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SLOVO STAROSTY

Milí trojští sousedé, 

ŽIVOT V TROJI

před rokem jsem zde psal o tragickém pádu
Trojské lávky. Dnes vám zatím jen mohu tlu-
močit příslib představitelů hl. města Prahy,
že provizorní lávka, která bude znovu spojo-
vat Troju s Císařským ostrovem a Stromov-
kou, by mohla stát do konce příštího roku.
Tento příslib je současně i mým největším
přáním v novém roce 2019. Samozřejmě je
také mým přáním do příštího roku, aby se
podobné katastrofy, jako byl pád lávky nebo
povodně, Troji vyhýbaly. Přesně v takových
okamžicích si totiž vždy člověk uvědomí, jak 
jsou každodenní starosti a problémy mali-
cherné v porovnání s těmito smutnými oka-
mžiky novodobé trojské historie.

Milí sousedé, dovolte mi proto pozvat vás
všechny ve středu 26. prosince na tradiční
vánoční koncert do Trojského zámku. Rád
bych vám zde osobně popřál hodně zdraví,
štěstí, lásky a životních i pracovních úspěchů
v novém roce 2019.

Mílí trojští a podhořští sousedé, užijte 
si klidné a ničím nerušené vánoční svátky 
v Troji.

Nové 
veřejné 
Sportoviště

Z
a účasti žáků Základní 
školy Trojská a studentů 
Trojského gymnázia byl 

6. prosince na svátek sv. Miku-
láše slavnostně otevřen nový 
trojský Fitpark v areálu fotba-
lového hřiště Sokola Troja. 
Toto sportovní zařízení je ve-
řejně přístupné všem Tro-
jákům, ale i návštěvníkům 
Troje.

Ing. Tomáš Bryknar, starosta 

yTomáš Bryknar,, starosta

ZASTUPITELSTVO INFORMUJE

Z 2. zasedání Zastupitelstva městské části Praha -Troja 11. 12. 2018

Bod 2 – Programové prohlášení 
ZMČ Praha -Troja 2018–2022
Zastupitelstvo MČ Praha -Troja po projedná-
ní schvaluje Programové prohlášení Zastupi-
telstva městské části Praha -Troja 2018–2022.
Usnesení č. 14 bylo schváleno devíti hlasy.

Bod 3 – Volba členů fi nančního 
výboru
Zastupitelstvo MČ Praha -Troja po projed-
nání volí členy finančního výboru paní 
Ing. Evu Hamplovou, pana Mgr. Michala 
Petkova, paní Ing. Otakaru Stavovčíkovou 
a pana Ing. Michala Crkvu a volí tajemní-í
kem finančního výboru paní Ing. Irenu Mar-
kovou.
Usnesení č. 15 bylo schváleno devíti hlasy.

Bod 4 – volba členů kontrolního 
výboru
Zastupitelstvo MČ Praha -Troja po projedná-
ní volí členy kontrolního výboru paní Ing.í
Vlastu Čermákovou, pana JUDr. Petra Hos-
taše, paní Ing. Evu Bartasovou a paní Mar-
kétu Zubrovou a volí tajemníkem kontrolního í
výboru paní Ing. Irenu Markovou.
Usnesení č. 16 bylo schváleno devíti hlasy.

Bod 6 – dotační řízení MČ Praha -Troja 
pro rok 2019
Zastupitelstvo MČ Praha -Troja po projedná-
ní bere na vědomí důvodovou zprávu o prů-í
běhu dotačního řízení na rok 2019 a schva-
luje vyhlášení Programu pro poskytování e
dotací z rozpočtu Městské části Praha -Troja 
s názvem „Podpora projektů v oblasti rozvoje, 
krajiny, občanské společnosti, vybavení, slu-
žeb a volnočasových aktivit v prostoru trojské 
kotliny pro rok 2019“, který je přílohou č. 1 
tohoto usnesení, ukládá tajemnici ÚMČ vy-á
hlásit Program pro poskytování dotací z roz-
počtu Městské části Praha -Troja „Podpora 
projektů v oblasti rozvoje, krajiny, občanské 
společnosti, vybavení, služeb a volnočaso-
vých aktivit v prostoru trojské kotliny pro rok 
2019“. Termín: 14. 12. 2018.
Usnesení č. 18 bylo schváleno devíti hlasy.

Bod 7 – Rozpočtové provizorium na 
rok 2019
Zastupitelstvo MČ Praha -Troja po pro-
jednání schvaluje Rozpočtové provizorium 
Městské části Praha -Troja na rok 2019, při 
němž bude postupováno dle „Zásad pro hospo-
daření MČ Praha -Troja v období Rozpočtové-

ho provizoria MČ Praha -Troja na rok 2019“,
uvedených v příloze tohoto usnesení.
Usnesení č. 19 bylo schváleno devíti hlasy.

Bod 8 – Rozhodnutí o odměnách za 
výkon funkcí neuvolněných členů 
zastupitelstva od 1. 1. 2019
Zastupitelstvo MČ Praha -Troja po projedná-
ní stanovuje ve smyslu § 89 odst.1 písm. c) 
a § 87 odst. 4 písm. b) zákona č. 131/2000 
Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění 
a nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši od-
měn členů zastupitelstev ÚSC, ve znění naří-
zení vlády č. 202/2018 Sb., neuvolněným čle-
nům Zastupitelstva městské části Praha -Troja 
měsíční odměnu dle přílohy č. 1 tohoto usnese-
ní s účinností od 1. 1. 2019 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. 20 bylo schváleno devíti hlasy.

Bod 9 – Informace starosty
Pan starosta odpovídal na dotazy zastu-
pitelů k aktuálním tématům.

Úplný zápis z 2. zasedání ZMČ Praha -Troja naleznete na www.mctroja.cz.
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Programové prohlášení Zastupitelstva MČ Praha -Troja
MOTTO:  Pečovat o Troju jako o náš společný domov – historickou obec a vilovou čtvrť a zároveň

jedinečnou přírodní, krajinnou a rekreační oázu uprostřed hlavního města Prahy.

 ÚVOD
n Naší prioritou zůstane zlepšování kvality života 

trojských obyvatel, ochrana identity rezidenční 
čtvrti, respekt k trojské krajině a přírodě.

n Budeme využívat dotační program městské části 
pro podporu financování vhodných aktivit.

n Budeme udržovat Rozvojový Fond Troja urče-
ný k přijímání finančních příspěvků od občanů 
a dárců určených ke spolufinancování vybraných 
projektů a kapitol.

I. IDENTITA, ROZVOJ A BUDOUCNOST TROJE
1. Podali jsme 100 připomínek k Metropolitnímu 

plánu, které budeme i nadále prosazovat a pro-
jednávat

2. Prosadíme vypracování dopravní studie sever-
ní Prahy.

3. Budoucnost Troje nevidíme v jejím dalším ploš-
ném zastavování, ale v přednostním rozvoji pří-
rodních a parkových ploch

4. Stavební předpisy a statut Přírodního parku 
Drahaň – Troja budeme využívat pro omezení 
nevhodných staveb. Aktuálně je to např. záměr 
nové šestipodlažní budovy v areálu EZÚ.

5. Dokončíme infrastrukturní stavby (kanalizaci 
Pod Havránkou, dům převozníka, opravu cest, 
chodníků a ulic).

6. Dohlédneme na kvalitu projektu a výstavby 
nové trojské lávky.

II. SAMOSTATNÁ TROJA, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ 
VZTAHY

1. Budeme udržovat a rozvíjet respektované po-
stavení městské části Troja v partnerském vzta-
hu s Magistrátem hl. města Prahy a sousedními 
městskými částmi Prahou 6, Prahou 7, Pra-
hou 8.

2. Členstvím ve sdružení Příměstský park Trojská 
kotlina a konkrétními projekty budeme ovlivňo-
vat rozvoj našeho vltavského údolí nejen v Troji.

3. Stále považujeme za důležité koordinovat naše 
záměry s Institutem plánování a rozvoje města, 
zoologickou a botanickou zahradou a Galerií 
hlavního města Prahy.

4. Zachováme členství Troje v mezinárodní orga-
nizaci EUROPARC, Sdružení historických sídel 
Čech, Moravy a Slezska, Svazu městských částí 
hlavního města Prahy a Sdružení místních sa-
mospráv ČR.

5. Budeme na úrovni hl. m. Prahy podporovat 
vznik odborné komise pro rozvoje areálů bota-
nické a zoologické zahrady, která nám umožní 
podílet se na úpravách plánů rozvoje těchto pří-
spěvkových organizací hl. m. Prahy působících 
v Troji.

III. ÚŘAD JAKO SLUŽBA OBČANŮM
1. Nadále budeme pružně využívat granty Evrop-

ské unie, státu, hl. m. Prahy i privátních nada-
cí.

2. Otevřený úřad nevnímáme jen v aktuálním 
a transparentním zveřejňování informací, ve 
kterém chceme pokračovat, ale i ve vstřícném, 
spolehlivém, kvalifikovaném a obětavém pří-
stupu pracovníků úřadu k občanům.

3. V rámci efektivního a transparentního využí-
vání financí městské části budeme důsledně 
zadávat výběrová řízení i tam, kde to zákon ne-
vyžaduje.

4. Budeme využívat programy pro zapojování oby-
vatel do plánování rozvoje městské části, např. 
participativní rozpočet.

5. Zachováme činnost odborných a občanských 
poradních komisí starosty městské části.

6. Nárůst svěřených nebo státem přidělených po-
vinností úřadu se jako dosud pokusíme zajistit 
nikoli navyšováním počtu stávajících pracovní-
ků, ale zvyšováním a rozšiřováním jejich kvali-
fikace.

7. Pro zajištění méně kvalifikovaných činností bu-
deme nadále využívat veřejně prospěšné práce.

8. K informování o záměrech městské části bude-
me i nadále vydávat měsíčník TROJA, aktuali-
zovat web, rozesílat zájemcům informace elek-
tronickou poštou, hledat jiné efektivní způsoby 
informování občanů, pořádat výstavy Trojské 
plány a další aktivity. Setkávání, kde se k téma-
tům vyjadřují občané, je pro nás důležitou zpět-
nou vazbou.

9. Budeme pokračovat v pořádání „procházek 
zastupitelů Trojou“ pro průběžnou informova-
nost obyvatel o problémech jednotlivých částí
Troje.

IV. VZDĚLÁVÁNÍ, ŠKOLSTVÍ
1. Zajistíme místa v základní i mateřské škole pro 

všechny trojské děti.
2. Dokončíme připravovanou rekonstrukci trojské 

školy směřující ke zvýšení funkčnosti a prosto-
rového standardu základní školy a gymnázia.

3. Formou grantů podpoříme nástroje výuky, mo-
dernizaci a komfort vzdělávání v základní ško-
le.

4. Na základě smlouvy s Trojským gymnáziem 
udržíme možnost devítileté školní docházky 
pro trojské děti za zvýhodněných finančních
podmínek.

5. Budeme podporovat spolupráci trojských škol 
s vysokými školami a zájmovými spolky v Troji
(FTVS UK, Česká zemědělská univerzita, Sa-
BaT Praha, TJ Sokol Troja, oddíl STOPA a dal-
ší).

V. SPRÁVA OBECNÍHO MAJETKU
1. Nebudeme rozprodávat obecní majetek.
2. Budeme pokračovat v rekonstrukcích, opra-

vách a údržbě všech budov a pozemků ve správě
městské části.

3. Za účelem lepšího nakládání s veřejným prosto-
rem převezmeme další majetek hlavního města 
Prahy do správy městské části.

4. Pro nákup energií budeme dále využívat aukce.
5. Při údržbě veřejné zeleně svěřené městské části 

budeme stále spolupracovat s neziskovými or-
ganizacemi.

VI. SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ OBLAST, PÉČE 
O SENIORY

1. Budeme se snažit udržet a zkvalitnit lékařskou 
péči v Troji a podporovat rozšíření a efektivní
organizaci ordinačních hodin, např. zavedením 
rezervačního systému.

2. Zajistíme aktivity na podporu zdravého životní-
ho stylu.

3. Nadále budeme podporovat rekondiční pobyty 
trojských seniorů.

4. Připravíme projekt na vhodné obecní bydlení 
pro seniory i mladé trojské rodiny s dětmi.

VII. DOPRAVA A BEZPEČNOST
1. Trváme na regulování počtu vozidel projíždě-

jících Trojou umístěním světelné závory nad
serpentinami.

2. Úsekovým měřením rychlosti omezíme rychlý 
průjezd ulicí Trojská.

3. Podporujeme provedení rekonstrukce kanali-
zační stoky a tím i dokončení křižovatky Na Ko-
várně

4. Zajistíme zlepšení bezpečného přecházení ulic, 
zejm. umístěním přisvícení přechodů pro chod-
ce nebo signálních světel ve vozovce.

5. Dokončíme úpravy před základní a mateřskou 
školou pro zklidnění dopravy v Trojské ulici.

6. Zavedením parkovacích zón nebo dopravním 
značením omezíme dlouhodobé parkování mi-
motrojských u zastávky tramvaje a v přilehlé 
části ulice Nad Kazankou.

7. Podporujeme a projednáváme přeměnu parko-
viště u Trojského mostu pro všední dny na re-
žim P+R.

8. Ve spolupráci s městskou policií budeme dů-
sledně kontrolovat parkování v obytných zó-
nách (Podhoří, Salabka, Osada Rybáře, Pod 
Havránkou, V Lisu) pouze na vyhrazených mís-
tech.

VIII. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ČISTOTA
1. Budeme pečovat o trvalou čistotu a pořádek 

v obci.
2. Navýšíme četnost svozu tříděného odpadu pří-

padně dle potřeby upravíme umístění stanovišť 
pro sběr odpadu.

3. Budeme nadále udržovat zelené plochy ve sprá-
vě městské části a vyžadovat také údržbu zane-
dbaných ploch jejich majiteli a likvidovat černé 
skládky.

4. Ve spolupráci s PVS, PVK a TSK se pokusíme 
zajistit snížení zápachu kanalizace v Troji.

5. Nadále se budeme snažit ve spolupráci s Policií 
ČR a Městskou policií hl. m. Prahy zamezit neo-
právněnému užívání a poškozování majetku.

6. Budeme pokračovat v organizaci každoročního 
„Dne úklidu v Troji“.

7. Zajistíme dokončení náhradní výsadby za tunel 
Blanka.

IX. KULTURA, SPORT, REKREACE A VOLNÝ ČAS
1. Podpoříme klubové i sportovní aktivity dětí, 

mládeže a dospělých.
2. Budeme podporovat systém grantů na činnost 

občanských spolků a sdružení.
3. Podpoříme i nadále pořádání výstav a seminářů 

v rozšířených prostorách „Galerie u lávky“.
4. Zorganizujeme tradiční oblíbené kulturní, spo-

lečenské a sportovní akce (Trojské vinobraní, 
Trojská buchta, Vítání občánků, Setkání senio-
rů, Vánoční koncert, Trojský bál, Trojský den).

5. Dle hotové studie vypracujeme projekt na ve-
řejná sportoviště nad protipovodňovým valem 
vedle areálu SaBaT Praha. Budeme usilovat 
o vymístění zařízení staveniště a vykoupení pří-
slušných pozemků.

6. S pomocí městské policie budeme důrazněji 
kontrolovat již zavedené dopravní omezení 
v ulici Vodácká, aby automobily bez povolení 
k vjezdu neohrožovaly místní i mimotrojské 
uživatele rekreační trasy u řeky.

X. DOSTUPNOST MHD, SLUŽBY a OBČANSKÁ 
VYBAVENOST

1. Zachováme četnost spojů MHD. Podporujeme 
vybudování tramvajové smyčky v Troji a dotaže-
ní dalších tramvajových linek do Troje.

2. Budeme nadále podporovat podnikatele v Troji 
a pomáhat rozvoji jejich činnosti.

3. Drobným prodejcům nabídneme tržní místa.
4. Budeme kontrovat kvalitu služeb poskytova-

ných v prostorách pod správou městské části 
a aktivně řešit připomínky občanů.

5. Budeme spolupracovat s tělocvičnou jednotou 
na transformaci areálu TJ Sokol Troja směrem 
k atraktivnějšímu využití pro místní obyvatele.

NA OBDOBÍ 2018–2022
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Vážení občané Troje,
jako referentka životního prostředí bych
vám ráda shrnula, co se uskutečnilo za
téměř uplynulý rok 2018. O událostech
jste byli informováni i prostřednictvím
Facebooku na https://www.facebook.
com/pg/MCTroja/photos/?ref=page_in-
ternal

Zplodiny oxidu dusičitého v Troji

K
aždý měsíc v Troji evidujeme výsledky měření oxidu dusi-
čitého. Z níže uvedeného grafu vyplývá, že limity pro 
ochranu lidského zdraví a vegetace nejsou překročeny 

pouze v letních měsících. Od září naopak hodnoty NO
2

rapid-
ně narůstají v důsledku domácího topení, zvýšení počtu aut 
i narůstající inverze. Vzhledem k rekonstrukci laboratoře 
SVÚOM nemáme k dispozici údaje za listopad a prosinec. Lze 
 však očekávat obdobný trend.

Vánoční a novoroční svoz k
odpadu od 24. 12. do 31. 12. 2018
17.–31. 12. bude probíhat mimořádný
v kritických oblastech (jeden odvoz naví
21.–31. 12. bude probíhat normální sv
1. 1. 2019  svoz neprobíhá, náhradní 

proběhne v následujících d
2.–6. 1. 2019  bude probíhat normální sv

s možným časovým posune
maximálně jeden den.

Odstrojený stromek můžete odložit vedle kontejnerů. Odvoz 
den po Štědrém večeru a následně bude 

ora 2019. Kam s vánočním stromečkem po 
áme občany, aby stromky nevhazovali do 
směsný odpad, neboť snižují jeho kapacitu. 
ky, které již dosloužily, odvezte prosím do 
ora. Do kontejnerů na směsný či tříděný od-
TŘÍ! Dobře odstrojené stromky budou dále 
y pro zahrádkářský průmysl. Neodstrojené 

budou energeticky využity v ZEVO Malešice.

komunálníhooooo 
2. 2018
ý svoz skla
c) 
voz
svoz

dnech
voz
em

Odstrojený strome
stromků započne 

probíhat do úno
Vánocích? Žádá
kontejnerů na 

Umělé stromk
sběrného dvo

papp d NEPAT
zpracovány
stromky b

O
d počátku roku byla řešena náhradní výsadba dřevin za výstavbu tunelového 

komplexu Blanka. Celkem se za tento rok vysadilo na veřejných plochách i sou-

kromých pozemcích 267 dřevin, osmdesát šest dřevin bylo předáno Botanické 

zahradě hl. m. Prahy, z nichž si např. pan Karel Loprais vysadil Nothofagus antarcti-

ca – pabuk jižní, což je vzácný endemit pocházející z Chille či Ohňové země. Dvacet 

sedm dřevin doputovalo do Zoologické zahrady hl. m. Prahy. Potýkali jsme se z řa-

dou problémů jako vandalismus, extrémní sucho či horko, což poznamenalo řadu 

nově vysazených dřevin, avšak u některých již došlo k obměně a věříme, že se ujmou. 

Jsme rádi, že se dřeviny do konce roku 2018 zdařilo vysadit a doufáme, že do bu-

doucna budou krášlit Troju na jaře, v létě poskytnou stín, na podzim plody nejen pro 

vás a že se stanou novým domovem pro ptactvo.
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V březnu a září jsme vyčistili od odpadků lokalitu řského potoka a pomohli u Podhořského potoka a pomohlizlepšit prostředí pro chráněného mloka skvrnitého a křivatce českého (chráněná h
rostlina) za účasti Ing. Jiřího Roma z MHMP a odborníka na obojživelníky Doc. Jiřího Vojara, Ph.D. z ČZU, pod záštitou spolku Vědomý dotek, který tuto akci zor-ganizoval a Městská část Praha -Troja ji finančně podpořila.

První týden v dubnu úklid Troje pokračoval v rámci celosvětové akce Ukliďme Čes-
oval v rámci celosvětové akce Ukko, Ukliďme Troju, kdy jsme vyčistili ty nejproblematičtější místa jako jsou břehy Vltavy, Podhoří, plochu pod Trojským mostem atd. Do akce se zapojila ZŠ, Trojské gymnázium a samozřejmě dobrovolníci. Všem moc děkujeme a doufáme, že příští rok se zúčastní znovu a přivedou další.

Třídění odpadu je jednou z našich priorit a proto jsme se zapojili do programu
MHMP. Od listopadu tohoto roku jste měli možnost získat zadarmo sadu čtyř dva-
cetilitrových tašek na papír, plast, sklo a nápojové kartony. Současně jsme i rozšířili
stanoviště kontejnerů. Celkem jich je v Troji osmnáct s osmdesáti sedmi kontejnery.
Přidali jsme zejména kontejnery na kov, kterých byl nedostatek. Jako každý rok, jsou
pravidelně přistavovány VOK na objemný domovní odpad, MSD – na objemný od-
pad, dřevo, bio, suť i VOK na biologicky rozložitelný odpad.pad, dřevo, bio, suť i VOK na biologicky r

Nejsou nám lhostejná ani hřiště pro vaše maalé ratolesti, a tak se je snažíme udržovat 
á lh t j á ani hřiště pro vaše

v pořádku, zajišťujeme pravidelně jejich kontrolu. Pro ty í pntrolu. Pro ty větší od patnácti let, kteří 

rádi posilují svojí vlastní vahou, jsme nově vybudovali FitPark Troja u fotbalového éh

hřiště, kde můžete trénovat např. moderní Workout.

Zejména na podzim pak řešíme podněty na úklid chodníků a silnic od listí, prořezy 

dřevin a křovin, a to i na základě vašich zpráv, které nám nejsou lhostejné. Děkujeme 

vám za přízeň a věříme, že naše spolupráce bude nadále trvat.

S přáním klidných a příjemně prožitých vánočních svátků
od 17. 1. 2019 loučí Ing. Zuzana Ježková (roz. Havránková).se s Vámi ose s Vámi od 17 1 2019 lo čí I Zse s Vámi o
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ÚŘAD MČ INFORMUJE

TROJSKÝ KALENDÁŘ

Úřední hodiny
Vážení občané, na konci roku 2018 bude 
úřad otevřen každý pracovní den až do 
31. 12. 2018, pouze budou ve dnech 27., 
28. a 31. 12. 2018 upraveny úřední hodiny 
a někteří referenti mohou čerpat dovole-
nou. Věnujte proto, prosím, pozornost 
následujícímu sdělení, abyste si vybrali 
správný den na návštěvu úřadu. Nenechá-
vejte si své záležitosti k vyřízení na poslední 
chvíli a využijte především běžnou otevírací 
dobu v týdnu od 17. do 21. 12. 2018. Kromě 
úředních dnů pondělí a středa je možno 
domluvit návštěvu úřadu i v ostatní dny.
Čtvrtek 28. 12. 8.00–12.00 13.00–15.00
úřad poskytuje služby spojené s přijímá-
ním podání a otevřena bude pokladna
Pátek 29. 12. 8.00–13.00 úřad poskytuje 
pouze služby spojené s přijímáním podání
Pondělí 31. 12. 8.00–12.00 úřad poskytuje 
pouze služby spojené s přijímáním podání
Plný provoz úřadu bude opět od 2. led-
na 2019.

Ing. Irena Marková, tajemnice ÚMČ Praha -Troja

Dotační program Městské části 
Praha-Troja na rok 2019

Městská část Praha -Troja vyhlásila pro rok 2019 program pro poskytování dotací 
právnickým a fyzickým osobám na podporu projektů v oblasti rozvoje, krajiny, 
občanské společnosti, vybavení, služeb a volnočasových aktivit v prostoru Trojské 
kotliny. Program byl 11. prosince projednán v Zastupitelstvu městské části Praha-
-Troja a je zveřejněn na úřední desce úřadu a na webových stránkách městské části 
včetně podmínek, lhůty pro podání žádostí a formulářů přihlášek. Projekty, které 
budou moci být podpořeny, by se měly týkat následujících tematických oblastí.

TEMATICKÉ OBLASTI
I. Kvalita životního prostředí
1. kvalita obytného prostředí, vzhled a čistota obce
2.  péče o zeleň městské části (důraz na ekologické a tradiční formy)
3.  obnova zaniklých cest (následná péče se zapojením dobrovolníků)
4. úprava zanedbaných ploch, obnova sadů a zahrad
5.  péče o přírodní památky, dobrovolní strážci přírodního parku
6.  pastva na pozemcích svěřených do správy MČ a pozemcích hl. m. Prahy

II. Život ve veřejném prostoru, občanská společnost 
1. život ve veřejném prostoru – nová místa setkávání
2.  oživení obecní zahrady v Troji (podpora společných sousedských a rodi-

čovských aktivit v zahradě, která se obnovuje)
3.  rozvoj občanské společnosti (podpora iniciativ, spolků a sdružení)
4.  sousedské a komunitní projekty (např. zahrady, hřiště)
5. aktivity u řeky 
6.  nové obchody, trhy, služby a podnikání – pro obyvatele a návštěvníky

III. Publikační a propagační aktivity
1. publikace o Troji
2. informační a propagační služby (průvodci po trojské krajině)
3. trojské vinařství a sadovnictví
4. rozvoj šetrného cestovního ruchu v Troji
5. prezentace městské části (tisk, sociální sítě, digitální media)

IV. Kulturní a společenské akce
1. pořádání kulturních a společenských akcí, festivalů
2. pořádání setkání, vycházek, výletů
3. tematická setkání, výtvarné dílny
4. výstavní činnost
5. využití zámecké zahrady

V. Sport, tělovýchova, volný čas
1. pořádání sportovních akcí
2. podpora činnosti sportovních klubů
3. sport a hry v přírodě (např. využití řeky, trojské louky, dětských hřišť)
4. aktivity dětí a mládeže
5. cvičení pro zdravý životní styl

VI. Sociální a zdravotní
1. aktivity pro předškolní děti, pomoc mladým rodinám
2. volnočasové aktivity školních dětí a mládeže
3. podpora aktivního stáří
4. aktivity porozumění (mezi generacemi, sousedy, menšinami)
5. vybavení pro seniory
6. zlepšování bezpečnosti a klidného domova v Troji

VII. Vzdělávání
1.  pořádání vzdělávacích a odborných akcí (např. přednášek, kurzů, krouž-

ků, seminářů, konferencí)
2.  vzájemná spolupráce škol a vzdělávacích institucí (předškolní, základní,

středoškolské, vysokoškolské, ZOO, BZ, GHMP aj.)
3. vzdělávací programy pro obyvatele městské části
4. spolupráce vysokých škol s městskou částí

Mimo PROGRAM bude Městská část Praha -Troja projednávat individuální 
dotace na podkladě individuálních žádostí, které by měly řešit konkrétní po-
třebu žadatele. O takovou dotaci lze žádat v průběhu celého roku na základě 
situace, v níž se žadatel právě ocitl.

Lhůta pro podání žádostí

je od 14. 1. do 15. 2. 2019.

od 16 h v Císařském sále
Trojského zámku

Program:
Henry PURCELL Rondeau
Georg Friedrich HÄNDEL „Lascia 
chia pianga“ árie z opery Rinaldo
„Er weidet die Herd“ árie z oratoria Mesiáš
Johann PACHELBEL Kánon
Wolfgang Amadeus MOZART
„Alleluja“ z moteta Exsultate Jubilate
Árie Královny noci z opery Kouzelná flétna
Bohuslav MARTINŮ Dumka
Jan Jakub RYBA Slavíček vánoční pastorelak
Leoš JANÁČEK Suita pro smyčce
Moderato – Adagio – Andante noc moto – 
Presto – Adagio – Andante
sólistka Anna DOLEJŠÍ (soprán)
DVOŘÁKŮV KOMORNÍ ORCHESTR
dirigent Jaroslav VODŇANSKY

Městská část
Praha -Troja
ve spolupráci
s Galerií 
hlavního 
města Prahy
vás zvou na

Trojský 
BÁL
9. BŘEZNA 2019
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1 LEDEN
n tradiční novoroční procházka se 
starostou n volba prezidenta ČR – 
dvě kola n pokračuje výstava v Ga-
lerii u lávky – Petr Šmaha n vyhlá-
šení poskytování dotací z rozpočtu 
MČ n zahájení regenerace zahrady 
MŠ – dětského hřiště n zimní škola 
v přírodě dětí ZŠ Trojská ve Vítko-
vicích

7 ČERVENEC
n Modřínová plantáž – letní tábor 
oddílu Stopa n vinné letní kino 
v Trojském sklepě n Všesokolský 
slet 2018 – účast TJ Sokol Troja 
n připomínky občanů k návrhu 
Metropolitního plánu

2 ÚNOR
n výstava Trojské plány XI v Ga-
lerii u lávky n masopustní veselí 
nejen pro děti z MŠ v Troji n ly-
žařský kurz na Boudě U Studánky 
n Dny otevřených dveří v MŠ Nad 
Kazankou n zastupitelstvo udělilo 
16 grantů v celkové výši 500 000 Kč

8 SRPEN
n bezbariérové plavidlo místo zří-
cené Trojské lávky n příměstské
tábory v lesním klubu Havránek 
n vinné letní kino v Trojském skle-
pě n World Ranking Race – slalo-
mový závod O cenu Trojského koně

3 BŘEZEN
n dětský karneval na téma cirkus
n vernisáž v Galerii u lávky: Vladi-
slav Kaska n Trojský bál v loděnici
n Vítání jara v obecní zahradě – 
MŠ n Den otevřených dveří v Eko-
školce Rozárka n schválen rozpo-
čet MČ Praha – Troja na rok 2018 
n brigáda v Podhoří Pomozme 
mlokovi přežít n veřejné plánova-
cí setkání v DSS „Dům převozníka 
v Podhoří“

9 ZÁŘÍ
n vernisáž v Galerii u lávky – Mi-
roslav a Ludmila Kováříkovi n ško-
la v přírodě dětí ze ZŠ v Krkono-
ších n Dny evropského dědictví
n Trojské vinobraní na nádvořích
Trojského zámku n Vinobraní
v Botanické zahradě n tradiční Se-
tkání seniorů n setkání občanů se 
starostou a zastupiteli n brigáda 
v Podhoří v rámci akce Pomozte
mlokovi přežít n Trojský trojboj
(souboj o titul nejvšestrannějšího
trojského týmu) n vychází nástěn-
ný kalendář „Trojské pohledy“
a nová publikace Troja, Vltava, lidé

Rekapitulace
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4 DUBEN
n pokračuje výstava v Galerii u láv-
ky: Vladislav Kaska n Den otevře-
ných dveří v Ekoškolce Rozárka 
n prezentace Generelu BZ v aule
Trojského gymnázia n nové pískov-
cové prvky před kaplí sv. Václava 
v Podhoří n Otevírání studánek 
a kašen vodou z Haltýře n Hledání
velikonočních vajíček na zahradě 
MŠ n jarní brigáda v MČ Praha-
-Troja – „Ukliďme Česko“ n auto-
busový zájezd s TJ Sokol Troja do
Děčína n sousedské permanentky 
vydává BZ pro občany Troje n Troj-
ské čarodějnice v TJ Sokol Troja

10 ŘÍJEN
n autobusový zájezd na hrad Loket 
a do Karlových Varů n pokračová-
ní výstavy v Galerii u lávky – Miro-
slav a Ludmila Kováříkovi n ukon-
čení regenerace dětského hřiště 
MŠ n Výstava ke vzniku republiky 
n Troja před sto lety – zasedací síň 
DSS n Posvícení a Den otevřených 
dveří v Ekoškolce Rozárka n cyklo-
výlet se Sokolem Troja do Lysé nad 
Labem n volby do zastupitelstev 
2018 n Vítání nových občánků Tro-
je n Slavnostní koncert v Trojském
zámku – Jana Koubková n Dokon-
čení Fitparku

5 KVĚTEN
n vernisáž v Galerii u lávky: Stani-
slava Kavanová – Face to face n ex-
traliga žen, 1. liga mužů a Stříbrný 
Superpohár desetiletých hráčů na 
hřišti SaBaT n pekařská soutěž 
Trojská buchta n Český pohár 
a Mistrovství ČR ve vodním slalo-
mu n Trojský orienťák

11 LISTOPAD
n ustavující zasedání nově zvolené-
ho zastupitelstva n vernisáž výsta-
vy v Galerii U Lávky: Architekt Petr 
Semrád n adventní dílna v MŠ – 
tvoření věnců s Klárou Foitlovou 
n Svatomartinské víno v BZ na 
vinici sv. Kláry n Svatomartinská 
husa a mladá vína v Trojském skle-
pě n na kajaku Troja – Mělník – vo-
dácká jízda na soutok n Dýňování 
a Strašidýlková cesta n Drakiáda 
na louce pod Velkou Skálou

6 ČERVEN
n Trojský den na vodácké základ-
ně u řeky n Slavnostní pootevření 
zahrady MŠ Nad Kazankou n Mis-
trovství Evropy ve vodním slalomu 
na vodácké základně n veřejná pre-
zentace Nová podoba Císařského 
ostrova n Český baseballový pohár 
juniorů – areál SaBaT n cyklovýlet 
na Okoř se Sokolem Troja n Festi-
val pohybu pro děti trojských MŠ 
v areálu SaBaT n vernisáž v Galerii 
u lávky – Stanislav Hněvkovský

12 PROSINEC
n autobusový výlet do Techmánie 
Plzeň – pořádá Sokol Troja n Zpí-
vání pod rozsvíceným vánočním 
stromem v obecní zahradě n Mi-
kulášská besídka v MŠ a v Sokole
Troja n tradiční „Setkání seniorů“ 
v restauraci Sokol Troja n halový 
turnaj v kopané n Vánoční cvičení 
n degustace vín, „Štědrý den nane-
čisto“ v Trojském sklepě u Jana Ka-
vana n vánoční koncert v Trojském 
zámku n půlnoční, vánoční a novo-
roční mše v kapli sv. Kláry

… výběr toho, co se dělo v Troji…

Veselé Vánoce,
PEVNÉ ZDRAVÍ A ÚSPĚŠNÝ NOVÝ ROK 2019 VŠEM ČTENÁŘŮM

přeje redakce a pracovníci úřadu



Ekoškolka Rozárka 
a Ekocentrum Podhoubí
Ekoškolku Rozárku najdete v Troji již šestým rokem. Nadále 
naplňujeme naše motto „V Rozárce mají děti čas vyrůst. V Rozárce 
rosteme všichni.“ Vklad, který děti dostanou právě v tomto ob-“
dobí, je bude provázet celým životem a my máme radost, že 
k němu můžeme přispět. Proto je vedeme ke zdravému přístu-
pu k životu ve všech jeho aspektech, jsme s nimi hodně venku 
a dáváme jim prostor volně si hrát. Zároveň se učí s pomocí 
prvků programu Začít spolu umění rozhodnout se, dokončit 
práci a podělit se o své poznatky s ostatními.
n Moc nás těší setkávání se
s rodiči, jejich důvěra a celko-
vě přátelské klima ve školce.
Rádi spolupracujeme s ostat-
ními školkami v Troji a po-
tkáváme se s nimi i s našimi
trojskými sousedy na akcích.
Letos např. při Masopustu,
oslavě narozenin školky, na 
Trojském vinobraní, kde jsme
zajišťovali celý program pro
děti, při Posvícení nebo Sva-
tomartinské slavnosti s diva-
dlem. Pokračovali jsme také
s aroma workshopy zaměře-
nými na posílení zdraví, ener-
gie a dobré nálady.

n Děkujeme též za spolupráci 
MČ Praha -Troja a Oranžerii 
trojského zámku.
n V tomto roce se můžeme 
pochlubit získáním titulu 
Ekoškola a bronzovým certifi-
kátem Skutečně zdravá škola.
n Ekocentrum Podhoubí ne-
provozuje pouze dvě školky, 
našimi výukovými programy 
prošlo v průběhu roku téměř 
šest tisíc dětí z mateřských, 
základních i středních škol. 
V rámci venkovních progra-
mů se nám daří dostávat žáky 
ven ze školních lavic a uká-
zat jim okolí jejich školy ji-
nýma očima. Podporujeme 
také další školky, aby se staly 
Ekoškolou a pokračujeme 
v našich aktivitách v sadu na 
Praze 4, který jsme obnovili, 
oživili a vysadili v něm nové 
třešně.

8

ŽIVOT V TROJI

PŘEČETLI JSME PRO VÁS

In
ze

rc
e

leden
9–11 hod.

čtvrtek 24. 1. 2019,
Den otevřených
dveří v Ekoškolce 
Rozárce
Pod Havránkou 12/2, Praha -Troja

V lednu se na vás těšíme na Dni otevřených dveří:

Kontakt:
eva.surova@podhoubi.cz,
tel: 777 123 690
www.podhoubi.cz

Co si přejeme do příštího roku? Spokojené děti, rodiče, sousedy i sami 
sebe. Možnost pokračovat v našich aktivitách v oblasti vzdělávání 
a ekologie. Děkujeme vám všem za inspirující společné zážit-
ky, důvěru i přízeň. Krásný celý rok 2019 malým i velkým pře-
je Ekoškolka Rozárka a Ekocentrum Podhoubí.
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Návštěvnost letošního Zpívání pod rozsvíceným vánočním stromem
překonala rekordy. Ať žije Zpívání 2019!

Kaple sv. Kláry, Nádvorní ul., Troja
24. 12. Půlnoční mše ve 23 h 25. 12. Vánoční 
mše v 11 h 1. 1. Novoroční mše v 11 h
Kostel sv. Antonína, Strossmayerovo nám., 
Praha 7 24. 12. půlnoční mše ve 24 h
Kostel sv. Terezie od Dítěte Ježíše, Kobyliské 
nám., Praha 8 24. 12. Půlnoční mše 
s koledami ve 22.45 h 1. 1. 2019 Novoroční 
mše v 7.30, 9.00, 10.30, 18.30 hVánoční mše

Osmičková 
výročí

Téměř polovina dotázaných mladých lidí neví, co se stalo v roce 1938, 
1948 a 1968. Lépe jsou na tom se znalostmi o roce 1918, dvě třetiny 
z nich správně uvedly založení republiky. Znalosti se zvyšují s rostoucím 
věkem, vzděláním a příjmem, vyplývá z šetření CVVM z letošního jara 
a z průzkumu agentury NMS Market Research pro Post Bellum.

Mladí lidé ve věku 18–24 let jsou na tom nejhůře se znalostmi událostí 
v roce 1938 (zná jen 42 %) a komunistického puče v roce 1948 (co se 
tehdy stalo, ví 51 % dotazovaných mladých). Pražské jaro a invaze vojsk 
Varšavské smlouvy v roce 1968 nic neříkají téměř polovině (46 %) nej-
mladší věkové skupiny. Zhruba dvě stě tisíc dětí a mladých lidí považuje 
historii za okrajové téma.

Hlavním zdrojem, odkud Češi čerpají své znalosti moderní historie, je 
podle průzkumu v případě všech výročí škola. Více než 60 % mladých 
lidí je přesvědčeno, že je jejich školní výuka historie 20. století určitě
nedostatečná či spíše nedostatečná, a tři čtvrtiny mladých lidí by uvítaly 
jiný způsob výuky než klasickou práci s učebnicemi.

Paměť národa 6–10/2018, www.postbellum.cz
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Do mateřské školy Nad Kazankou přišla ve středu 5. 12. vzácná návštěva. Jenže
nám nevlezla do chalupy, ale překvapila nás na školní zahradě. Setkání s Mi-
kulášem, čerty a andělem se i letos povedlo. V někom sice byla malá dušička, 
někteří z nás slibovali na Mikulášovu knihu polepšení. Všichni jsme si ale slíbili, 
že budeme dál dobrými kamarády, budeme pečovat nejen o naši zahradu, ale 
také o přírodu a prostředí kolem nás. A protože do školky chodí samé šikov-
né děti, přinesla jim naše návštěva sladkou nadílku. Tak snad se nám ty sliby 
podaří splnit…. 

MŠ Nad Kazankou
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TROJSKÝ KALENDÁŘ ŽIVOT V TROJI

OObbnooovvvaaa TTrrroojsskkkkéé láávvvvkkyyy
mezi ulicí Pod Havránkou a Císařským ostrovem.

T
éměř po roce od pádu betonové lávky v prosinci 
2017 byl předložen projekt lávky nové. Investo-
rem je Odbor strategických investic MHMP, pro-

jekt vypracoval autorský tým Ing. arch. akad. arch. Li-
bor Kábrt, Doc. Ing. Lukáš Vráblík Ph.D., Ing. arch. 
Gabriela Elichová, Ing. arch. Martin Elich.

Nová lávka bude dlouhá čtvrt kilometru – 256,5 me-
trů, šířka bude 4,5 m, průchozí profil 4,0 m. Bude mít 
6 nestejně dlouhých polí, největší rozpon bude 55,0 m. 
Dva z pěti pilířů budou stát v korytě řeky, na krajích bude 
lávka částečně využívat původní opěry, neboť je situová-
na přesně v místě dřívějšího propojení. Lávka je tvoře-
na jedním velkým zakružovacím obloukem o poloměru 
1200 m. Je celá umístěna nad hladinou dvacetileté vody – 
Q

20
QQ , střední část oblouku nad úrovní Q

2002
QQ . Pro lepší 

odolnost vůči povodním bude v krajních polích sklopné 
zábradlí. Lávku bude možné bezpečně užívat do průtoku 
Q

5
QQ , kdy již dochází k zatápění území na levém břehu.

Nosná konstrukce je tvořena hlavním podélným 
ocelovým nosníkem kruhového průřezu o vnějším 
průměru 800 mm. Ten je doplněn příčníky v rozestu-
pu 2,5 m, propojené přivařenými podélníky. Mostovka 
je navržena dřevěná, z fošen tl. 40 mm, kovové zábra-
dlí bude mít výšku 1300 mm, v madle zábradlí bude 
umístěno LED osvětlení. Pilíře budou ve spodní čás-
ti betonové (do úrovně Q

5
QQ ), výše ocelové, eliptického 

průřezu, v hydraulicky výhodném tvaru pro obtékání 
vodou. Nosnost lávky odpovídá zatížení chodci a cyk-
listy a umožňuje průjezd vozidla záchranného systému 
do hmotnosti 3,5 tuny.

Výstavba se předpokládá ve stavební sezóně 2019, 
náklady do 80 mil. korun, vše za předpokladu hladké-
ho průběhu stavebního a výběrového řízení.

Připomínky MČ Troja a Prahy 7 se týkají protisklu-
zového povrchu dřevěné mostovky, bezpečného pro 
chodce i cyklisty za každého počasí. Zásluhou obou 
městských částí se též postupně rozšířila šířka lávky ze 
3 a 3,5 metrů až na nynější 4 m.

Záhadou stále zůstává údajná, pražskými politiky avizo-
vaná, provizornost lávky, v projektu se předpokládá životnost 
všech konstrukcí min. 30 let a o provizornosti se nikde nepíše. 
Stejně tak záhadnou je v průběhu roku proklamovaná potřeb-
nost změny územního plánu a sliby urychlení projednání této 
změny. Nyní již o takové změně nikdo nemluví, ani k ní nedo-
jde, a projekt jde rovnou do stavebního řízení a do výstavby. 
Nikdo z těch, kdo takové informace šířili do médií a veřejného 
prostoru a vzbuzoval beznaděj z byrokracie, k tomu již nic 
neříká, i když stále po volbách setrvává v politice, byť na ji-
ném, též lukrativním místě (např. v dozorčí radě Doprav-m
ního podniku).

Budeme tedy mít v Troji dvě oblouková přemostění 
Vltavy, i na prvním velkém oblouku nového Trojské-
ho mostu se podílel autor navrhované lávky, pan Ing. 
arch. Libor Kábrt. To vzbuzuje slibná očekávání a pří-
nos pro trojské prostředí. Ing. arch. Václav Valtr.21. století

Druhá polovina 20. století

První polovina 20. století

Příčný řezTvar pilíře

ZVEME VÁS NA ZAHÁJENÍ VÝSTAVY PROJEKTŮ

DVANÁCTÝ ROČNÍK, VE ČTVRTEK 24. 1. 2019 OD 17 HODIN

GALERIE U LÁVKY, POVLTAVSKÁ 42

XII.

Pohled po proudu – vizualizace
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Na výstavu Františka Kupky
Do Valdštejnské jízdárny zavítala unikátní výstava z Paříže, která 
nabízí retrospektivní toulky uměleckou činností Františka Kupky.

T
a vás přehledně provede šestnácti etapami vývoje tvorby 
tohoto umělce: od symbolismu až po čistou abstrakci.

Nezanedbatelná část výstavy nám Kupku představu-
je jako satirického kreslíře, ilustrátora knih, spisovatele, ná-
vrháře kostýmů, medailí, známek i vojenských standart. Své 
přátelství s podnikatelem Jindřichem Waldesem (vynálezcem 
patentky), jež je zde také připomenuto, zapečetil umělec uni-
kátním logem pro jeho firmu Koh -i-Noor. Určitě jej všichni 
znáte – dívčí tvář s patentkou v oku.

Ze všech vystavovaných děl na nás promlouvá Kupkův zájem 
o filosofii, vědu, přírodu (organický i anorganický svět), an-
tiku, náboženství, architekturu, geometrii, hudbu, techniku 
i vesmír. Zajímavostí výstavy je obraz Destilační přístroj v sekci 
Mašinismus (autorův výraz pro obrazy s tématem strojů). Kup-
kova dcera jej věnovala organizaci pro boj s rakovinou a NG 
této organizaci odvádí 2 Kč z každé vstupenky za zápůjčku.

Výstava potrvá jen do 20. ledna 2019, a proto si nenechte 
ujít „neokoukané“ skvosty tohoto vskutku renesančního uměl-
ce, zapůjčené obzvláště z galerií Centre Pompidou v Paříži 
a Guggenheimova muzea v New Yorku. Popl

Přeji všem členům a přátelům 
Klubu trojské historie šťastné 
a radostné prožití Vánočních 
svátků a mnoho zdraví, štěstí 
a spokojenosti v novém roce 
2019.
Příští schůzka bude 16. led-
na 2019 v 17 hodin v Domě 
spokojeného stáří.

S pozdravy František Malý

Sochy
Troje

U
rčitou absenci soch ve 
veřejném prostoru Tro-
je (vynecháme -li plas-

ticky ztvárněnou hlavici vinič-
ního sloupu v úpatí stezky 
Q. Schwanka, Husův pomník 
v areálu základní školy a bron-
zového lva pomníku před ní) 
nahrazuje bohatá sochařská 
výzdoba zámecké zahrady 
a zejména barokní schodiště 
Georga Heermanna (přístup-
né od dubna do listopadu). 
V areálu Botanické zahrady 
hl. m. Prahy se pak můžete se-
tkat s díly současných autorů*. 

Trojská statistika
K 1. 12. 2018 má MČ Praha -Troja celkem 1242 obyva-
tel (bez cizinců) s trvalým pobytem. Oproti r. 2017 je to 
nárůst o 37 obyvatel. Dětí do 18 let je 348, seniorů nad 
80 let je 37, z nichž 8 je nad 90 let (jeden žije v zahrani-t
čí). V této věkové skupince vedly dlouhodobě ženy nad 
muži, letos se poměr vyrovnal na 4:4. Nejstarší trojskou 
občankou je paní Dana Zátopková. n Statistika křest-
ních jmen i příjmení obyvatel v Troji zůstává téměř stejná 
jako loni: u mužů si prvenství dlouhodobě drží Jan (36),
následuje Petr (30). Mezi ženskými jmény vede i nadále 
Jana (31), druhá je Anna (21). Z mužských příjmení zů-
stává nejčastější Hájek (9) a druhý se umístil Pokorný 
(8). Za dámy drží i letos první pozici příjmení Nováková 
(8) a o druhou příčku se dělí Králová (6) a Pokorná (6).
A ještě informace o evidovaných psech – v Troji jich je 
nyní 118. Renata Zajícová, evidence obyvatel

y A dalo by se říci, že rozsáhlou 
„galerií pod širým nebem“ je 
areál Zoo. Tam najdete pest-
rou směs více než třiceti arte-
faktů z různých časových ob-
dobí. Menhir se smečkou suri-
kat zdobí otočku autobusů 
před hlavním vchodem.

*1. 12.–28. 2. je vstup do venkov-
ních expozic bz zdarma

www.krestanskevanoce.cz
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TJ SOKOL TROJA INFORMUJE

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

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

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

TJ SOKOL TROJA zve na cvičeníA

VÁNOCE 2018 231
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Studánka 2019
TCV a TV jednota Sokol Troja přeje všem klidné vánoční svátky
a hodně zdraví a pohybu, třeba se Sokolem Troja, v roce 2019.

N
aše jednoty měly v roce 2018 téměř pět stovek členů (328 dospělých a 168 dětí) 
v pěti oddílech (Odbor všestrannosti OSV, oddíl kopané KO, oddíl orientační-
ho běhu OB, oddíl kanoistiky KA a oddíl horolezců HO).

V Troji a pro trojské občany jsou nejvíce aktivní OSV, KO a OB.
OSV zajišťoval v roce 2018 celkem čtrnáct různých cvičení prostřednictvím čtrnác-
ti cvičitelů. Zorganizoval osmnáct akcí v Troji za finanční pomoci MČ Praha -Troja 
(výpis akcí je uveden na dvoustraně co se událo v Troji) a další akce jako tři nauč-
né autobusové zájezdy (Loket a K.Vary, Plzeň, Děčín a Benešov nad Ploučnicí), dva 
cyklovýlety (Okoř a do Brandýsa a Lysé nad Labem), lyžařský výcvik pro děti v Peci 
pod Sněžkou a deset turnajů ve stolním tenise. n V rámci oslav 100. Výročí vzniku 
Československé republiky a XVI. Všesokolského sletu České obce sokolské jsme se zú-
častnili nácviku dvou sletových skladeb (rodiče a děti se skladbou Méďové a ženy se 
skladbou Siluety), prošli jsme se ve sletovém průvodu a s nacvičenými skladbami jsme 
vystupovali v Odolene vodě, na oblastním sletu v Brandýse nad Labem a vrcholem 
bylo vystoupení v Edenu v obou hlavních sletových programech. n KO soutěžila se 
dvěma týmy dospělých a dvěma týmy žáků v soutěžích Pražského fotbalového svazu. 
nOB založil v roce 2018 dětský oddíl orientačního běhu v Troji a opět pořádal Trojský 
orienťák s účastí přes šest set běžců. n Posledními akcemi TJ v roce 2018 byl zájezd na 
Techmánii, Mikulášské nedělní cvičení a Mikulášská pro děti (foto níže).

V roce 2019 se těšíme na setkání s Vámi na našich cvičeních a na námi pořá-
daných akcích.
Informace na www.tj -sokoltroja.cz a v informačních vitrínách Sokola a MČ Praha-
-Troja. Za TVJ a TCVJ Sokol Troja – Petr FILIP

Oddíl KO 8. 12. 2018 zorganizoval halový turnaj přeboru ČOS starších přípravek 
s účastí sedmi týmů. Zvítězil tým Sokola Nové vsi pod Pleší a na turnaji bylo cca se-
dmdesát dětí a šedesát rodičů. (viz foto níže).

Malí Trojští fotbalisté na halovém turnaji 
8. 12. 2018

Předávání poháru vítězům halového turnaje v ko-
pané 8. 12. 2018

Pro děti starší sedmi let pořádá So-
kol Troja o jarních prázdninách od 
16.–23. 2. 2019 na své horské chatě
v Peci pod Sněžkou lyžařský výcvik.

Bližší informace a přihlášku získáte
u náčelníka Sokola Troja Tomáše 
Bryknara, t.bryknar@volny.cz nebo
603 460 164.

Autobusový poznávací zájezd v sobotu 
1. 12. nabídl nejen návštěvu Techmánie,
ale i centra města s adventním trhem na 
náměstí Republiky.

Pozdrav ze z Plzně

Se zastupitelkami Jindřiškou Karlíkovou 
a Klárou Foitlovou. Sraz 6. 1. ve 14 h u pří-
vozu v Troji (u bývalé lávky) 

Tříkrálová
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ZOO pro vás připravila
www.zoopraha.cz Otevřeno denně, v prosinci a lednu 9–16 h, 24. 12. do 14 h

24. 12. Štědrý den v zoo Přineste zvířatům dárky a podívejte se, co dostanou k Vá-
nocům. Vstup za 1 Kč pro děti do 15 let. 25.–26. 12. Vánoční svátky v Rezervaci 
Bororo Speciální vánoční vystoupení a ukázky tréninku zvířat. 28.–30. 12. Vánoční 
nadílka u zvířat Vánoční komentovaná krmení zvířat. Předáme jim dárky, které j y,
donesli lidé na Štědrý den. A navíc dostanou nevyužité vánoční stromky.Š

Botanická zahrada pro vás připravila
www.botanicka.cz

12

K přírodní rezervaci s dalekým rozhledem
Tahle procházka se dá podniknout z různých směrů, odměnou vám bude nevšední vý-
hled na Pražský hrad a řeku klikatící se v údolí pod vámi.

J
eden z možných přístupů je 
z konečné autobusů 112, 
236 v Podhoří (se stoupá-

ním), další např. z konečné au-
tobusů 144 nebo 200 (po rovi-
ně), třeba po cestě lemující jižní 
okraj sídliště Severní město. 

Zbytky dřevěného valu tzv. Ar-
cheoparku botanické zahrady hl.u
m. P. připomínají, že v oblasti
Na Farkách byly při archeolo-
gických výzkumech v letech
(1966 až 1978) objeveny zbytky 
několika historických osad (nej-

starší z nich z mladší doby ka-
menné). Plošina nad strmým 
srázem se na přelomu roku stá-
vá vyhledávanou odpalovací 
rampou zábavní pyrotechniky. 
Návštěva se doporučuje mimo 
silvestrovských oslav. s.p.a.

K ří d íK ký hl di d l ký

Otevírací doba listopad–únor: Venkovní expozice denně 9–16, skleník Fata Morgana út–ne, 
st. svátky 9–16 (v pondělí zavřeno), Vinotéka sv. Klára po–pá 13–17, so–ne, st. svátky 11–17 h.
do 1. 1. 2019 Kouzlo Vánoc 9–16.00 (Út–Ne) skleník Fata Morgana Expozice letošních trendů, vy-
cházejících ze současného životního stylu, módy a designu aneb množství inspirace a nápadů na originál-
ní výzdobu domácnosti. Tři hlavní směry pro letošní rok vybrali přední floristé Klaus Wagener 
a Marion Bauerová: kouzelné nebeské Vánoce kombinují paletu jemných barev s třpytivými 
doplňky, Vánoce ve stylu hygge neboli životního stylu Dánů jsou plné harmonie, vyzařují ra-
dost a pohodu, kombinují šedé a petrolejové tóny s matnými a lesklými odstíny zlatavé a mo-
sazné barvy a do třetice pak přírodní styl vycházející z celé škály zemitých odstínů dřeva v kom-
binaci s červenou, šedou a stříbrnou barvou. Z jednotlivých aranžmá v tomto duchu na vás 
dýchne atmosféra domácností našich babiček, jednoduchost a hravost. Součástí výstavy bude 
i originální betlém zdobený různorodým přírodním materiálem, zejména šiškami.

18. 1.–31. 3. 2019 Džungle, která nespí

Skleník Fata Morgana. Atmosféra setmělé-
ho pralesa s kuňkáním drobných tropických 
žabek a tajemným osvětlením. Během noci 
intenzivněji voní některé druhy rostlin. Jedi-
nečný zážitek během komentovaných večer-
ních prohlídek, při nichž průvodce se svítil-
nou odhalí jednotlivé části expozic. Leden: 
pátky od 18 hodin, únor: pátky a soboty od 
18 hodin, březen: pátky a soboty od 19 ho-
din. Vstupné dospělí: 200 Kč/osoba, studenti 
do 26 let, děti do 15 let: 100 Kč/osoba, děti 
do 5 let: zdarma. Platba je možná pouze na 

místě. Na tuto akci se nevztahuje žádná sleva 
pro ZTP, ZTP/P či důchodce, VIP vstupenky 
ani permanentky! Pro přístup ke skleníku není 
pro špatnou schůdnost vhodné využít úvozovou 
cestu od Bohnic.
Rezervace nutná: www.botanicka.cz
10. 1.–21. 3. Přednáškový cyklus Ornamen-
tální zahrada – Rostlinné bistro Botanická 
na talíři vždy ve čtvrtek od 17.30 h, vstupné:
50 Kč. Každoroční zajímavý přednáškový cy-
klus je letos obohacen o nová témata bonsají
a suiseki.
10. 1. Miroslav Horský Mame a shohin
v bonsajové tvorbě
17. 1. Petr Hanzelka Za květinami Kyrgyzstánu
24. 1. Jarmila Skružná Symbolika rostlin,
biblické rostliny
31. 1. Vlastík Rybka Cykasy, mizející svěd-
kové dávných dob
7. 2. Jaroslav Škopek Zimní ptačí hosté
24. 1.–17. 2. Ptáci naší zahrady Venkovní ex-
pozice denně 9–16 h Výstava představí nej-
běžnější ptačí obyvatele různorodých bioto-
pů (prostředí). Chybět nebude ani prezenta-
ce ptačích budek, která upozorní i na možné
chyby v jejich konstrukci a umístění a na ne-
vhodné typy těchto příbytků. Seznámíme vás
taktéž s problematikou zimního přikrmování
ptáků i s nejčastějšími návštěvníky krmítek.


