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Prales v noci
aneb zážitek
z džungle
ve skleníku
Fata
Morgana

Pohlednice ze sbírky
Otakara Doubka
3 Vánoční koncert

8 Bilance MŠ a ZŠ

Uvnitř vložená příloha

12 Tropická atmosféra

Foto © T. Drdácký

3 Úřední hodiny do 2. 1.

Zpívání u rozsvíceného vánočního stromu v Obecní zahradě
121
PSŮ

3 Statisticky vzato

Rekapitulace 2017

Kontejnery napřesrok

5 „Bejvávalo“ aneb…

… i tento pohled patří minulosti str. 6–7
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ZASTUPITELSTVO INFORMUJE

SLOVO STAROSTY

Ze zápisu z 20. zasedání Zastupitelstva
městské části Praha-Troja

Milí trojští
j sousedé,

Trojská lávka patřila po mnoho let
k neodmyslitelné součásti našeho každodenního života. Bohužel již nepatří.
Pro mnohé z vás byla sobota 2. prosince
velice šťastným dnem, neboť jak jsem
se z vašich vyprávění dozvěděl, unikli
jste tomuto neštěstí jen o vlásek. Ať již
jako sportovci, kteří jste na lávku mířili a někde jste se trochu zdrželi, anebo
jste naopak přejeli na kole těsně před
jejím zřícením. Někteří z vás dokonce
měli sraz s přáteli přímo pod lávkou
naštěstí jen několik minut poté. Takže, pro Troju byl tento den v podstatě
šťastným, neboť nikomu z trojských
občanů se nic nestalo. Takové štěstí
bohužel neměli jiní čtyři obyvatelé našeho hlavního města, kteří tuto sobotu
přes lávku právě procházeli. Leží dnes
s různými zraněními v nemocnici a já
bych jim velice rád na tomto místě popřál brzké uzdravení a hodně štěstí do
dalšího života.
Milí trojští sousedé, hned od sobotního večera, kdy paní primátorka
narychlo svolala první jednání o této
tragické události, vedeme neustále jednání o provizorním náhradním řešení
možného znovupropojení Troje s Císařským ostrovem a Stromovkou. Jako
nejrychlejší možné náhradní řešení se
v tuto chvíli jeví přívoz, který by teoreticky mohl fungovat již od 22. prosince.
Protože si my všichni uvědomujeme, že
pro jarní a letní měsíce by přívoz byl
kapacitně zcela nedostačující, pracuje vedení města a zúčastněné městské
části na umístění pontonového mostu
nebo provizorní lávky pro pěší do tohoto prostoru. O postupu dalších jednání
vás budeme informovat na našich webových stránkách.
Přeji vám všem šťastné a veselé Vánoce, těším se na setkání s vámi při
tradičním koncertě v Trojském zámku a do nového roku vám všem přeji
hlavně pevné zdraví a hodně krásných
ý
a úspěšných dníí.

Tomáš Bryknaar
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Bod 1 – Dotační program Městské části Praha -Troja na rok 2018. Pan starosta seznamuje s připraveným dotačním Programem pro poskytování dotací z rozpočtu Městské části Praha-Troja na rok 2018 s tím, že oproti
loňsku došlo ke dvěma změnám – nové jsou termíny začátku a konce podání žádostí o podporu a je změna kritérií hodnocení došlých žádostí. Byla vypuštěna dvě kritéria hodnocení, která posuzovala, zda je akce konaná
na území Městské části Praha – Troja nebo pro občany Městské části Praha-Troja a účelnost vynaložených
finančních prostředků. Dle doporučení Grantové komise jsou tato kritéria již obsažena ve čtyřech stávajících
hodnotících kritériích. Tematické okruhy pro zaměření projektů zůstávají stejné. Zastupitelstvo městské části
Praha-Troja schvalujee vyhlášení Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Městské části Praha –Trojaa s názvem „Podpora projektů v oblasti rozvoje, krajiny, občanské společnosti, vybavení, služeb a volnočasových aktivit v prostoru trojské
kotliny pro rok 2018“, který je přílohou č. 1 tohoto usnesení.
Usnesení č. 125 bylo schváleno 5 hlasy.
Bod 2 – Rozpočtové provizorium MČ Praha -Troja v roce 2018. Zastupitelstvo městské části Praha-Troja schvaluje
Rozpočtové provizorium Městské části Praha-Troja na rok 2018, při němž bude postupováno dle „Zásad pro hospodaření
MČ Praha-Trojaa v období Rozpočtového provizoria MČ Praha-Troja na rok 2018“, uvedených v příloze tohoto usnesení.
Usnesení č. 126 bylo schváleno 6 hlasy.
Bod 3 – Navýšení rozpočtu MČ Praha-Troja o převod z vedlejší hospodářské činnosti na posílení rozpočtu kapitálových výdajů v kapitole 04 – školství. Pan starosta seznamuje členy zastupitelstva s akcí „Regenerace zahrady MŠ v Praze Troji“, kterou iniciovala Mateřská škola Nad Kazankou a na kterou obdržela příspěvek od Nadace
Proměny ve výši 800 tis. Kč. Městská část Praha-Troja se rozhodla tuto akci podpořit ze svého rozpočtu a nyní
před uzavřením Smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem je třeba provést rozpočtové opatření a ještě v roce 2017
navýšit rozpočet. Nevyčerpané prostředky budou zapojeny do rozpočtu MČ na rok 2018. Zastupitelstvo městské
části Praha-Troja schvalujee zvýšení rozpočtu příjmů Městské části Praha-Trojaa v kapitole školství o převod příjmů, jejichž
zdrojem je zdaňovaná činnost ve výši 1,5 milionu Kč (§ 6330, pol. 4131) za současného zvýšení rozpočtu výdajů Městské části Praha- Trojaa v kapitole školství ve výši 1,5 milionu Kč (§ 3111 mateřské školy, položka 6121 budovy, haly,
stavby) na financování „Regenerace zahrady MŠ v Praze Troji“.
Usnesení č. 127 bylo schváleno 6 hlasy.
Bod 4 – K uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem stavby „Regenerace zahrady MŠ v Praze Troji“. Zastupitelstvo MČ Praha-Troja schvalujee uzavření Smlouvy o dílo se společností PV Stavby s.r.o. se sídlem Na Žvahově 198/8,
15200 Praha – Hlubočepy, IČO: 04165667 za nabídkovou cenu 1.689.436,23 Kč bez DPH dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.
Usnesení č. 128 bylo schváleno 6 hlasy.
Bod 5 – Stanovení výše měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva MČ Praha -Troja od 1. 1. 2018.
Pan starosta seznamuje členy zastupitelstva s novelou zákona o hl.m.Praze, která nově umožňuje souhrn odměn za jednotlivé vykonávané funkce neuvolněnými členy zastupitelstva městské části. Zároveň pan starosta
předkládáá návrh na poskytnutí odměn neuvolněným členům zastupitelstva, které nejsou souhrnem odměn,
ale neuvolněnému členu zastupitelstva náleží odměna za funkci, kde mu náleží odměna nejvyšší. Tento princip byl i v minulosti. Zastupitelstvo MČ Praha-Troja stanovuje ve smyslu § 87 odst. 4 písm. b) zákona č. 131/2000 Sb.,
o hlavním městě Praze, ve znění účinném od 1. 1. 20188 a nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů
zastupitelstev ÚSC, v platném znění, neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha-Trojaa měsíční
odměnu dle přílohy č. 1 tohoto usnesení s účinností od 1. 1. 2018 a náhradníkům na uprázdněný mandát člena zastupitelstva městské části Praha-Troja ode dne složení slibu. V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí bude
odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce.
Usnesení č. 129 bylo schváleno 6 hlasy.
Bod 6 – K poskytování příspěvku na stravování a příspěvku na rekreaci uvolněným členům ZMČ Praha-Troja. Pan starosta a paní Marková informují, proč se tento bod předkládá k rozhodování ZMČ. Poskytování
navržených příspěvků uvolněným členům zastupitelstva vychází z novely zákona o hlavním městě Praze od
1. 1. 2018 a rozhodovat o těchto příspěvcích zákon dává do vyhrazené pravomoci zastupitelstvu městské části.
Dosud byly příspěvky uvolněným členům zastupitelstva poskytovány obdobně jako zaměstnancům městské
části z Fondu zaměstnavatele. Zastupitelstvo MČ Praha-Troja rozhoduje ve smyslu § 89 odst. 1 písm. o) a podle § 58c
odst.1 písm.d) a i) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění účinném od 1. 1. 2018 poskytovat uvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha-Trojaa příspěvek na stravování a příspěvek na rekreaci (dovolenou)
z Fondu zaměstnavatele ve stejné výši a za obdobných podmínek jako zaměstnancům Městské části PrahaUsnesení č. 130 bylo schváleno 6 hlasy.
-Troja.
Bod 7 – K uzavření pracovněprávního vztahu se členem ZMČ Praha -Troja. MČ má zájem, aby před zdravotním střediskem byl stále čistý chodník, proto i nadále bude uzavírat pracovněprávní vztah na tyto práce.
Zastupitelé tento přístup podporují. Také pan Tesař má zájem dále pokračovat. Zastupitelstvo MČ Praha-Troja
souhlasí ve smyslu § 89 odst. 1 písm. r) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění účinném od 1. 1. 2018,
se vznikem pracovněprávního vztahu mezi Městskou částí Praha-Troja a panem Milanem Tesařem, členem Zastupitelstva městské části Praha-Troja.
Usnesení č. 131 bylo schváleno 6 hlasy.
Bod 8 a 9 – Ke změně zřizovací listiny příspěvkových organizací Mateřská škola Nad Kazankou a Základní
škola, Praha 7, Trojská 110. U Základní školy, Praha 7, Trojská 110 se vyjímá ze svěření majetek, který není
určen primárně pro základní školu, naopak Mateřské škole Nad Kazankou se svěřuje další majetek pořízený
městskou částí do prostor mateřské školy. Zastupitelstvo MČ Praha-Troja schvalujee změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola Nad Kazankou a příspěvkové
ové organizec
organ c Základní škola, Praha 7, Trojská 110 dle přílohy
č. 1 tohoto usnesení.
Usnesení č. 132 a č. 133 byla schválena 6 hlasy.
Bod 11 – Usnesení ZMČ Praha -Troja ke zřícení Trojské
j k lávky. Zastupitelstvo MČ Praha-Troja s velkou účastí
vyjadřuje solidaritu se zraněnými, p o ž a d u j e po hl.m.Praze neodkladné informování o průběhu a výsledcích šetření
důvodů zřícení lávky, p o v ě ř u j e starostu jednat o bezodkladném zprovoznění dočasného přívozu a provizorní lávky,
příp. pontonového mostu, p o ž a d u j e, aby MČ byla přizvána k definici zadání architektonicko -urbanistické soutěže na
novou Trojskou lávku a byla členem poroty této soutěže, d ě k u j e zúčastněným trojským občanům, kteří přivolali složky
Usnesení č. 135 bylo schváleno 6 hlasy.
IZS a poskytli první pomoc a děkuje všem složkám IZS.
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TROJSKÝ KALENDÁŘ
Městská část
Praha-Troja
ve spolupráci
s GHMP
Vás zvou na

Úřední hodiny
y na konci roku 2017
Vážení občané, na
a konci roku 2017 bude úřad otevřen každý pracovní den až do

3. 3.

2018
INFO
příště

29. 12. 2017, pouze budou ve dnech 27.–29. 12. 2017 upraveny úřední hodiny a někteří referenti mohou čerpat dovolenou. Věnujte proto, prosím, pozornost následujícímu sdělení, abyste si vybrali správný den na návštěvu úřadu.
Středa 27. 12. 2017
zkrácený úřední den 8.00–15.00 otevřena je i pokladna
a provádíme ověřování listin a podpisů
Čtvrtek 28. 12. 2017
8.00–12.00, 13.00–15.00 úřad poskytuje pouze služby spojené s přijímáním podání
Pátek 29. 12. 2017
8.00–12.00 úřad poskytuje pouze služby spojené s přijímáním podání
Ing. Irena Marková,
Plný provoz úřadu bude opět od 2. ledna 2018.
tajemnice ÚMČ Praha-Troja

ÚŘAD MČ INFORMUJE

Informace o způsobu hlasování – volba prezidenta
Volba prezidenta ČR se koná v pátek 12. ledna 2018 od 14 do 22 hodin a v sobotu 13. ledna 2018 od 8 do 14 hodin. Případné 2. kolo volby se koná v pátek 26. ledna 2018 od 14 do
22 hodin a v sobotu 27. ledna 2018 od 8 do 14 hodin. V Troji se bude hlasovat v jediném volebním okrsku v hale Úřadu MČ Praha-Troja, Trojská 230/96, Praha 7.
olič musí prokázat svoji postupují dva kandidáti, kteří mu voličů vedeného zastupiteltotožnost platným občan- obdrželi v prvním kole nejvíce ským úřadem nebo konzulárním
ským průkazem nebo plat- platných hlasů. Pokud kandidát, úřadem ČR s výjimkou konzulárným cestovním, diplomatickým který postoupil do druhého kola ních úřadů vedených honorárnínebo služebním pasem anebo volby prezidenta, přestane být mi konzulárními úředníky, (dále
cestovním průkazem.
volitelný za prezidenta republiky jen „zastupitelský úřad“), příslušHlasovat půjde i na voličský před druhým kolem volby anebo ným podle místa jeho pobytu.
průkaz. Pro první kolo lze žá- se práva kandidovat vzdá, postu- V případě zápisu do zvláštního
dat písemně max. do 5. 1. 2018 puje do druhého kola kandidát, seznamu voličů vedeného zastupi(ověřený podpis, na úřadech který v prvním kole získal další telským úřadem v zahraničí bude
bez poplatku anebo zaslat da- nejvyšší počet platných hlasů. Při tento volič automaticky vyškrtnut
tovou schránkou), při osobním rovnosti odevzdaných platných ze stálého seznamu voličů vedeného
předání žádosti od 28. 12. 2017 hlasů voličů postupují všichni ta- obecním úřadem. Pokud by tento
do 10. 1. 2018. Voličský průkaz koví kandidáti. Druhé kolo volby volič chtěl opět volit v jakýchkoli
opravňuje k hlasování také na prezidenta se koná i tehdy, účast- volbách na území ČR, bude nutné,
zastupitelském nebo konzulár- ní-li se ho pouze jeden kandidát. aby požádal zastupitelský úřad o své
ním úřadu ČR v zahraničí. Volič Hlasovací lístky pro druhé kolo vyškrtnutí ze zvláštního seznamu
může požádat ze zdravotních volby prezidenta ČR obdrží vo- voličů. Tento zastupitelský úřad
důvodů obecní úřad a ve dnech lič ve volební místnosti.
voliči vydá o vyškrtnutí ze zvláštnívoleb okrskovou volební komisi Voličský průkaz pro druhé
ho seznamu voličů potvrzení a toto
o návštěvu, aby mohl hlasovat kolo volby
potvrzení volič odevzdá přede dnem
mimo volební místnost.
V případě, že volič výslovně ne- voleb obecnímu úřadu, v jehož územPokud neobdržíte do schrán- požádá pouze o voličský průkaz ním obvodu má volič místo trvalého
ky volební lístkyy (lhůta do na některé kolo volby, obecní pobytu, nebo v den voleb okrskové
9. 1. 2018) anebo je zapomenete úřad, popř. zastupitelský úřad volební komisi, v jejímž obvodu má
doma, dostanete lístky od voleb- mu vydá voličský průkaz pro místo trvalého pobytu.
ní komise na místě.
obě kola volby (jeden pro první Podrobné informace najdete na
Druhé kolo volby
y
a druhý pro druhé kolo). O vy- http://www.mvcr.cz/volby.aspx.
prezidenta ČR
dání voličského průkazu lze poRenata Zajícová, odd. evidence
Do druhého kola volbyy žádat také v době mezi prvním
obyvatel a zapisovatelka OVK
a druhým kolem volby nejpozději do 24. ledna 2018 do 16.00 hodin.

V

Možnost volit v zahraničí –
v prvním i druhém kole

V případě krátkodobého pobytu
v zahraničí, je vhodnější volit na
zastupitelském úřadě na voličský
průkaz. Při dlouhodobém pobytu v zahraničíí je umožněno zapsání voliče do zvláštního sezna-

od 16 hodin
V CÍSAŘSKÉM SÁLE
TROJSKÉHO ZÁMKU
Ourania Menelaou
Klavír
Hjörleifur Valsson
Housle
Program
J. S. Bach:
Sonata pro housle a klavír
A dur n. 2 BWV1015
I. Andante un poco
II. Presto
Petr Eben:
Sonatina semplice
I. Allegro giusto
II. Moderato e cantabile
III. Vivace e accentato
Alfred Schnittke:
Suite in the Old Style
I. Pastorale
II. Ballet
III. Minuet
IV. Fugue
V. Pantomime
P. I. Tchaikovsky:
Souvenir d‘ un lieu
cher op. 42
I. Melodie
Valse-Scherzo op. 34
M. Takoushis: Vánoční
překvapení
Změna programu vyhrazena

ZVEME VÁS NA ZAHÁJENÍ

11

TROJSKÉ
PLÁNY

Výstavy
projektů
v Trojské
kotlině

8. 2. ’18
V 17 HODIN

Povltavská 42
pá 13–17 h,
so a ne 10–18 h

Trojská statistika
K 1. 12. 2017 má MČ Praha-Troja celkem 1205 obyvatel (bez cizinců)
s trvalým pobytem, z toho 563 mužů a 642 žen. Oproti r. 2016 je to
nárůst o 49 obyvatel. Dětí do 18 let je 327, seniorů nad 80 let je 36,
z nichž 9 je nad 90 let (jeden žije v zahraničí). V této skupince „naddevadesátníků“ vedou dlouhodobě ženy, letos v počtu šest nad třemi
muži. Nejstarší trojskou občankou v závěru roku 2017 je paní Dana
Zátopková, která oslavila 95. narozeniny.
Renata Zajícová, evidence obyvatel
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TIP PRO VÁS

ŽIVOT V TROJI

Slunce a čas
Milé čtenářky, vážení čtenáři, někdy jsou
ty největší pozoruhodnosti docela blízko
…a o vánočních prázdninách by na ně mohla vybýt i trocha času.
ž bude obnoveno spojení s Císařským ostrovem (viz článek na straně dvě), můžeme se zkusit vydat
za jednou nebo dokonce hned několika
jedinečnými památkami. Na ostrově,
hned za jezdeckou halou se z informační tabule dozvíte víc o tamní historii. My
směřujeme k bývalé Šlechtově restauraci
ve Stromovce. Park doznal jistých úprav
a mohlo by se vám tam líbit i v zimě. Bý-

A

Informace o postupu rekonstrukce
a dostavby Panského statku
Během podzimních měsíců práce na
rekonstrukci Panského statku výrazně
pokročily.
Rekonstruované objekty jsou ve fázi
dokončování obnovy nosných konstrukcí a postupně jsou osazovány konstrukce
střechy. Práce na obnově historických
objektů probíhají i nadále pod dohledem pracovníků Národního památkového ústavu. V rámci probíhající rekonstrukce Panského statku Troja byl zjištěn
havarijní stav obvodového zdiva v jižní
části 2. NP objektu A. Dle vyjádření statika bylo nutné uvedené zdivo v nezbytně
nutném rozsahu co nejdříve odstranit.
K důvodům zbourání zdiva ve 2 np
nejstarší budovy statku:

Detail pohlednice ze sbírky pana O. Doubka

valá Královská dvorana – raně barokní
letohrádek (1689–93), později Šlechtova
restaurace – se po desetiletích devastace
opravuje. Přesvědčte se sami, u stavby
rozmístěné panely navíc leccos objasní.
Stoupání k bývalému Místodržitelskému
letohrádku zabere jen chvilku. Kromě
výhledu přes koruny stromů pražské
Královské obory naleznete v rohu terasy,
na pískovcovém barokním podstavci glóbusové sluneční hodiny. Jedná se o precizní kamenickou práci z červeného
mramoru. Z odborného hlediska jsou kulové
sluneční hodiny nejdokonalejším ukazatelem
času. Ten se na povrchu koule, „zvrásněném“ astronomickými značkami, sítí
čar s čísly a nápisy určoval pomocí volně
otočné železné výseče, spojené s osou
glóbu. Výseč se nastavila kolmo ke slunci, tak aby vrhala na plochu stín pouze
v síle plechu*…, k největší projekční ploše v ČR, se simulací noční oblohy a postavení hvězd, do Planetária je odtud
jenom několik minut. Cestou se můžete
s.p.a.
občerstvit v restauraci Vozovna.
* Zájemcům o přesný postup určení času na kulových
slunečních hodinách lze doporučit publikaci Staropražské sluneční hodiny, Doc. ing. RTDr. Bedřich
Polák, Academia Praha 1986

Frotáž letopočtu instalace
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Důvodem snesení zdiva na objektu
A (s věží) je havarijní stav původního
zdiva. Zdivo v podstatě nedrželo pohromadě a hrozilo jeho zřícení. Problém
je, že ve zdivu (v souladu s projektem),
kvůli jeho neúnosnosti, se čistí a vyspravují spáry (ty se hloubkově sypou).
V tomto objektu „A“ byla zjištěna řada
druhotných zásahů a poměrně dost nepřehledných vývojových etap. Kokrétně
bylo zjištěno, že jsou ve zdivu, které je
velmi špatné kvality (zděné na hlínu)
různé kaverny, zazděné shnilé trámy,
apod. Vzhledem k tomu, že se zdivo
rozpadá, jakmile se do něho sáhne, tak
např. spadla část „dvojité“ klenbičky nad
podestou (nebyla v patě dostatečně podepřená). Statik určil, že bude nezbytné
zajistit roh stavby (je nestabilní po odstranění brány) přizděním „opěráku“,
který bude tvořit část repliky brány. Zdivo ve 2. NP, které je na obrázku, stojí na
dřevěném trámu, který bude nezbytné
vyndat, a tedy zeď nad ním rozebrat.
Celý objekt A je ve velmi špatné stavu,
nicméně naprostou většinu zdiva se
podařilo zachránit a sanovat tradiční

Detail řešení betonové římsy na objektu bývalé
pošty (objekt B)

metodou. Věc byla projednána s NPU
i MHMP OPP a stavebním úřadem. Náhrada bude provedena z plných cihel.
K dotazu na detail řešení původně kamenné římsy na objektu staré pošty

Výměna římsy objektu B proběhla
v souladu s dokumentací schválenou
ve stavebním řízení. Vzhledem ke konstrukci objektu a vzhledem k jeho stavební historii, kdy byl objekt v minulosti
dostavován bez dostatečného provázání
jednotlivých částí bylo nutné jej kvalitně stáhnout a římsu provázat se stropní
konstrukcí současně s přerušením tepelného mostu, který v místě římsy vzniká.
Dostavba areálu Panského statku nadále probíhá v souladu s plánem prací.
Na východní a jižní straně areálu se práce na nosných konstrukcích pomalu blíží k dokončení a objekty již dostávají svůj
finální tvar.
V centrální části byly již dokončeny
práce na odtěžení zeminy a pracovníci
Metrostavu provádějí přípravné práce
na betonáži podzemních garáží.
Z informací od Chateau Troja Residence
a oddělení specialistů NPÚ, ÚOP Praha
sestavil T. Drdácký

ZE SETKÁNÍ SENIORŮ 14. 12.

Ve čtvrtek 14.12.2017 proběhlo tradiční
Setkání seniorů, tentokrát s přednáškou
Stanislava Peřiny o cestě po Norsku.

5

1970 – Trojský přívoz. U zámecké zdi zleva bydleli: 1. Domek: Přádovi, 2. Domek: Chděrovi, 3. domek (dvojdomek): vlevo Tajčmanovi, vpravo Pickovi (do roku
1970), potom se nastěhovali Pávovi, 4. Domek: (do roku 1949) bydleli Bradáčovi, potom až do zbourání Antonín a Anežka Zouzalovi, do roku 1981, kdy zemřel,
též Miloš Červenka s Jitkou (Zouzalovou). Na rohu ulice bydleli Sedláčkovi a na protější straně Novákovi (v patře paní Niklová), vedle Nováků bydleli Svobodovi.

Trojské Podskalí – Osada Rybáře
ybářskou osadu tvořila skupina původně rybářských
domků a usedlostí. Ležela jižně od rozlehlejšího Trojského statku a měla rozptýlené uspořádání. Jedno
z největších stavení osady byl Hájkův statek u Sádek. Dnes je
zbouraný a místo něj je vystavěný bytový dům.
Osada Rybáře, dříve nazývaná Trojské Podskalí, bylo
vlastně trojské podzámčí, kde bydleli dělníci ze statku, drobní řemeslníci a lidé různě se živící na řece. V pozdější době
našli práci a obživu při provozu trojského přívozu. Jejich
domky byly přilepené na jižní zdi trojského zámku.
Kolmo k řece prochází osadou ulice Pod Havránkou, která se tak jmenuje od roku 1947. Před tím se používalo označení „Od přívozu nahoru“. Na ni původně navazoval přívoz
na Císařský ostrov. V sedmdesátých letech 20. století byl přívoz nahrazen nejdříve vojenským provisorním mostem. Definitivním spojením ostrova a Troje se pak stala visutá lávka
pro pěší. Dne 2. 12. 2017 se zřítila. Při stavbě jejího trojského
předmostí byly zbořeny
ořeny téměř všechny domky mezi uličkou
Pod Havránkou a zámeckou
z
zdí.
Vedle přívozu
stála maringotka,
střelnice a houpačky. V případě nebezpečí velké vody
bylo vše rozebráno
o
a odvezeno do Pan-ského statku.
Přikládám párr
starých fotografiíí,
které shromažďujeeme v Klubu trojsk
ké
historie od paměětníků a které maliičko poodhalí staro
ou
atmosféru Trojskéh
ho
ozníci:
– Trojští přev
ni
n cký domek
Podskalí.
Červenka,
1975 – Převoz
Přáda, Milda

R

František Malý

Trojský přívoz – pramice.

nda,
pánové Kora
sil (s holí).
Tajčman, Trou

1984 – Rybářská osada – pohled na bývalý Hájkův statek, napravo Sádky
(říkalo se Sudety).

Z TROJSKÉ HISTORIE

Pohlednice – Podskalí (Rybářská osada) – Budování kanalizace 1935.

Trojský přívoz.

Koupání ve slepém rameni Vltavy u Rybářské osady a u Trojského přívozu.
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výběr toho,
co se dělo v Troji…

Rekapitulace

BŘEZEN
ÚNOR
LEDEN
n tradiční novoroční procházka se starostou
n výstava Trojské plány X v Galerii u lávky
n novoroční setkání starosty a Nadace
Quido Schwanka

n komentované prohlídky a veřejné diskuze
k výstavě Trojské plány
n Trojský bál v loděnici – tanec, zábava,
tombola
n masopustní průvod dětí z mateřských škol
v Troji
n lyžařský kurz na Boudě U Studánky

n vernisáž v Galerii u lávky: Martin Říha –
Fotografie z ateliérů
n Vítání jara v obecní zahradě – MŠ
a Trojský divadelní spolek
n schválen rozpočet MČ Praha-Troja na rok
2017
n zastupitelstvo udělilo dvanáct grantů
v celkové výši 393.200 Kč
n brigáda v Podhoří „Pomozme mlokovi
přežít v Praze“
n veřejné projednání dopravního režimu
v oblasti Salabky

SRPEN
n letní kino v Trojském sklepě – každé úterý
a pátek
n výstava Umělci a zvířata –SČUG Hollar:
Galerie u lávky

ČERVENEC
n Modřínová plantáž – letní tábor oddílu
Stopa
n příměstský tábor v Troji
n letní kino v Trojském sklepě – každé úterý
a pátek
n výstava Umělci a zvířata – SČUG Hollar,
Galerie u lávky
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ZÁŘÍ
n vernisáž výstavy v Galerii u lávky: Renáta
Fučíková – ilustrace a příběhy
n Dny evropského dědictví
n Trojské vinobraní na nádvořích Trojského
zámku
n Vinobraní v Botanické zahradě
n Cyklozvonění – jízda na kolech
n brigáda v Podhoří v rámci akce „Pomozte
mlokovi přežít v Praze“

7

DUBEN
n Otevírání studánek a kašen vodou
z Haltýře
n Hledání velikonočních vajíček na zahradě
Mateřské školy
n jarní brigáda v MČ Praha-Troja „Ukliďme
Česko“
n autobusový zájezd s TJ Sokol Troja
do Českého Krumlova
n „Sousedské permanentky“ vydává
Botanická zahrada pro občany Troje
n Trojské čarodějnice v TJ Sokol Troja

ČERVEN
KVĚTEN
n veřejná prezentace Generelu Zoo v aule
Trojského gymnázia
n vernisáž v Galerii u lávky: Jaroslava
Pešicová – grafika a jeden obraz
n Bubnování pro zahradu – na zahradě MŠ
n Den pro zdraví seniorů a Festival pohybu
pro děti – hřiště SaBaT u Vltavy
n Trojský den na vodácké základně u řeky
n pracovní setkání s Radou federace
evropských parků EUROPARC
n Trojský orienťák

PROSINEC

LISTOPAD
ŘÍJEN
n autobusový zájezd s TJ Sokol Troja
(Mariánská Týnice, Plasy)
n schůzka starostů Prahy 7, 8, Troje
a radního HMP ohledně dopravy
n Posvícení a Den otevřených dveří
v Ekoškolce Rozárka
n cyklovýlet do Berouna
n Den pro zdravý životní styl v Troji
n volby do Poslanecké sněmovny 2017
n Slavnostní koncert v Trojském zámku –
Laco Deczi & Celula NY

n pekařská soutěž Trojská buchta na Obecní
zahradě
n Světový pohár ve vodním slalomu
n Trojský trojboj (souboj o titul
nejvšestrannějšího trojského týmu
n cyklovýlet na Okoř s TJ Sokol Troja
n Olympijský den
n vernisáž v Galerii u lávky: Umělci
a zvířata – kresby a grafiky členů SČUG
Hollar
n Oslava 4. narozenin Ekoškolky Rozárky
n 20 let Trojského gymnázia a 25 let
Euroškol v ČR

n vernisáž výstavy v Galerii u lávky: Petr
Šmaha – Malířské kresby
n Autobusový zájezd do Wrocławi
n Svatomartinské víno v Botanické zahradě
na vinici sv. Kláry
n Svatomartinská husa v restauraci Sokol
Troja
n Dýňování a Světýlková cesta

n Trojský advent v bývalém Trojském
pivovaru
n Zpívání pod rozsvíceným vánočním
stromem v Obecní zahradě
n Mikulášská besídka v MŠ a v Sokole Troja
n tradiční „Setkání seniorů“ v restauraci
Sokol Troja
n Degustace vín a „Štědrý den nanečisto“
v Trojském sklepě u J. Kavana
n vánoční koncert v Trojském zámku
n půlnoční, vánoční a novoroční mše v kapli
sv. Kláry
n otevření venkovní posilovny v Podhoří

VESELÉ VÁNOCE, VŠE NEJLEPŠÍ DO NOVÉHO ROKU, HODNĚ PRCOVNÍCH A OSOBNÍCH ÚSPĚCHŮ
přeje redakce a kolektiv pracovníků úřadu městské části
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Ekoškolka Rozárka a Ekocentrum Podhoubí

dravíme všechny trojské i přespolní čtenáře! Je tu prosinec. Tedy
čas na rekapitulaci roku pomalu
končícího a prostor pro plány a předsevzetí na rok 2018. Za co se tedy můžeme letos (snad) pochválit? Havránek
zahájil v září již 7. školní rok, navíc první samostatně, neb se v průběhu roku
2017 odpojil od Lesního klubu Tři údolí. I když šlo o přátelský rozchod, stejně
bylo poměrně náročné se s tím popasovat a my jsme na sebe opravdu pyšní, jak
jsme to zvládli. Snad můžeme s čistým
svědomím tvrdit, že se tato změna nijak
nedotkla chodu lesního klubu a co hlavně – dětí samotných. I letos jsme dětem
v našem klubu poskytovali pravidelný
kontakt s přírodou a učili je respektu
a lásce k sobě, k druhým, k přírodě.
Těší nás také udržení dobrých vztahů
s dalšími místními organizacemi, jako
jsou Ekoškolka Rozárka, MŠ Nad Kazankou Botanická zahrada atd.
zankou,
atd

Pod Havránkou 12/2, Praha-Troja www.podhoubi.cz

iv LK Havráne
hiv
Foto arcch

k

Z

A co ty plány na
nadcházející rok? V první řadě jsou to sa
samozřejmě spokojené a šťastné děti, to je
plán, který se dlouhodobě nemění a snad
se daří ho průběžně naplňovat. Dále,
vezmeme -li to chronologicky, se těšíme
na spoluorganizaci tradičního trojského
Masopustu, v únoru bychom rádi zorganizovali První den otevřených dveří, aby
se k nám přišli podívat rodiče s dětmi,
které by od března mohly začít navštěvovat náš lesní klub Havránek. V květnu
budeme pořádat Druhý den otevřených
dveří. Všichni jste srdečně zváni! A to,
i pokud jste jen zvědaví, jak takový lesní
klub vypadá a funguje, nebo třeba chcete
poznat své sousedy – tedy nás! V létě se
pak můžete společně s námi těšit na další
příměstské tábory.
p
y No a už jje tu p
podzim
2018 a s ním zahájení 8. školního roku,
naše dýňová slavnost, adventní setkání…
a potom už zase další rok… ale nebudeme předbíhat, do té doby ještě ve Vltavě
hodně vody proteče.
Přejeme z celého srdce všem poklidné a láskyplné svátky a v novém roce,
ať máte co nejvíce důvodů k úsměvu na
tváři!
za lesní klub Havránek Kateřina Kůsová
219 VÁNOCE 2017

Foto archiv Rozárka

Lesní klub Havránek

koškolka Rozárka funguje v Troji již pátým rokem. Naším mottem je „V Rozárce mají děti čas vyrůst. V Rozárce rosteme všichni.““ A toto jsme se snažili
úspěšně naplňovat i po celý rok 2017. Myslíme si, že vklad, který děti dostanou právě v tomto období, je bude provázet celým životem. Proto je vedeme
k respektu k sobě navzájem i přírodě, celkově zdravému přístupu k životu a dáváme jim prostor individuálně se rozvíjet. n Důležitá je pro nás také spolupráce
a setkávání se s rodiči i místní komunitou. Potkávali jsme se společně na akcích
pro veřejnost, jako jsou Narozeniny s Rozárkou, Posvícení, Trojské vinobraní,
kde jsme připravovali program pro děti, při podzimním Uspávání broučků, na
aroma workshopech zaměřených na posílení zdraví a dalších akcích. n Aktivity
Ekocentra Podhoubí zahrnují kromě provozu školek v Troji a na Smíchově, také
ekologické vzdělávací programy pro školky a školy, koordinaci programu Ekoškola pro Prahu a středočeský kraj nebo péči o sad na Praze 4, který s pomocí
dobrovolníků obnovujeme. V roce 2018 chceme nadále pokračovat v naší práci
v oblasti vzdělávání, ekologie a akcí pro veřejnost. Děkujeme všem za naplňující
společné zážitky a přízeň. Krásný celý rok 2018 malým i velkým přeje Ekoškolka
Rozárka a Ekocentrum Podhoubí.

E

Chcete nás poznat blíž?
V lednu se na vás těšíme
na Dni otevřených dveří:

leden

Den otevřených dveří
v Ekoškolce Rozárce
čtvrtek 25. 1. 2018
9–11 hod.
Hledáte pro své děti bezpečné místo, kde
budou spokojené a šťastné? Přijďte se podívat, jak to u nás funguje. Ve zkratce?
Pobyt venku, respektující přístup k sobě
navzájem i přírodě, program Začít spolu,
zdravé jídlo a dostatek času pro svobodnou hru. Jsme tu pro děti od 2 do 7 let.
Adresa: Ekoškolka Rozárka, Pod Havránkou 12/2, Praha-Troja, kontakt:
eva.surova@podhoubi.cz, tel: 777 123 690
Více informací najdete také na:
www.podhoubi.cz
Inzerce

RIZIKOVÉ KÁCENÍ, ŘEZ
A OŠETŘOVÁNÍ STROMŮ
REALIZACE A ÚDRŽBA ZAHRAD
SEKÁNÍ TRÁVY
TEL.: 606 662 223, 723 899 561
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Foto archiv MŠ

A máme tu krásný Vánoční čas.
Čas plný očekávání, radosti,
setkávání, rozjímání a ohlížení
za právě končícím rokem 2017.

A jaký byl tento rok
v Mateřské škole
Nad Kazankou?

Společné sportovní dopoledne v SaBat Praha.

Na škole v přírodě v Kořenově se nám Berušky proměnily v Indiány.

elý rok se nesl v duchu příprav projektu „Zahrada – místo hry, učení,
odpočinku, radosti, volnosti, prostě obyčejného bytí“, kterou podporuje
Nadace Proměny Karla Komárka. V první polovině roku se vše pečlivě připravovalo, navrhovalo, vymýšlelo. Návrhy
dětí, pedagogů, rodičů jsme předali odborníkům, kteří vše zpracovali, upravili
a nakreslili. Pak jsme s napětím očekávali výsledek, zda Nadace Proměny projekt
podpoří a my se budeme moci pustit do
práce. Aby nám čas rychleji ubíhal, vy-

mýšleli jsme společné akce, na kterých
byla spousta zábavy – tradiční Vítání
jara, dílničky s Nadací, s paní architektkou, Benefiční Bubnování pro zahradu,
kde jsme si mimo jiné ověřili, že i rodiče
se s námi rádi baví. O prázdninách přišla
dobrá zpráva v podobě schválení projektu nadací. S novým školním rokem jsme
se tak s chutí pustili do další práce. Odpoledne pro silné chlapy a šikovné děti
se moc povedlo. Teď musíme ponechat
prostor odborníkům, aby nám s rekonstrukcí zahrady pomohli. Rozhodně ale

přiložíme ruce k dílu tak, abychom konec
školního roku oslavili na nové zahradě.
Ale aby si někdo nemyslel, že jsme nic
jiného neděli! Nabízíme pár fotografií,
že školku si umíme opravdu užít.
A co si popřát do nového roku 2018?
Naším velkým přáním je naplnit motto
školky: „ Vytvořme společně místo, kde
budou děti, učitelé a rodiče spokojenými
a vzájemně se respektujícími partnery“.
Do nového roku přejeme všem hodně lásky, radosti a porozumění.

Podpořit nás přijela i Markéta Konvičková.

Se zimou jsme se rozloučili vhozením Moreny do
Vltavy.

Adventní dílna 2017

C

Mateřská škola Nad Kazankou

Základní škola nabízí místo bilancování úvahu
Milí trojští občané, jako každý rok i letos Základní škola v Troji hodnotí své výsledky práce. Dovolte mi tentokrát místo seznamu toho, co se nám za tento rok povedlo či nepovedlo
zamyslet se nad profesí pedagogů, těch, kteří se starají o výchovu a vzdělání našich dětí.
Když jsem se zeptala svých rozhodně nenudí. Jako učitelé
dyž se ohlédnu za svojí
letitou praxí s dětmi růz- kolegyň, co považují za nej- jsme svědky dětských úspěchů
ného věku, musím kon- důležitější v jejich učitelském i neúspěchů. Sledujeme vývoj
statovat, že jsem ve svém po- povolání a co je nejvíce na našich svěřenců, spoluvytvářívolání byla vždy velmi šťastná. jejich práci těší, shodly se na me třídní klima a předáváme
Školka a později škola se stala tom, že práce učitele je velmi dětem morální hodnoty a námojí druhou rodinou a vždy mi kreativní a dynamická. Kaž- zory. Děti nás dokážou převelmi záleželo na tom, aby byly dý den přináší něco nového, kvapit, pobavit a dojmout tak,
děti i jejich rodiče spokojení.
neopakovatelného a člověk se jako v žádném jiném povolání.

K

Určitě se vším souhlasím.
Když si ráno stoupnu před
svoje svěřence, zapomenu na
všechny starosti a jsem tu jen
pro ně.
To, aby se učitel cítil ve své
profesi dobře, aby měl pocit,
že jeho práce je doceněna, záleží na mnohém.
Příjemné a podnětné pracovní prostředí spolu s kvalitVÁNOCE 2017 219
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řují hanlivě a to i před svými dětmi. Kritizují naši práci. Takové názory pak děti
prezentují před námi s tím, že to slyšely
doma. Tak by to být určitě nemělo.
Jako učitelé musíme dát do své práce
mnoho úsilí, pozitivní energie a nadšení. Každý den se usmíváme, chválíme,
vymýšlíme a přinášíme nové nápady, aby
učení děti bavilo. Na oplátku nás těší
dětská radost a nadšení do práce. Stejně tak potřebujeme pochvalu a ocenění
od vedení školy i rodičů žáků. Jen tak se
můžeme ze své práce plně radovat.
Ne nadarmo se říká, že učitelské povolání je poslání, které může dobře dělat
jen ten, kdo učí srdcem a cítí lásku k dětem. Mělo by to tak být.
Na závěr bych ráda poděkovala všem
rodičům, kteří nás chválí, váží si naší

práce, chodí se k nám poradit o problémech svých dětí, důvěřují nám a jsou
nám partnery při výchově i vzdělání.
Ráda bych poděkovala Městské části
Praha-Troja za podporu při realizaci našich plánů a ocenění našich výkonů.
Nakonec patří můj velký dík mým
skvělým kolegyním a panu řediteli Mgr.
Aloisovi Pacíkovi, který se vždy snažil
v naší škole vytvořit kvalitní prostředí
a podmínky ke vzdělávání pro nás pedagogy i všechny žáky školy.
Jménem svým i všech pracovníků
Základní školy Trojská, přeji všem Trojákům krásné Vánoce a mnoho štěstí
a zdraví v roce 2018.
Mgr. Kateřina Tůmová, zástupkyně ředitele

ním vedením školy je dobře položený základ pro kvalitní práci učitele. Co je ale
ještě důležitější, je pohled rodičů a celé
společnosti na nás učitele.

Ne všichni učitelé ale mají takové štěstí a já bych se teď ráda zmínila i o tom,
co některé z nás v naší profesi trápí a co
pociťujeme jako problém.

Považuji za velmi důležité získat si
důvěru rodičů hned na počátku. Pokud
rodiče spolupracují, jsou aktivní a pozitivně se zapojují do procesu vzdělávání svých dětí, stávají se našimi spojenci
a společně snáze vyřešíme jakékoliv školní problémy.

Čím dál častěji se setkáváme s nedůvěrou a pochybnostmi ze strany rodičů.
Nedůvěra ve schopnosti učitele, který
studoval několik let na vysoké škole a neustále se sebevzdělává, je velmi demotivující a frustrující. Mnoho rodičů nám
dává rady, jak máme s dětmi jednat, jak
je máme vyučovat.

Musím konstatovat, že jsem jako učitelka měla vždy na rodiče štěstí. Váží si
mé práce a jsou vděční za vše, co pro děti
dělám. Někteří se dokonce stávají mými
přáteli, se kterými se ráda scházím i poté,
co jejich děti již naši školu opustily.
219 VÁNOCE 2017

Petr Šmaha
malířské kresby do 28. 1.

VÝSTAVA

ZE ŽIVOTA V TROJI

Mezi veřejností chybí úcta k učitelům.
Neustále se diskutuje o tom, zda si zasloužíme či nezasloužíme větší příjem.
Neustále musíme obhajovat náročnost
své profese. Rodiče se často o nás vyjad-

v pátek: 13–17 h,
prodloužena
v so a ne 10–18 h, Povltavská 42

Plán výstav
1) – 28. leden prodloužení stávající výstavy Petra Šmahy 2) 8. únor – 11. březen Trojské plány XI 3) 15. březen –
6. květen Vladislav Kaska – obrazy,
grafika 4) 10. květen – 24. červen Sta-

nislava Kavanová plastika – portrétní
tvorba 5) 28. červen – 9. záříí Přemysl
Hněvkovský (oslava č. státnosti) fotografie ze studentských stávek 1969 a 1989
6) 13. září – 28. říjen Miroslav a Ludmila Kováříkovi kov a keramika 7) 1. listopad – 6. leden Petr Semrád Ing. Arch.
Kresby a projekty
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NAPSALI JSTE NÁM

Troja – vinařské srdce Prahy

Ozdravný pobyt v Poděbradech

– dlouhá a klikatá cesta

Organizace Svazu postižených civilizačními chorobami
Praha 7 v letošním roce zajistila oblíbený týdenní pobyt
v Lázních Poděbrady od 13. do 19. 11. 2017. Zúčastnilo
se ho čtyřicet sedm našich členů, z toho bylo sedmnáct
Trojáků.
Foto © J. Tůma

Víno, které se zde od nepaměti pěstovalo, putovalo
i na královský dvůr Karla IV. V současném pojetí zde
pokračujeme ve stopách našich předků a chceme
uchovat tento odkaz pro další generace.
Cesta, kterou jsme se vydali, je dlouhá a klikatá.
Byla by však bezvýznamná bez vaší podpory. Děkujeme, že jsme součástí celé Trojské vinařské oblasti.
Přejeme vám krásné a pohodové svátky a budeme se
na vás opět těšit od 16. 1. 2018.

Foto archiv

Honza Tomášek a celý tým Salabka

yli 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, měli jsme dost velké obavy,
jaké bude počasí. Přece jen to byl pozdější termín než
minulý rok a předpověď také nebyla moc příznivá.
Ale vyšlo to dobře. Po dobu pobytu nepršelo a bylo
celkem teplé počasí. Dokonce při tradičním výletu
do Libice nad Cidlinou se ukázalo sluníčko a cesta
zpět do Poděbrad podél Labe byla docela příjemná.
Někteří z nás využili tentokrát příležitosti a vrátili
se od soutoku Labe s Cidlinou lodí Král Jiří, která je
vzala na palubu při obrátce. Koupele jsme měli jako
vždy v Letních lázních. Také jsme dvakrát navštívili relaxační bazén, kde jsme si užili hodně legrace.
Ve volných chvílích jsme se porozhlédli po místních
obchodech a nakoupili už nějaké dárky pod stromeček. V neděli kolem desáté hodiny jsme se všichni ve
zdraví a v dobré náladě 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

ŽIVOT V TROJI

Prověřit (a utužit) svou fyzickou zdatnost můžete v nově instalovaném
Fitness koutku v Obecním sadu v Podhoří. MČ zde připravila 24 hodin
denně dostupné nářadí.

TJ SOKOL TROJA INFORMUJE

Zveme všechny na naše cvičení
a treninky v roce 2018
TJ Sokol Troja přeje všem krásné vánoční svátky a do nového
roku 2018 vše nejlepší včetně hlavně pevného zdraví a hodně
S pozdravem Petr Filip
radosti ze sportu a pohybu.

Chmelařovi s Z. Herzogovou a Z. Kabelkovou
R. H. s M. Petrem a P. Bucharem

Foto © R. Hampel

B

Stolní tenis
Poslední turnaj ze Seriálu turnajů ve stolním tenise – čtyřhrách s udílením pohárů
proběhl v neděli 10. 12. 2017. Hráli jsme ve velké tělocvičně ZŠ Svatopluka Čecha
a deset dvojic v jediné skupině systémem každý s každým na dva vítězné sety.
V turnaji nenašli přemožitele Petr HOUF s Ladislavem HAVLÍČKEM, kteří také
zvítězili za Sokol Troja i v celém Seriálu. Tomáš POCZ s Františkem KVĚTONĚM
v turnaji druhé místo (prohráli jen s vítězi) – na pohár však nedosáhli a skončili
pátí. Z celkového druhého místa se radovali Miloš a Josef POZNÍČKOVI, v turnaji
obsadili třetí místo (tři prohry). Celkově třetí a druhé místo za Sokol vybojovali

Michal PETR
R s Petrem BUCHAREM –
v turnaji se jim moc nevedlo a skončili
devátí. Celkové třetí místo za Sokol Troja získali Dušan Martykiewiecz a Lucie
Frýsová – do turnaje nenastoupili.
Za umístění na prvních třech místech věnoval Sokol Troja pěkné poháry.
Rudolf Hampel, vedoucí stol. tenisu
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VÝBĚR AKCÍ NA KONEC PROSINCE 2017
22. a 23. 12. v 17 hod. J. J. Ryba: Česká
mše vánoční Pravá atmosféra českých Vá-

noc. Netradiční scénické provedení známé
vánoční mše J. J. Ryby „Hej mistře“.
vytápěný kostel sv. Šimona a Judy, Praha 1,
U Milosrdných Vstupné: 400/200 Kč.
22. a 23. 12. v 19.30 hod. Adventní gospely 2017 Stella Jones & The
Christmas Singers Kostel sv. Anny, Zlatá ulice, Praha 1
Vánoční koncert od 16 hod. Trojský zámek

Ourania Menelaou – klavír a Hjörleifur Vallson – housle
Pořádá MČ Praha -Troja a GHMP
Botanická zahrada v Troji nabízí:
24. 12. Půlnoční mše od 23 h.
25. 12. Vánoční mše od 11 h.
1. 1. 2018 Novoroční mše od 11 h.

kaple sv. Kláry

Slovanský betlém Kostel sv. Antonína – Strossmayerovo nám., Praha 7
Veřejné brusleníí před nákupním střediskem Arkády Pankrác Na Pankáci 86,
Praha 4, 9–21 hod. do 28. 2. 2018 (vstup

50 Kč, děti do 5 let zdarma)
Veřejné bruslení na Ovocném trhu denně 10–21 hod., vstup zdarma
Veřejné bruslení Na Františku – Kozí ul. 25, Praha 1, Po 8:00–15:00,

15:30–17:30, Út 11:30–15:00, 15:30–17:30, Stř 8:00–15:00, 15:30–17:30,
Čt 8:00–15:00, 15:30–17:30, Pá 8:00–13:00, 16:00–17:30, So 10:00–11:30
(hokej pro veřejnost 50 Kč/os), 12:30–14:30, 15:00–17:00, 17:30–19:00
Ne 10:00–12:00, 12:30–14:30, 15:00–17:00, 17:30–19:00, vstup Děti
0–14 let 30 Kč, Dospělí 50 Kč.
Muzeum hraček, Clam -Gallasův Palác,
Husova 20, Praha 1
Do paláce Clam -Gallasova se muzeum přestěhovalo na rok. V několika sálech jsou panenky s pokojíčky, auta, motorky, letadla,
modely železnic i velká výstava panenek
Barbie, denně 10–18 hod., 24.+ 31. 12 10–15 hod., vstup 70/50 Kč,

ZOO pro vás připravila
www.zoopraha.cz

Otevřeno denně, v lednu 9–16 h
Komentovaná krmení a setkáníí o víkendech
a státních svátcích na čtrnácti místech v zoo. Setkání
doplněná poutavým vyprávěním se konají po celý
den! Venkovní program jen za hezkého počasí.
Happy Mondays – každé pondělí všechny
děti od 3 do 15 let, důchodci a studenti vstup
za 50 Kč. Držitelé průkazek ZTP, ZTP/P vstup
za 1 Kč. (Vyjma 1. ledna 2018)
Krmení velbloudů Každý den se můžete setkat
s velbloudy a nakrmit je. Vždy od 13.30 hod.
Na prohlídku je nutné se předem objednat.
Výstavy: F. X. Procházka
a (malíř zvěře, autor
prvního neoficiálního loga zoo) Galerie
Gočárovy domy, Pomáháme jim přežít:
Sajgy mongolské Jurta
1. 1. Novoroční přání pro zoo Zoo popřeje
naše gorilí rodina.
6. 1. Tříkrálová nadílka
7. 1. Zooškola pro dospělé Zbavte se fobií –
na tento kurz je nutné se předem
objednat (www.zoopraha.cz/navsteva)
1000 Kč za turnus.
13., 20. 1. Ledové království v zoo Rozsvítíme
ledního medvěda a tučňáka z ledu.
28. 1. Vycházka za zimujícími ptáky

Botanická zahrada
www.botanicka.cz

Otevírací doba listopad–únor: Skleník Fata Morgana út–ne, státní svátky (v pondělí zavřeno,
pokud se nejedná o st. svátek) 9–16 h, venkovní
expozice, Rostlinné bistro Botanická na talíři
po–ne 9–16 h, Vinotéka sv. Klára po–pá 13–17,
so–ne, svátky: 11–17 h

Vánoce v lidové tradici

Výstava a tvůrčí dílny pro děti, výstavní skleník Botanické zahrady
Přírodovědecké fakulty UK Na Slupi denně 10–17 h do 1. 1. 2018
Planetárium Praha Královská obora 233 23. 12. Křišťálové sestry
11 h pohádka pro děti od 4 let, 25. 12. Za tajemstvím betlémské
hvězdy 17.30 h, 27. 12. Noční obloha 19 h 28. 12. Anička a Nebešťánek 15.30
15 30 h Vánoční příběh,
příběh Za tajemstvím betlémské hvězdy 19 h
vánoční nabídku připravila Renata Zajícová
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12. 1.–23. 3. 2018 Džungle, která nespí Skleník
Fata Morgana. Navštívit tropický deštný prales v noci, to se podaří opravdu jen málokomu.
Přijďte se projít džunglí, která nespí.
leden – pátky od 18 h, únorr – pátky a soboty od
18 h, březen – pátky a soboty od 18.50 h
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 3 let: zdarma
Platba je možná pouze na místě. Na tuto akci se
nevztahuje žádná sleva pro ZTP, ZTP/P či důchodce ani permanentky!
Prohlídky je nutné si předem rezervovatt (formulář… www.botanicka.cz)

