cz.

E TO PROJEKT, KTERYY MÁ SMYSL, nás
všechny (nejen děti) učí, že to nejmenší, co
pro sebe a ostatní můžeme udělat, nás většinou nic nestojí.
Vrcholem tohoto laskavého projektu je nápad
celé třídy, že uspořádáme sbírku nepotřebného
oblečení, bot, knih a hraček a věnujeme to někam,
kde to bude potřeba.
Oslovili jsme proto centrum Adra, je to humanitární a rozvojová organizace, která pomáhá
lidem v nouzi v Česku i v zahraničí.
Tato organizace náš nápad podpořila a moc
ji těší náš laskavý krok, udělat dobrou věc. Nyní
jsme s nimi ve spojení a po sbírce se domluvíme
na společném předání. Darované věci poputují
do charitativních ADRA obchodů. Ulehčíme tak
planetě a přispějeme na činnost dobrovolnických
center a dobrovolnických aktivit – např. pomoc
seniorům a seniorkám, dětem, lidem se zdravotním postižením či dlouhodobě nemocným.
Kateřina Tůmová

PÁTEK 12. LISTOPADU ODPOLEDNE
bylo na školní zahradě mnohem živěji než obvykle. V altánu Trojánku
proběhla benefiční akce Laskavá kavárna. Do
projektu Laskavé kavárny se s nadšením pustila
třída 2.B v rámci 5. ročníku projektu #jsemlaskavec (www.laskavost.cz/jsemlaskavec) konaného u příležitosti Světového dne laskavosti.
Do příprav se zapojili děti i jejich rodiče;
děti vyráběly dekorace, razítka nebo třeba míchaly pomazánky a mazaly jednohubky. Rodiče
upekli spoustu sladkých i slaných dobrot a spolu s dětmi pomohli s přípravami na místě a při
prodeji kávy, svařeného vína, kakaa a všech
nachystaných dobrot. Velmi příjemně nás překvapil velký zájem o kavárnu a díky této hojné
účasti se nám podařilo vybrat ohromné množství krmiva, pamlsků a dalších potřeb pro zvířátka ze Záchranné stanice hlavního města
Prahyy a navíc jsme prodejem vybrali příspěvek
19 226 Kčč na provoz této záchranné stanice.
Chtěla bych moc poděkovat všem dětem, rodičům a dalším lidem, kteří nám s organizací kavárny pomohli. Jsem nesmírně vděčná za vaši pomoc
a už se těším na další ročník.
Za všechny laskavce Tereza Vítková
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Foto: Archiv SaBaT
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ŽIVOT V TROJI

Zimní kondiční běh
Svěží ranní vzduch přivítal pět desítek běžců, kteří
se v neděli 14. listopadu zúčastnili prvního závodu
ze série zimních běhů Troja Challenge.

T
Organizátoři Troja Challenge připraví pro prosincový
běh několik novinek. Kompletní výsledky na
https://www.sport-base.cz/vysledky/2021/z-troja1-21

Série běhů Troja Challenge
chce zdůraznit význam systematické dlouhodobé péče o kondici. V každém věku, v každý okamžik můžeme něco udělat pro
své zdraví.
Troja Challenge je jiným závodem pro každého, kdo máá
chuť být aktivní. Věkový rozdíl
mezi nejmladším a nejstarším
účastníkem prvního závodu byl
více než padesát let, přijít příště
může skutečně každý.

E
Í E XPOZIC
VE NKOVN
m
e
p
u
st
v
před jižním zámku
ého
do Trojsk

ZASTUPITELSTVO INFORMUJE

Den pro Trojskou kotlinu

Foto © grafos ml

Příští b
běh
h se uskuteční
k
v neděli
d li 12. prosince
i
d
dopoledne
l d
v areálu SaBaT Troja.

ŘÍKILOMETROVOU TRAŤ
zvládl nejrychlejší z běžců, Kryštof Kavan ze SaBaTu, za 12:28,5. Poslední běžec
v cíli získal čas 21:01,08. Strohé
konstatování, které ale nevystihuje poselství Troja Challenge.
To vystihují slova, která zazněla
před startovním výstřelem – důležitý není dnešní absolutní čas,
důležité je, aby každý ze závodníků svým časem v příštím závodu překonal svůj starý čas.

Dne 1. 11. 2021 se uskutečnil třetí ročník akce Den
pro Trojskou kotlinu, který uspořádal spolek Příměstský park Trojská kotlina ve spolupráci s IPR
Praha a Galerií hlavního města Prahy.

A

Panelová výstavka je volně přístupná
až do jara příštího roku
Foto © archiv IPR Praha

KCE PROBÍHALA V PROSTORÁCH JIŽNÍHO VSTUPU do zahrad Trojského zámku, který se dočasně změnil z parkoviště na veřejný prostor vyhrazený pro chodce.
Program byl zahájen urbanistickou procházkou s výkladem
o plánovaných proměnách Trojské kotliny doplněnou odborným
komentářem vodohospodáře z ČZÚ Ing. Martina Suchardy. Součástí
programu bylo také představení aktivit spolku Metrofarm, provozujícím na Císařském ostrově komunitní zahradu. Kromě prezentace

Komentovaná procházka

Zahájení výstavy

si za dobrovolný příspěvek bylo možné zakoupit zeleninu vypěstovanou členy spolku, ochutnat kozí mléko a jogurt a seznámit se
s hlavou stáda kozlem Mektou.
Panelovou výstavu Trojská kotlina 2015-2030, kterou ve spolupráci s GHMP připravil IPR Praha, zahájili starosta Městské části
Praha-Troja Ing. Tomáš Bryknar společně s 1. náměstkem primátora doc. Ing. arch. Petrem Hlaváčkem. Představení venkovní
výstavy, která bude k vidění až do jara, se zúčastnili také ředitel
pražské Zoo Mgr. Miroslav Bobek, představitelé městských částí
Praha 6, Praha 7 a vedení GHMP. Závěrem proběhlo site-specific

tanečně hudební vystoupení „Vzpomínka“ umělkyň Aldany Duoraan, Loretty Lau, Barryho Wanga a Miroslava Noe, které na pozadí
setmělého zámku Troja mělo tajemnou dušičkovou atmosféru.
Účastnící, kteří se rozhodli v zámecké zahradě posečkat do
pozdějšího večera mohli díky MČ Praha-Troja okusit kvalitu vína
z místní produkce Vinice sv. Kláry.
Letošní Den pro Trojskou kotlinu přispěl k užší spolupráci mezi
všemi místními aktéry se snahou realizovat zkvalitnění prostoru
před jižní bránou zámecké zahrady plánovanou na jaro 2022.
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Z materiálů IPR Praha upravil T. Drdácký

Fota © L. Popovská
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I bez zpěvu bylo veselo
Za přítomnosti autora proběhla ve čtvrtek 4. 12.
v trojské galerii vernisáž výstavy graﬁckých listů
Michala Nováka.
Proč jsem graﬁkem a malířem?

protože to jinak nejde, mám potřebu zaznamenávat do měděné desky
nebo na papír, či dřevěnou desku
situace okolo mne. Ať je to slyšená
hudba, text z knihy nebo prostě výjev z naší zahrady. Tvorba se také
stává jistou terapií, reakcí na to co
se děje okolo vás, ve vás a na světě
vůbec. U grafiky je to složitější v tom,
že způsob tvorby (lept) neumožňuje
zachytit bezprostřední dojem, jako
čára tužkou na papír. Tam výsledek,

emoci, dojem vidíte okamžitě. Dynamiku linky.
Tady musíte na měděné desce po
celou dobu, někdy i několika měsíců udržet atmosféru, pocit, vtvářený
shlukem prorývaných čar co nejblíže
se podobající právě kresbě. Několikerým leptáním se dostat ke konečnému výsledku…
A potom ten magický okamžik,
alespoň pro vás, autora, když vezmete do ruky vlhký papír a vidíte první
otisk vašeho díla. Nikdy to není sto-

Michal Novák absolvoval okolo dvaceti samostatných a společných
výstav v České republice a zahraničí. Držitel ceny za Ex Libris v Boloňi 1991 (Premio Accademia Ex libris – Bologna), třetí místo v kategorii „Artisti non Italiani“ na 7. Concorso Internazionale Ex Libris Biblioteca di Bodio Lomnago 2014. Vytváří samostatné grafické
a ilustrační cykly, maluje a spolupracoval na realizacích v architektuře. Autor známky pro Českou poštu „Gustav Brom“. 2021. Člen
sdružení českých umělců grafiků Hollar.
procentně to samé, co vidíte ve svojí prostor pro jakési dopovídání motivu
hlavě. Alespoň u mne. Potom je také díla, jeho další interpretaci. Kolikrát
je na desce poznat, kolikrát jí berete se divím, co tam lidé dokáží ještě nado ruky a dáváte do lisu, začíná být jít? Znakem jisté poctivosti práce se
více po hranách vyhlazená a trochu stává reakce publika, jeho oslovení.
se stává vaší součástí. Dostává výraz Vyvolání reakce, dojmu. Ať pozitivní
autora a tím se stává zprostředkují- či negativní. Prostě to oslovení…
cím komunikačním nástrojem mezi
Tolik asi o tom, proč mám rád
ním a dívákem. A zároveň mu dává měděnou desku…
Galerie u lávky,
y, Povltavská 42,, pá: 13–17 h, so a ne: 10–18 h, do 9. 1. 2022
TIPY PRO VÁS

Vánoční trhy v Praze kde, kdy?
n na náměstí Míru do 24. 12. www.vanocnitrhy.cz
n na Tylově nám. – u zastávky I. P. Pavlova do 24. 12.
n na Staroměstském náměstí do 6. 1. 2022 www.trhypraha.cz
n na Václavském náměstí (Václavské Vánoce) do 2. 1. 2022
www.centrumprahy.cz

Lední koupání

Foto © grafos ml

ZAJÍMAVOST

vánoční sortiment i typické vánoční občerstvení – pečené
kaštany, palačinky, punč, svařené víno, medovina atd.
n na Pražském hradě, náměstí U svatého Jiří do 2. 1. 2022 www.trhynahrade.cz
n na náměstí Republiky do 24. 12. www.vanocnitrhy.cz
n Novoměstský advent, Novoměstská radnice, Karlovo nám 1/23,
Praha 2, 11.–12. 12.
n na Andělu, Nádražní, Anděl, Praha 5, do 24. 12.

V

RYBNÍČKU
v Bohnickém údolí
organizují Zimní
plavci a otužilci
z Prahy 8 „Bohnižilci“ pravidelné lední
koupání:
vždy ve středu,
v pátek a v neděli
od 17.30,
ve čtvrtek
od 21 h.

TIP PRO NEJMENŠÍ (3+)

o
Kino Ponrep
h
15
V
.
12
5.
le
Nedě
Mikulášská animace
& dílna
pásmo krátkých filmů

1973, 8’ H. Týrlová
Vánoce u zvířátek CS
M. Šebesta
Švec a čer t CS 1988, 14’
8’ Z. Ołdak
Sám jako pes Pl 1968,
J. Nádvor ník
Narozeniny CS 2017, 2’
huláka Karla
Vánoční svatba sně
CS 2017, 12’ J. Vod ičk a

ponrepo.nfa.cz
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STŘÍPKY Z HISTORIE

Křižovatka Kovárna – sokolské cvičiště

D

CO NOVÉHO U SOUSEDŮ

Bájná historie

Z

1952 Pohled ze Sádek z okna bytu Svěntých směrem ke křižovatce Kovárna.
V popředí zahradnictví pana Vaňhy, za ním na křižovatce dům Kafků (pošta,
obchod), za ním na kopci kaplička sv. Kláry a pod kapličkou viniční domek
(obývaný v té době nájemníky), vinice zarostlá ovocnými stromy, většinou
třešněmi. Napravo zarostlá břečťanem vila Ing. Diviše. Pod vilou vpravo dům
zahradníka Vaňhy. V té době byla ulice Pod Havránkou oddělena od pozemku kamennou zdí. Kovárnu stíní strom stojící uprostřed. Foto Karel Svěntý.

VZPOMÍNKA
Foto © J. Lipský

Silueta kostelní věže na horizontu protějšího břehu patří
kostelu sv. Matěje nad Šárkou.
Letos slaví 250 let od posvěcení
a při té příležitosti bude v Galerii Skleňák zahájena 16. 12.
v 16.30 h výstava o jeho historii.
Výstavní prostory zmíněné galerie tvoří výlohy v přízemí funkcionalistické budovy na náměstí
Svobody v Dejvicích. Je tedy přístupná dvacet čtyři hodin denně.
E STARYYCH BÁJÍ a pověstí*
je známo, že Šárecké údolí je spjato s Dívčí válkou
v Čechách, kdy se ženy – v čele s Šárkou – pokusily získat po kněžně
Libuši uprázdněný knížecí stolec.
K samotné stavbě kostela se váže
pověst o něco mladší**, ale dějově
navazující; zhruba takto: Jednoho dne se Boleslav Pobožný (syn
Boleslavův a synovec sv. Václava)
vydal na lov do Šáreckého lesa. Ve
chvilce, kdy se ocitl na kopci sám,
se k němu přihnal medvěd a chtěl
knížete rozsápat. Když tu, z čista
jasna, do děje vstoupil muž s holí
a medvěda zahnal. Boleslavovi po té
vysvětlil, že na tomto místě odpočívá Ctirad s družinou – zamordovaní
Šárkou a jejími spolubojovnicemi
a pekelná šelma se tu občas zjevuje. Zachránce se knížeti představil
jako apoštol Matěj a vyzval ho, aby
na tomto místě postavil ke slávě Boží
kostel. Boleslav se poradil se svými
rádci a zakrátko pak jeden z nich –
sv. Vojtěch kostelík nad údolím vysvětil. Pokud je na pověsti něco pravdy, jsou základy té stavby prastaré.

1935 Okrskové cvičení Sokola Troja na sokolském hřišti mezi křižovatkou
Kovárna a Panským statkem – za statkem.

H

http://www.praha6.cz
* např. ‚kronikář’ Hájek z Libočan
** Julius Košnář Staropražské legendy a pověsti, Praha 1933

OSTAL JSEM OD PANA
Karla Svěntého fotografii pořízenou z okna
jejich bytu v Sádkách kolem
roku 1950. Na fotografii je vidět
prostor u křižovatky Kovárna
v době, kdy tam bylo zahradnictví pana Vaňhy. Napravo od domu
Vaňhů byla zahradní restaurace
pana Josefa Kefurta ZÁTIŠÍ.
Tento volný prostor, který je
nad bývalým Panským statkem,
byl používán za I. republiky
trojskými Sokoly k různým sportovním aktivitám jako jsou hromadná vystoupení, volejbal, tenis apod. Pozemek byl ohrazen
kamennou zdí od ulice Trojská
a Pod Havránkou.
V levém horním rohu u křižovatky Kovárna byla prodejna
mléka z Trojské mlékárny, kde
prodávala paní Bičanová a později paní Zouzalová. Tento dřevěný pavilon, kde se mléko prodávalo, rozmontoval po 2. světové válce pan Jančařík a využil jej
v Haltýřích jako chatu.
Přikládám několik fotografií
zmíněného místa. František Malý

1945 Pohled Trojskou ulicí ke Kovárně. Vlevo zeď ohraničující letní sokolské hřiště, vpravo Kovárna s přístřeškem pro koně, naproti koloniál Kafků.
Na kopci kaplička sv. Kláry, pod ní viniční domek.

Klub trojské
j
historie

ROB ALOISE SVOBODY
na hřbitově v Bohnicích.
A. Svoboda v roce 1920
daroval prezidentovi T. G. Masarykovi (Československému státu)
zámek Troja a pozemky na Zoologickou a Botanickou zahradu.
V hrobě je též pochován vnuk
Aloise Svobody – Quido Schwank.

Vážení přátelé, vzhledem k situaci s covidem
v našem státě ruším listopadovou a prosincovou schůzku Klubu trojské historie. Pokud se situace zlepší v lednu,
tak dám vědět. Všem přeji hlavně hodně zdraví a pohody na Vánoce do Nového roku. Všechny zdravím František Malý
266 PROSINEC 2021
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TJ SOKOL TROJA INFORMUJE

Sokol Troja odd. stolního tenisu

…a zve na cvičení

hledá NOVÉ HRÁČE

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

dospělí: čtvrtek 18.00–20.00 h
děti:
pátek 18.00–19.00 h
rudolfhampel@seznam.cz

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

P

Foto: Archiv TJ Sokol Troja

O OŽIVENÍ NAŠÍ ČINNOSTI v minulých měsících
dochází opět k nárůstu případů s covidovou infekcí včetně výskytu této infekce i u dětí. Cvičení
a treninky zatím neomezujeme, ale tradiční akce pořádané v prosinci, jako je Mikulášská pro děti, nebo Vánoční
cvičení budeme pořádat pouze omezeně, nebo vůbec (viz
článek Jany Šrámkové o Strašidýlkové cestě a informace
o Mikulášské).
Orientační běžci informují o dětském oddílu v Troji a pořádají tréninkový závod 4. 12. – viz článek Milana Paukerta.
Oddíl kopané dále trénuje, ale plánovaný turnaj v halové kopané pro starší přípravky o přeborníka ČOS, který se
měl konat 11. 12. 2021, jsme museli zrušit z důvodu covidové
infekce v přihlášených týmech a nejistotě v zajištění účasti.
S předpřípravkou navštívil Roman Faltýn zápas konferenční
ligy na Spartě a nyní se chystáme ještě ve větším počtu s dětmi z oddílu kopané na utkání ČR – Estonsko.
Doufám a všem přeji, abychom mohli v prosinci a i v novém roce 2022 cvičit a sportovat bez omezení a bez obav
Za TJ Sokol Troja – Petr Filip
z covidu.
V pátek 5. 11. 2021 se uskutečnila již tradiční akce
TJ Sokol Troja, MŠ Nad Kazankou a MČ Praha-Troja:

Jsme rádi, že již tři měsíce cvičíme bez omezení a že nám přicházejí, zejména do hodin dětí, noví členové. Právě pro ně
jsme připravili

MIKULÁŠSKÉ CVIČEBNÍ HODINY
Č T V R TE

K

2. 12.

V tělocvičně ZŠ,
kde děti obdrží
dárek přímo
z rukou Mikuláše.

Hodiny proběhnou ve standardních
časech jednotlivých věkových kategorií.
Foto © M. Paukert

úřední hodiny starosty, pokladna, návštěvní den
– každý čtvrtek 17–19 h. vchod do kanceláře vlevo
vedle vchodu do restaurace.
Členské a oddílové příspěvky je možné hradit
bezhotovostně na účet č.: 12137071/0100

In Rudolf Hampel
Info.
mobil: 737 242 539

SOBOTA

4. 12.

V rámci Pražské zimní ligy v orientačním běhu
se uskuteční individuální měřený trénink

TROJA 2021
Proběhne v MČ Praha -Troja a ve Stromovce.

Pro zájemce budou připraveny tratě dlouhé cca 4, 9 a 17 km.
Start/cíl/uložení věcí (do 14:00): bude u kabin fotbalového oddílu
TJ Sokol Troja – z kempu TJ Sokol Troja cca 300 m – bude značeno fáborky.
Prezentace: 9:00–11:00 hod. Start: od 10:00 do 11:30 h. Zájemcům bez elektronických
čipů změříme čas. Obyvatelé MČ Praha-Troja a členové TJ Sokol Troja startují zdarma. Z důvodu zajištění map je třeba se předem přihlásit do úterý 30. 11. 2021 na
https://oris.orientacnisporty.cz nebo na email: mpaukert@volny.cz.

Dýňování
a strašidýlková cesta

S

EŠLO SE DVACET DĚTÍ v doprovodu rodičů, kteří jim
pomohli vyrobit lucerničku z dýně a pak se všichni se svými světýlky vydali na krátkou procházku.
V areálu sokolovny je čekalo občerstvení a kdo chtěl, mohl si
opéct buřta a ohřát se u ohně. Děti přišly v různých přestrojeních. Nejvíce bylo čarodějnic a čarodějů, dýňáků a přišel
i kostlivec – to si zasloužilo drobné odměny. Na závěr děti
prošly cestu osvícenou svíčkami, kde na ně čekala strašidla,
duchové, pavouci a velký dýňák, který je odměnil dárkem za
statečnost.
Účastníkům děkujeme za ohleduplnost a dodržení protiepidemických opatření.
Kateřina Šrámková

U
K A Ž DO
STŘEDU

Dětský kroužek oddílu orientačního běhu TJ Sokol Troja
se schází k pravidelným tréninkům každou středu od 16 do
17 hodin v tělocvičně v Čechově škole v Troji a čeká na další

malé zájemce o orientační běh. Příp. další informace na emailu
mpaukert@volny.cz nebo michal.petkov@gmail.com.
Za oddíl OB TJ Sokol Troja Milan Paukert

TJ SOKOL TROJA VE SPOLUPRÁCI S MČ PRAHA-TROJA A TJ KOBYLISY

pořádá

VÁNOČNÍ ŠACHOVÝ TURNAJ
V SOBOTU 18. 12. 2021 OD 13.30 H

v sokolovně Kobylisy – šachy (U Školské zahrady 430/9, P 8, Kobylisy)
prezence: 18. 12.–do 13.20 v hrací místnosti
systém: švýcarský, 7. kol, 15 minut na partii pro každého hráče plus 5 s./tah
vstupné: 60 Kč, důchodci, děti, ženy 30 Kč
přihlášky: nejpozději do 17. 12. na adresu ředitele turnaje
ceny: věcné pro první tři (dospělí, děti do 15 let, nar. 2006 a ml.)
ředitel turnaje: Rudolf Hampel, rudolfhampel@seznam.cz, tel.: 737 242 539
Akce se koná v souladu s opatřeními ke COVID-19, která jsou stanovena Ministerstvem zdravotnictví ČR.
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Fota © R. Zajícová

TROJSKÝ KALENDÁŘ

Botanická zahrada
www.botanicka.cz V prosinci otevřeno: Venkovní expozice denně,
skleník Fata Morgana (út–ne): 9–16 h, Vinotéka sv. Klára po–pá 13–17 h,
so, ne a svátky 11–17 h

TIP NA VÝLET

Vycházka Koloděje – Uhříněves
do 19. 12. Nedělní sklep – komentované prohlídky každou neděli vždy
od 13 a 15 h, sraz u pokladny Kovárna v ulici Trojská. Zastávka autobusu

112 „Kovárna“.
Komentované prohlídky vinice a sklepa s malou degustací na závěr. Nakoukněte, kde se zpracovávají hrozny a ochutnejte vína kompletně vyrobená v botanické zahradě. Botanická zahrada spravuje vinici od roku
1995 a navazuje na její dlouholetou tradici. Díky úsilí pracovníků, kteří se
o vinici ručně starají, mají hrozny velmi vysokou kvalitu. Od sklizně 2009
se hrozny zpracovávají v nově vybudovaném sklepě s moderní technologií.
Místní klíčové odrůdy jsou Ryzlink rýnský a Rulandské modré.
300 Kč/osoba (sklep + venkovní expozice)*
350 Kč/osoba (sklep + venkovní expozice + Fata Morgana)*
*Vstupenka je jednorázová a platí jeden rok od vydání.
Maximální počet osob ve skupině je patnáct. V průběhu provázení je nutné
mít nasazený respirátor a mít tak zakrytá ústa i nos.

do 17. 2. 2021 Džungle, která nespí AKTUÁLNĚ VYPRODÁNO

Další prohlídky připraveny do nového roku 2022 od ledna do března.
Možnost jejich rezervace bude zahájena v prosinci.

Zoo pro vás připravila
www.zoopraha.cz

Otevřeno denně, v prosinci 9–16 h, 24. 12. do 14 h
Pokladny zavírají půl hodiny před vé výstřižky až po autentické vzpokoncem otevírací doby. Hlavní vchod mínky. Čtyři sta šedesát osm stran
je v prosinci i lednu otevřen denně, výpravné publikace s pevnou vazbou
severní a jižní vchody jsou otevřeny a bohatým obrazovým doprovodem:
pouze o víkendech, svátcích a škol- 590 Kč (včetně DPH).
ních prázdninách.

K výročí založení vydala Zoo Praha:
n publikaci Zoo pro hlavní město,
mapující období předcházející jejímu otevření v září 1931 a následující
roky až do konce 2. světové války.
PhDr. Hana Heráňová věnovala mnoho let sběru materiálů, od dobových
dokumentů a fotografií přes novino266 PROSINEC 2021

n Pohlednicové leporelo 90 let Zoo
Praha se sérií unikátních autorských
ilustrací inspirovaných zmíněným
knižním titulem Zoo pro hlavní město: 30 Kč (včetně DPH).

Vážení čtenáři, milí turisté, zvu vás na desetikilometrovou vycházku málo známou částí Prahy 10. Dojedeme
metrem C do zast. Muzeum, zde přestoupíme na trasu
A zast. Skalka, přestoupíme na autobus č. 111 a pojedeme na konečnou – zast. Koloděje.

O

CITNEME SE na červené turistické značce
a vrátíme se kousek zpět
k zámku Koloděje. Bohužel se na něj
můžeme podívat jen škvírou v plotě,
ale i tak stojí za krátkou zastávku.
Na místě původní tvrze
z 13. stol. nechal zámek v barokním slohu postavit Jan Adam
Ondřej z Lichtenštejna r. 1706. Za
autora je považován architekt Domenico Martinelli. Lichtenštejnům
byl zámek v r. 1919 zkonfiskován
a krátce tu pobýval i T.G. Masaryk.
Pak zámek střídal majitele a během
druhé světové války zámek vlastnil
Antonín Kumpera, ředitel automobilky Walter. Zámek byl r. 1948
zkonfiskován a v 90. letech byl využíván Úřadem vlády. Po soudních
tahanicích byl zámek navrácen
Vítězslavu Kumperovi a vzápětí
prodán společnosti Pura Vida, za
kterou stojí spolumajitel Třineckých železáren Tomáš Chrenek.
Vrátíme se k zastávce a po červené pokračujeme dál směr Hájek

a odbočíme na nově upravenou vyhlídku na bývalé skládce s netradičně pojatým poutním místem (zrovna
byla ranní mlha). Pokračujeme po
červené až ke kostelu sv. Markéty ze

14. stol. na okraji Královic. Zůstaneme věrni červené značce a dojdeme
ke Královické tvrzi ze 14. stol., která
je čerstvě zrekonstruovaná a zdaleka svítí novotou.
Pokračujeme po červené směr
Netluky, ale asi v polovině si cestu
zkrátíme a odbočíme doleva na cyklo A50, která nás dovede do Uhříněvsi. Za „kruháčem“ půjdeme vpravo
po hlavní dál, až dojdeme k Pivovarské restauraci. Pokud odoláme
návštěvě, neochutnáme výborné
uhříněveské pivo Alois nebo Kaštan.
Pokračujeme dál kolem dalšího
lákadla Československé řízkovny asi
jeden km na vlak, který jede každou
půlhodinu na hlavní nádraží.
Renata Zajícová
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