
8 Bowling je náš 8 Projektová výuka 12 Betlémy v kraji3 Vánoční koncert 2 Vernisáž plánů a vizí

VÁNOCE 2019ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-TROJA

www.mctroja.cz

ČÍSLO

243

Čas železnou oponou trhnul vzpomínky pamětníků s. 10

23
1

13

4. 12.

v Obecní

zahradě
STR. 4



243 VÁNOCE 2019

2

ZASTUPITELSTVO INFORMUJE

SLOVO STAROSTY

Ze zápisu z 11. zasedání Zastupitelstva MČ Praha -Troja
Úplatný převod vodovodní přípojky 
na pozemcích parc. č. 1428/6 a 1428/9 
k. ú. Troja z vlastnictví hl. m. Prahy, 
svěřeno Městské části Praha -Troja

Vodovodní přípojka byla vystavěna spo-
lečně s vodovodním a kanalizačním řadem
jako investice městské části financované
z dotace z rozpočtu HMP. Veřejná část řadů
byla předána do správy PVS a PVK, vodo-
vodní přípojka na soukromém pozemku se
nyní navrhuje prodat vlastníkům domu, ke
kterému přípojka vede. Zastupitelstvo MČ
Praha -Troja po projednání schvaluje úplat-
ný převod vodovodní přípojky PEHD 40 pro
dům č. p. 268, U Loskotů 1, Praha 7, Troja,
inventární číslo MC52E0000193, umístěné
na pozemcích parc, č. 1428/6 a 1428/9 k. ú.
Troja z vlastnictví hl. m. Prahy, svěřená sprá-
va Městské části Praha -Troja do společného
jmění manželů L za kupní cenu 68 982,10 Kč
včetně DPH a ukládá starostovi podepsat á
kupní smlouvu.

Usnesení č. 64 bylo schváleno.
Dotační program Městské části Praha-
-Troja na rok 2020

Pan starosta přednesl nejdůležitější sku-
tečnosti z důvodové zprávy. K rozdělení je
navržena částka 500 tis. Kč. Pan Petkov jako
předseda Grantové komise se zabýval návr-
hem Programu a doplnil cíle programu, kte-
ré odůvodňují, proč se program vyhlašuje
a co by měly přihlášené projekty splňovat.
Také trochu upravil tematické oblasti. Vět-
ší změnou prošla kritéria hodnocení. Po
obšírné diskusi všech členů Zastupitelstvo
MČ Praha -Troja po projednání s c h v a l
u j e vyhlášení Programu pro poskytování
dotací z rozpočtu Městské části Praha -Troja 
s názvem „Podpora projektů v oblasti rozvo-
je, krajiny, občanské společnosti, vybavení,
služeb a volnočasových aktivit v prostoru
trojské kotliny pro rok 2020“, který je přílo-
hou č. 1 tohoto usnesení a ukládá tajemni-á
ci ÚMČ vyhlásit Program pro poskytování
dotací z rozpočtu Městské části Praha -Troja 
„Podpora projektů v oblasti rozvoje, krajiny,
občanské společnosti, vybavení, služeb a vol-

nočasových aktivit v prostoru trojské kotliny 
pro rok 2020“.

Usnesení č. 65 bylo schváleno.
Rozpočtové provizorium Městské 
části Praha -Troja v roce 2020

Zastupitelstvo MČ Praha -Troja po pro-
jednání schvaluje v souladu s § 13 zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, Pravidla rozpočtového provizoria 
Městské části Praha -Troja pro rok 2020, uve-
dená v příloze tohoto usnesení.

Usnesení č. 66 bylo schváleno.
Informace starosty

Dále pan starosta pozval všechny na Vá-
noční koncert v Trojském zámku s novoroční 
sklenkou vína po skončení koncertu.
Diskuze, závěr

Paní Pokorná – dotazuje se k e -mailu ohled-
ně výkupu pozemku podél komunikace Pod Ha-
vránkou. Jediným zájemcem může být město nebo 
vlastník sousedního pozemku. Pokud by o to měla 
městská část zájem, šel by zde postavit domeček 
s výhledem na Prahu. Pan starosta – využití po-
zemku by mohlo být i pro výhybnu na komunikaci. 
Zjistíme podrobnosti, zda by MČ nebo hlavní měs-
to mohlo pozemek koupit.Do diskuze se hlásí 
přítomní hosté. Pan starosta – nechává hlaso-
vat, zda mohou hosté vystoupit. Zastupitelé vše-
mi hlasy souhlasí. Hosté z Prahy 11 informují 
o finančních prostředcích v rozpočtu hl. m. Prahy 
na výkupy pozemků. Pan Petkov – dostal upo-
zornění od občanů, že zhoustla doprava v horní 
části ulice Pod Havránkou. Pan starosta – in-
formuje o tom, že stále usilujeme o umístě-
ní provizorní světelné závory u křižovatky 
K Bohnicím – Lodžská. Paní Pokorná – zda 
by na komunikaci nebylo vhodné dát omeze-
ní rychlosti na 30 km/hod. Pan starosta –
mohu o to požádat a poradit se s Policií ČR,
jak dopravu omezit. Paní Karlíková – není 
také možnost, dát tam značku průjezd zaká-
zán, vjezd jen pro rezidenty? Fronty jsou pro-
to, že se V Holešovičkách opravuje pás silnice.
Paní Tůmová – bude se konat místní šetření 
u Bendovky příští úterý? Pan starosta ? – termí-
ny k návštěvě pozemku nebyly potvrzeny a pan 

starosta počká na stanovisko Odboru životního 
prostředí a Odboru územního rozvoje a výstavby 
ÚMČ Praha 8 a potom se budeme vyjadřovat. 
Paní Karlíková – chtěla požádat, aby se neposí-
laly obdobné poplašné e -maily bez prověření situ-
ace. Paní Tůmová – přijde mi nefér, takovýmto 
způsobem někoho ponížit. Pan starosta – případ 
není na území MČ Praha -Troja, tak se k tomu 
zatím nebudu vyjadřovat. Paní Foitlová – za-
čala stavba gorilince a nákladní auta se otáče-
la v Podhoří, řešil to pan starosta. Druhý den se 
položily panely a auta přestala jezdit do Pohoří. 
Pan starosta – v příštím roce by měla pokračovat 
rekonstrukce komunikace Pod Hrachovkou další 
etapou. Paní Tůmová – bude se někdo účastnit 
Dne pro Troju 7. 12. v Zoo? Paní Foitlová –? ur-
čitě se bude účastnit někdo z Podhoří, protože ob-
čané chtějí informace o směně pozemků mezi ČZÚ 
a HMP. Paní Foitlová – dotaz, jak bychom mohli 
pomoci našemu bezdomovci panu Švábovi. Paní 
Karlíková – on v zásadě nechce pomoci, protože 
zatím nabízenou pomoc ubytování a zaměstná-
ní odmítl. Paní Foitlová – byla jsem vyzvána, 
zda bych udělala šetření mezi občany, zda by mu 
přispěli nebo mu poskytli ubytování. Pan staros-
ta – tento případ řeším již dva roky s různými 
nabídkami pomoci. Probíhá diskuze o možnostech 
pomoci. Členové zastupitelstva se shodli na 
termínu příštího zasedání 4. 2. 2020.

Pan starosta popřál všem veselé Vánoce 
a pokud se již s některým z kolegů neuvidí, 
tak hodně štěstí a zdraví do nového roku a ukon-u
čil jednání v 19.15 hod.

Milí trojští a podhořští sousedé,

Tomáš Bryknar, starosta

ZVEME VÁS NA ZAHÁJENÍ VÝSTAVY

XIII.

VE ČTVRTEK

23. 1. 2020 Od 17 hodin

V GALERII U LÁVKY

Povltavská 21

držíte v rukách poslední letošní číslo časopisu Troja. 
Dovolte mi proto popřát vám všem při této příležitosti 
šťastné a veselé prožití vánočních svátků, bohatého 
Ježíška a do nového roku především dobré zdraví, 
lásku, rodinou pohodu, spokojenost
a mnoho životních a pracovních úspěchů.
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Sraz ve 14 h u přívozu 
u nově budované lávky.
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Městská část Praha -Troja vyhlásila pro rok 2020 program pro poskytová-
ní dotací právnickým a fyzickým osobám na podporu projektů v oblasti 
rozvoje, krajiny, občanské společnosti, vybavení, služeb a volnočasových 
aktivit v prostoru trojské kotliny.

P
rogram byl oproti minulým letům upraven – byl stanoven cíl programu, 
který musí přihlašované projekty splňovat, částečně byly upraveny te-
matické oblasti a jejich členění a dále byla změněna kritéria hodnocení 

podaných projektů. n Program byl 3. prosince schválen v Zastupitelstvu 
městské části Praha -Troja a je zveřejněn na úřední desce úřadu a na webo-
vých stránkách městské části v záložce Granty včetně podmínek, lhůty pro 
podání žádostí a formulářů přihlášek. Projekty, které budou moci být pod-
pořeny, 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 s důrazem na ekologické a tradiční formy (např. 

pastva na pozemcích svěřených do správy MČ a pozemcích hl. m. Prahy)
3. úprava zanedbaných ploch, obnova sadů, zahrad a zaniklých cest (násled-

ná péče se zapojením dobrovolníků)
4. péče o přírodní památky, faunu a floru trojské kotliny
II. Život ve veřejném prostoru, občanská společnost 
1. život ve veřejném prostoru – nová místa setkávání, aktivity u řeky
2. rozvoj občanské společnosti (podpora iniciativ, spolků a sdružení), sou-

sedské a komunitní projekty (např. zahrady, hřiště)
3. 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. 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, aktivity dětí a mládeže
2. podpora činnosti sportovních klubů
3. sport a hry v přírodě (např. využití řeky, trojské louky, dětských hřišť)
4. cvičení pro zdravý životní styl
VI. Sociální a zdravotní, bezpečnost a udržitelnost
1. aktivity pro předškolní děti, pomoc mladým rodinám
2. volnočasové aktivity školních dětí a mládeže
3. podpora aktivního stáří, vybavení pro seniory
4. aktivity porozumění (mezi generacemi, sousedy, menšinami)
5. rozvoj šetrného cestovního ruchu v Troji
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.

ÚŘAD MČ INFORMUJE

Dotační program Městké části 
Praha-Troja na rok 2020

Lhůta pro podání žádostí 

je od 7. 1. do 7. 2. 2020.
od 16 h v Císařském sále
Trojského zámku Program:
Wolfgang Amadeus Mozart
Serenáda G dur, KV 525
„Malá noční hudba“
Franz Liszt Pastýři u jesliček
Antonio Vivaldi Čtvero ročních dob
Jaro / Léto / Podzim / Zima
Dvořákův komorní orchestr
sólistka Dana Truplová – housle
dirigent Jaroslav Vodňanský

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

7. 3.
2020

Kdy na Úřad
MČ

yy
 na konci 

roku 2019
Na konci roku 2020 dochází vzhle-
dem k rozvržení svátečních dnů
v jednotlivých týdnech a čerpá-
ní dovolené pracovníků úřadu
k úpravě úředních hodin.
Pondělí 23. 12.
8.00–12.00, 13.00–15.00 úřad po-
skytuje všechny služby, pouze je
zkrácena úřední doba
Pátek 27. 12.
8.00–13.00 úřad poskytuje pouze
služby spojené s přijímáním podání
Pondělí 30. 12.
8.00–12.00, 13.00–17.00 běžná 
úřední doba

ýÚterý 31. 12.
8.00–13.00 úřad poskytuje pouze 
služby spojené s přijímáním podání

Plný provoz úřadu bude opět od 
2. ledna 2020. Ing. Irena Marková,

tajemnice ÚMČ Praha -Troja
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ÚŘAD MČ INFORMUJE

ŽIVOT V TROJI

Odpady 2020 Novinky ve
svozu domovního odpadu
Od 1. 1. 2020 se zvýší poplatek za komunální odpad (černé popel-
nice) o 30 %. Naopak svoz rostlinného bioodpadu se sníží o 50 %.

I
 PŘES ZVY	ŠENÍ POPLATKU za svoz komunálního odpadu mů-
žete dost ušetřit, stačí využít všech výhod, které město nabízí: 
1) Veškeré barevné kontejnery na tříděný odpad jsou zcela zdarma.a

2) Četnost svozů a počet barevných kontejnerů na tříděný odpad Městská část d
Praha -Troja upravuje podle potřeb obyvatel. Hlaste přeplnění kontejne-
rů referentce životního prostředí nejlépe se zaslanou fotografií. Kon-
takt je: mosoriakova@mctroja.cz, tel. 284 686 103 nebo mobil 601 574 514. 
V takovém případě může být kontejner vyvezen tentýž den, i když není 
den svozu! 3) Pořiďte si popelnici na bioodpad. Nově zaplatíte pouze 
50 % ceny a město doplatí zbytek. Můžete tak ušetřit až 20 % místa ve 
vaší černé popelnici. Aby byla kvalita bioodpadu dobrá a mohla se 
použít na kompostárnách hlavně v Praze a ve Středočeském kraji, je 
potřeba vědět co do hnědé popelnice patří a co nikoliv.

Do popelnice na bioodpad patří:
n Zbytky ovoce a zeleniny, slupky i z citrusů;
n čajové sáčky, kávová sedlina včetně papírových 
n papírové proložky od vajec;
n květiny (BEZ celofánu, šňůrek a květináčů);
n tráva, plevel, drny se zeminou;
n košťály a celé rostliny, zbytky rostlin;
n listí;
n větve keřů i stromů;
n piliny, hobliny, kůra, štěpka;
n seno, sláma;
n vychladlý popel ze spalování dřeva

Do popelnice na bioodpad nepatří:
n maso, masové omáčky, vývary, kosti, kůže;
n mléčné výrobky;
n vajíčka, včetně skořápek;
n zbytky z kuchyní – prošlé pečivo, těstoviny, kne
n skořápky z ořechů, pecky z ovoce;
n jedlý olej a tuk;
n zvířecí trus, moč a hnůj jako podestýlka domácích zvířat včetně exkrementů;
n peří, chlupy, vlasy;
n uhynulá zvířata;
n kontaminované piliny, hobliny, kůra, štěpka
n nebezpečný odpad; obalové materiály;
n papírové kapesníky, ubrousky

Pro pořízení hnědé popelnice na bioodpad kontaktujte svozovou 
společnost Ipodec – čisté město a. s., na tel. čísle 236 04 00 02 nebo 
emailu ipodec@mariuspedersen.cz.

Další velkou NOVINKOU ve třídění odpadů budou kontejnery pro 
sběr jedlých olejů a tuků. Princip sběru bude velice jednoduchý. Do 
uzavíratelného obalu (např. PET lahev) slijete použitý tuk a v lahvi ho 
hodíte do označené popelnice. Gabriela Mosoriaková,

referentka životního prostředí

Vánoční a novoroční 
svoz odpadu

-V Troji budou tři zkušební místa dle ta-
bulky:

Číslo stanoviště Název stanoviště

1 00 /001007/004 Sád y 3 3/Sádky 313/7

2 1007/010 V Podhoří 74

3 1007/006
Nad Kazankou 
218/36

Inzerce

REALIZACE A ÚDRŽBA ZAHRAD
SEKÁNÍ TRÁVY

TEL.: 606 662 223, 723 899 561

RIZIKOVÉ KÁCENÍ, ŘEZ
A OŠETŘOVÁNÍ STROMŮ

Výkopové práce povilonu goril

Gabriela Mosoriaková, referentka životního prostředí

23.–31. 12. 2019 Svoz probíhá v pravidelných 
svozových dnech.

1. 1. 2020 Svoz až na výjimky neprobíhá.
2. 1.–6. 1. 2020 Bude probíhat normální svoz 

s případným časovým posu-
nem (max. jeden den).

Rozsvěcení vánočního 
stromu v Obecní 
zahradě 4. 12. 2019
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TIP PRO VÁS

ÚŘAD MČ INFORMUJE

ŽIVOT V TROJI

P
OD SKLENÍKEM Fata Morgana byla 
zahájena dlouho plánovaná dostav-
ba západní části Botanické zahrady 

hl. m. Prahy. Nově budou návštěvníci za-
hrady procházet cestou do skleníku zcela 
novým areálem. Najdou zde pokladnu i to-
alety a občerství se v restauraci, která v let-
ních měsících nabídne i slunnou terasu. 
Smyslem projektu je umožnit pohodlné 
překonání zhruba desetimetrového výško-
vého rozdílu mezi hlavním vstupem z ulice 
Trojská a prostorem před skleníkem. Ná-
vštěvníci se specifickými potřebami a rodi-
ny s malými dětmi budou moci využít vý-
tah. Aby bylo dosaženo tohoto záměru je 
potřeba provést poměrně náročné terénní 
úpravy, které si vyžadují značný přesun ze-
min, a to i mimo areál zahrady. S těmito 
transporty je samozřejmě spojena i po-
třebná péče o okolní komunikace tak, aby 
docházelo k co nejmenší zátěži okolí. Zho-
tovitel stavby má proto nasmlouvánu fir-
mu, která komunikaci v okolí stavby pravi-
delně udržuje. Dokončení stavby je naplá-
nováno v průběhu roku 2020.

Dostavbou Areálu Západ a zprovozně-
ním nových přístupů včetně výtahu bude 
vyřešena náročná dostupnost skleníku 
Fata Morgana rámci vlastního areálu za-
hrady, ale nevyřeší se komplikovaná do-
stupnost venkovního areálu botanické 
zahrady od městské hromadné dopravy. 
V současné době většina návštěvníků vyu-
žívá cestu od zastávky autobusu Zoologic-
ká zahrada. Cesta po Trojské ulici směrem 
ke Kozí stezce a pak následně překonání 
výškového rozdílu k pokladně v Nádvorní 
ulici je však velmi náročná. Pro zásadní 
zlepšení této situace proto vzniká v jižní 
části zahrady stavba Jižního vstupu na Ko-
várně.

V současnosti mohou návštěvníci v lo-
kalitě na Kovárně pro vstup do areálu 
botanické zahrady využít průchod z ulice 
Pod Havránkou. To se ale od příští sezo-
ny změní. Díky realizaci návrhu prof. Ing. 
arch. Ladislava Lábuse bude vstupní brána 
do vinice situována přímo u autobusové 

zastávky Kovárna v Trojské ulici. Součástí 
nového vstupního objektu budou jak po-
kladny, tak i toalety pro návštěvníky.

Aby bylo dosaženo minimálního naru-
šení krajinného rázu památkově chráněné 
vinice, bylo nutné objekt kompletně zasa-
dit pod úroveň okolního terénu a pohle-
dově jej skrýt za historickou viniční zdí. 
Převýšení mezi zastávkou a stávající areá-
lovou cestou je řešeno esovitě tvarovanou 
cestou. Ta je navržena tak, aby do vinohra-
du zasahovala minimálně. Proto její část 
bude procházet přímo nad nově vybudo-
vaným vstupním objektem.

Realizace stavby je naplánována tak, aby 
její otevření mohlo proběhnout zároveň se 
zahájením nové sezony 2020. Stavba probí-
há od srpna tohoto roku a bude dokonče-
na počátkem příštího roku. Po dokončení 
navazujících stavebních úprav přilehlé 
křižovatky na Kovárně budou pak mít ná-
vštěvníci k dispozici bezbariérový vstup do 
zahrady přímo z autobusové zastávky Ko-
várna v ulici Trojská.

Na zvýšený stavební ruch v areálu bo-
tanické zahrady si budeme v nejbližších 
letech muset zvyknout. Botanická zahrada 
hl. m. Prahy totiž ve spolupráci se svým zři-
zovatelem Hlavním městem Praha připra-
vuje další stavby jejichž účelem bude zajiš-
tění důstojného zázemí pro návštěvníky 
a zvýšení přístupového komfortu do zahra-
dy, a to včetně vyřešení parkování. Stěžejní 
stavbou bude stavba Vstupního areálu Bo-
tanické zahrady hlavního města Prahy na 
severu od komunikace K Pazderkám. Tam, 
na místě dnešního hospodářského zázemí 
a parkoviště, vyroste areál se vším, co k tak 
významné instituci, jako je Botanická za-
hrada hl. m. Prahy patří – vstupní vestibul 
s pokladnami, výstavní prostor, knihovna, 
administrativní zázemí, restaurace, kavár-
na a další expoziční skleník. Zajištěním 
dostatečné parkovací kapacity pro návštěv-
níky, přijíždějícími vlastními auty, by se 
pak tento severní areál měl stát hlavním 
vstupem do Botanické zahrady hlavního 
města Prahy.

Jak správně 
skloňovat
POMÍSTNÍ NÁZEV NAŠÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI:

p1. p. ,kdo, co jTrojao
2. p. koho, čeho Trojeo

p3. p. ,komu, čemu jTrojiu
4. p. koho, co Trojuo

p5. p. oslovení jTrojo!í
6. p. o kom, o/v čem Trojim

p7. p. ý ,s kým, čím j Trojoum
pro obyvatele Troje, vítáme vás v Troji, zveme 
vás do Troje

Trojská 
statistika
K 5. 12. 2019 má MČ Praha -Troja cel-
kem 1255 obyvatel (bez cizinců) s tr-
valým pobytem (569 mužů, 640 žen). 
Dětí do 18 let je 347, seniorů nad
80 let je 39, z nichž 10 je nad 90 let
(jeden žije v zahraničí). V této věkové 
skupince vedly dlouhodobě ženy nad 
muži, letos se poměr vyrovnal na 5:5. 
Statistika křestních jmen i příjmení 
obyvatel v Troji zůstává téměř stejná 
jako loni: u mužů si prvenství dlou-
hodobě drží Jan (34), následuje Petr 
(29). Mezi ženskými jmény vede i na-
dále Jana (33), druhá je Anna (20).
Z mužských příjmení zůstává v čele 
Hájek (10) a druhý Pokorný (7). Za 
dámy drží i letos první pozici příjme-
ní Nováková (9) a o druhou příčku se
dělí Králová (6) a Pokorná (6). A ješ-
tě informace o evidovaných psech – 
v Troji jich je nyní 122.

Renata Zajícová, evidence obyvatel

ZÁMECKÝ AREÁL CTĚNICE,
Bohdanečská 259/1, Praha 9 – Vinoř

Ze života knih a knížek
aneb vývoj knihtisku v českých zemích
od počátků do 19. století
út–pá 10–16, so–ne 10–18 h
do 13. 4. 2019 www.muzeumprahy.cz
bus 185 a 302 ze stanice Letňany (metro C)
vždy v ’05 a ’35, www.dpp.cz

Muzeum
hl. města Prahy

Nové stavby v Botanické zahradě hlmP
V druhé polovině letošní sezony započal v Botanické zahradě hl. m. Prahy čilý 
stavební ruch. Byly zahájeny dvě stavby. Stavební činnost přesahuje svým roz-
sahem hranice areálu a je určitě vnímána i v blízkém okolí zahrady. Z toho 
důvodu chceme obyvatele městské části Troja blíže informovat o těchto nově 
vznikajících stavbách.
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n tradiční novoroční procházka se starostou n výstava 
Trojské plány XII v Galerii u lávky n vyhlášení posky-
tování dotací z rozpočtu MČ n zimní škola v přírodě 
dětí ZŠ

n zastupitelstvo vyhlásilo program pro poskytování 
dotací n komentované prohlídky k výstavě Trojské plá-
ny XII n vznik UCT – Underground club Troja, z.s. n ly-
žařský kurz na Boudě U Studánky n Pomozme mlokovi 
přežít v Praze – brigáda v Podhoří

n extraliga žen, 1. liga mužů a Stříbrný Superpohár na 
hřišti SaBaT n Český pohár a Mistrovství ČR ve vodním 
slalomu n Trojský orienťák v trojských kopcích n volby 
do Evropského parlamentu n Projekt ProteCHt2save – 
ochrana památek – veřejná diskuze v DSS n Galerie
u lávky – výstava linorytů Heleny Horálkové

n pekařská soutěž Trojská buchta n akce ZŠ „Bezoba-
lu“ – pojďte s námi pomoci přírodě n veřejná prezen-
tace Nová podoba Císařského ostrova n cyklovýlet na
Okoř se Sokolem Troja n vernisáž v Galerii u lávky – 
Stanislav Hněvkovský n Projekt ProTech 2 Save MČ 
organizuje mezinárodní konferenci v Obecním domě
Ochrana kulturního dědictví v měnícím se prostředí

n vernisáž v Galerii u lávky – Tušení přítomnosti n Den 
pro Trojskou kotlinu ve spolupráci s MHMP, IPR n škola 
v přírodě dětí ze ZŠ v Krkonoších n Světový pohár ve 
vodním slalomu n Dny evropského dědictví n Trojské 
vinobraní na nádvořích Trojského zámku a v BZ n Den 
otevřených dveří v ČZU v Podhoří n Zažít Troju jinak 

v Povltavské ul. n vycházka „Po sto-
pách štěrkopískových teras Vltavy“ 
n Den pro Trojskou kotlinu – setkání 
u řeky

n d do zámku
Slatiňany a na Veselý Kopec n Drakiáda na louce pod 
Velkou Skálou n výstava Pražské břehy v zasedací míst-
nosti DSS n brigáda a Posvícení v MŠ Rozárka n vy-
cházka „Revitalizace břehů Císařského ostrova“

novoroční procházka se starostou n výstava

li ž li žů říb ý há
ká soutěž Trojská buchta n akce ZŠ Bezoba-

u řeky

n autobusový zájezd

Rekapitulace 2019…
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n masopustní veselí a Den otevřených dveří v Ekoškol-
ce Rozárka n schválen rozpočet MČ Praha -Troja na rok 
2019 n zastupitelstvo udělilo dvacet grantů v celkové 
výši 567 000 Kč n vernisáž v Galerii u lávky: Adam Jílek:
O nás bez nás n Trojský bál v tělocvičně ZŠ n Otevírání 
studánek a kašen vodou z Haltýře n Vítání jara v obec-
ní zahradě – MŠ

n Hledání velikonočních
vajíček na zahradě MŠ 
n jarní brigáda v MČ 
Praha -Troja – „Ukliďme 
Česko“ n autobusový 
zájezd do Ploskovic, Li-
toměřic a Budyně n. O.
n Trojské čarodějnice
v TJ Sokol Troja

n Boris Jirků v Galerii u lávky, po 
celé léto n Modřínová plantáž – let-
ní tábor oddílu Stopa

n příměstské tábory: lesní klub Havránek a Zahrádka 
Troja n vinné letní kino v Trojském sklepě

n vernisáž v Galerii u lávky – Dalibor Worm
n Svatomartinská slavnost mladých vín v Trojském 
sklepě n Dýňování a Strašidýlková cesta a adventní 
dílna v MŠ n zahájení výstavby nové Trojské lávky 
n Slavnostní koncert v Trojském zámku – Epoque Quar-
tet n zájezd do Liberce do IQ parku a na vánoční trhy

n Zpívání pod rozsvíceným vánočním stromem v obecní 
zahradě n Mikulášská besídka v MŠ a v Sokole Troja 
n tradiční „Setkání seniorů“ v restauraci Altán n Cviče-
ní připravenosti na povodeň galerie U trojského koně
n Degustace vín a „Štědrý den nanečisto“ v Trojském 
sklepě n vánoční koncert v Trojském zámku n půlnoč-
ní, vánoční a novoroční mše v kapli sv. Kláry

n vernisáž v Galerii u lávky – Dalibor Worm
Zpívání pod rozsvíceným vánočním stromem v ob

pustní veselí a Den otevřených dveří v Ekoškol

… výběr toho, co se dělo v Troji
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ZE ŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ

Úspěšný školní bowling
Společný bowling je již tradiční akce. Každý rok 
na přelomu listopadu a prosince se schází rodi-
če, děti a pedagogové základní školy v Troji, aby 
si společně zahráli a neformálně popovídali.

L
ETOS SE AKCE OPRAVDU POVEDLA. Od-
hadem se zúčastnilo kolem 50 % rodin. Děti
se společně s dospělými s nadšením pustily 

do hry a vydrželo jim to celé dvě hodiny. Jen ob-
čas si odskočily na popcorn nebo malé občerstve-
ní, které pro ně i jejich rodiče bylo připraveno.
Určitě s touto akcí počítáme i na příští školní rok.

Vánoční přání a poděkování
Vážení Trojáci, milí rodiče, milé děti, milí přátelé, dovolte mi 
prosím, abych Vám jménem svým i všech mých kolegyň poděko-
vala za Vaši podporu a popřála krásné a klidné vánoční svátky, 
hodně zdraví, štěstí a pohody do dalšího roku.

Sama vnímám adventní čas a chvíle Vánoc jako velmi krásné období, i když 
s trochou napětí a shonu.

Jsem ráda za každý okamžik, kdy se mohu sejít se svými blízkými.
My ve škole prožíváme adventní čas obzvlášť intenzivně, obklopené dět-

mi, které se umí těšit tak, jak my dospělí již nedokážeme. Snažíme se pro 
děti vymýšlet poutavé akce, jezdíme za vánočními dílnami a výstavami. 
Mezi nezapomenutelné zážitky patří již tradičně divadlo a školní vánoční 
jarmark.

I do školy přiletí Ježíšek a plní každoroční přání našich dětí. Mým přá-
ním je, aby všechny děti, které chodí a budou chodit do naší školy, vnímaly 
vzdělání jako životní hodnotu, která je pro ně důležitá, a aby na chvíle strá-
vené ve škole se svými spolužáky i pedagogy rády vzpomínaly.

Naše školní motto vychází z loga školy a zní: „Vezmeme tě za ruku na 
cestě k poznání.“ Tvořivě, Radostně, Odpovědně, Jedinečně, Aktivně 
Věřím, že se nám to daří. Mgr. Kateřina Tůmová

Věda v nás: PROJEKTOVÁ VÝUKA
Trojského gymnázia a Euroškoly ve dnech 11.–15. 11. 2019

Ve dnech 11.–14. 11. 2019 jsme na našich školách realizovali další 
z řady projektových výuk (konáme nepřetržitě od roku 2004). Letoš-
ní téma bylo vyhlášeno záměrně tak, aby bylo možné využít Týdne 
vědy a techniky, který se pravidelně koná v první polovině listopa-
du – Věda v nás.
Zaznamenal jsem velmi dobrou a zodpovědnou přípravu ze strany učitelů (po-
můcky, zajištění akcí, zpracování harmonogramu jednotlivých dnů). Je vidět, 
že již mají s tímto typem výuky bohaté zkušenosti. Bylo dobré, že nechali žáky 
samostatně se realizovat, sami působili většinou v roli mentora. Aktivity byly 
ve čtvrtek 14. 11. představeny v odpoledních hodinách v různých učebnách 
a místnostech obou školních budov. Návštěvníci prezentací obdrželi návod, 
kam se jít podívat, ve formě anotace na obrazovce v aule, což působilo přívěti-
vě a atraktivně. V průběhu projektové výuky přišlo mnoho podnětů a nápadů, 
pochopitelně ne všechny se daly z časových důvodů uskutečnit. V pátek 15. 11. 
dopoledne bylo možné, aby jednotlivé projektové skupiny v učebnách navští-
vili spolužáci navzájem. Poté se k projektové výuce vyjádřili v evaluačním do-
tazníku, hodnocení bylo veskrze pozitivní.
Pro úplnost seznamuji čtenáře s jednotlivými dílčími projekty: Blíž přírodě, No-
sorožec, Máme rádi naši planetu, Úchvatné stroje, Geografie jako věda, Troj-
bex, Do hlubin minerálních vod, Technika a technologie, které před 30 lety 
ovlivnily listopadové události, Věda a technika v období baroka, Textil, Želez-
nice na území hlavního města Prahy, Pohled do minulosti (sedm významných 
objevů z Česka), Za slunečními hodinami a jinými technickými kuriozitami Pra-
hy, Komunikace. n Je patrno, že se jednalo o zajímavá témata. Mnohé aktivity 
probíhaly v terénu, uskutečnila se řada exkurzí mimo Prahu, což bezesporu 
zvýšilo atraktivitu projektového týdne. Děkuji tímto i za podporu MČ Praha-
-Troja, která poskytla příspěvek v rámci dotace na rok 2019 v oblasti Vzdělává-
ní – pořádání vzdělávacích a odborných akcí.

Mgr. Radim Jendřejas, ředitel Trojského gymnázia

Ekoškolka Rozárka a Ekocentrum
Ekoškolka Rozárka funguje v Troji již 
sedmým rokem. Nadále naplňujeme 
naše motto „V Rozárce mají děti čas vy-
růst. V Rozárce rosteme všichni.“ Těší nás, že tu můžeme být pro děti 
předškolního věku, vést je k lásce k přírodě a zdravému způsobu 
života.
Máme radost z rekonstrukce naší zahrady, která postupně nabývá podoby, 
na níž se částečně podílely i děti svými nápady v rámci programu Ekoškola 
a tématu Prostředí. V programu nadále pokračujeme tématem Odpady, kde 
bychom se rádi posunuli dále. Děkujeme všem rodičům za jejich důvěru a pod-
poru. Děkujeme též za spolupráci MČ Praha Troja a Oranžerii trojského zámku. 
V příštím roce se těšíme na Masopust s ostatními trojskými školkami, Vinobra-
ní a další akce.
Ekocentrum Podhoubí neprovozuje pouze dvě školky, našimi ekologickými 
výukovými programy prošlo v průběhu roku přes 5300 dětí z mateřských a zá-
kladních škol. Podporujeme také další školky, aby se staly Ekoškolou a pokra-
čujeme v našich aktivitách při údržbě třešňového sadu v Braníku.
Co si přejeme do příštího roku? Spokojené děti, rodiče i celý tým školky. Mož-
nost pokračovat v našich aktivitách v oblasti vzdělávání a ekologie.
Děkujeme vám všem za společné zážitky, důvěru i přízeň. Krásný rok 2020 
malým i velkým přeje Ekoškolka Rozárka a Ekocentrum Podhoubí.

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

V roce 2019 jsme si užili 
spoustu krásných chvil, hod-
ně radosti a smíchu ve škol-
ce, na zahradě, na výletech, 
při společných odpoledních 
setkáváních. A když se náho-

Pohádka vánoc

Kouzelné kvítí malované mrazivým štětcem na skla okenic,
Sněhové vločky poletující krajinou oděnou v bělostném plášti,
Křupání sněhu pod nohama, cestičky stop a andělé v závějích,
Chvíle radostného očekávání provází bezstarostný dětský smích.

Andělské zvonění, jiskřičky prskavek, balíčky splněných přání,
Dárky všech tajných snů rozsvěcí plamínky štěstí v dětských očích.
Sladký čas vánočních zázraků v hřejivém obětí táty a maminky,
Zanechá navždy svůj otisk vsrdci a nejkrásnější vzpomínky.

Vážení přátelé a kamarádi 
Mateřské školy Nad Kazan-
kou, už je to opět tady – Vá-
noce a konec roku….

dou objevila nějaká ta slzič-
ka, hned se našla ruka, která 
ji osušila, když přišly chmury 
a smutné chvilky, přišlo vlíd-
né slovo a objetí, které připo-
mnělo, že je tu vždy s námi 
někdo nablízku. A to jsou 
dary, které si nezabalíme, ale 
jsou těmi nejcennějšími. Na-
ším velkým, nejen vánočním, 
přáním je, aby se děti ve škol-
ce cítily dobře, bylo i nadále 
hodně smíchu a radosti, aby 
si děti do dalšího života od-
nesly klid, pohodu, umění ra-
dovat se z blízkosti kamarádů 
a rády na školku vzpomínaly 
a vracely se k nám. n Děkuji 
všem rodičům, kteří nás pod-
porují v našem úsilí o vytvo-
ření pohodového společného 
prostředí. Mé poděkování 
patří našemu zřizovateli za 
podporu a spolupráci, které 
se mateřské škole dostává.

A na závěr velmi děkuji 
a cením si práce všech spo-
lupracovníků, kteří provází 
děti v tom nejkrásnějším dět-
ském období.

Krásné Vánoce plné lásky, radosti a pohody se všemi blízkými a do 
nového roku 2020 pevné zdraví, mnoho osobních i pracovních 
úspěchů přeje Vladimíra Barešová

Podhoubí
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Z TROJSKÉ LODĚNICE

N
A JAŘE se právě na naší slalomové rozhodne o tom, 
kdo bude Českou republiku reprezentovat na olym-
piádě v Tokiu. A to bude pořádný šrumec, protože 

z každé kategorie se kvalifikuje jen jeden slalomář/ka. 
Ale nyní vám přejeme především krásné, klidné Vánoce 
a ahoj v novém roce 2020!

Gabriela Satková – šestá zprava

Kdo pojede do Tokia?

Světová špička vodního 

Hrdinové z peřejí
trojského kanálu znovu
září ve světě

slalomu trénuje v Troji

„Růžky“ vystrkují také naši mladí slalomáři a slalomářky

Rozhodne se v Troji

K zóně, kdy vyhrál mistrovství světa i světový pohár 
stal světovou jedničkou. Právě Jirka je už od mala 

v Troji jako doma. Aby mohl ze školy rovnou na trénink, 
několik let strávil na ZŠ Trojská.

Jirkovi ale na paty neustále šlape Vít Přindiš, který 
zvítězil v evropském šampionátu a ve světovém poháru 
byl celkově třetí. A mezi kajakářkami znovu začíná zářit 
jméno Hilgertová. Tentokrát se však jedná o neteř naší 
šampionky Štěpánky, Amálii, letošní mistryni Evropy na 
kajaku.

K
ANOISTKA GABRIE-
LA SATKOVÁ letos 
posbírala všechny ju-

niorské tituly, které mohla, 
když vyhrála na světovém, 
evropském i republikovém 
šampionátu. Další dva míst-
ní Trojáci pro sebe zase 
„ukradli“ republikové titu-
ly – kanoista Matyáš Lhota 
vyhrál mezi seniory a jeho 
mladší bratr Kryštof mezi 
juniory.

Až se v příštím roce zno-
vu v mikrofonu u trojského 
kanálu rozezní hlas Dana 
Stacha a Míry Lence, bude 
se opět závodit. Mrzí nás, že 
je okolo kanálu více rušno, 
ale budeme rádi, pokud se 
přijdete podívat, jak skvělá 
atmosféra se za tímto „hlu-
kem“ skrývá.

Víte, že když se půjdete projít okolo naší slalomové 
dráhy, můžete na ní vidět trénovat aktuální světovou 
jedničku ve vodním slalomu? Mistra nebo mistryni 
Evropy na kajaku? Když na vodě mezi brankami za-
hlédnete loď s nápisem Prskavec, Přindiš nebo Hilger-
tová, jsou to oni. Naši hrdinové, jejichž úspěch se rodí 
právě u nás v Troji.
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CO NOVÉHO U SOUSEDŮ Nové výstavy ve Veletržním paláciy
Národní galerie Praha zahájila v polovině listopadu slavnostním 
Grand openingem novou výstavní sezónu.

U
POZORŇUJEME hlavně na nevšedně koncipovanou dlouhodobou 
sbírkovou expozici 1796–1918: Umění dlouhého století, v níž jde hlavněíí
o konfrontaci děl našich a světových umělců v různých časových a te-

matických okruzích. n Za povšimnutí stojí určitě velkolepě pojatá výstava 
našeho předního sochaře Stanislav Sucharda 1866–1916: Tvůrčí proces (do
5. 4. 2020). n Jitka Hanzelová představuje svou celoživotní fotografickou 
tvorbu pod názvem Tišiny (do 16. 2. 2020) a k příležitosti 30. výročí Sameto-
vé revoluce v rámci projektu e Havel na Hrad na vás čeká pohled očima našichd
předních fotografů na celý revoluční rok 1989, pod obligátním názvem 
1989 (do 16. 2. 2020). Ladislava Popovská

Jak se také cestovalo ještě před třiceti lety
Cestování je naše národní vášeň a správný Čech jí holduje za každých okol-
ností. Před třiceti lety se možnosti cestovat nebývale rozšířily, a tak už jsme 
většinou zapomněli, jaké to bylo předtím, než byly otevřeny hranice. Sešlo se mi 
náhodou v poslední době několik historek z těch časů, a tak bych si je nechtěl 
nechat jen pro sebe.

P
řed hranicemi měl každý obavy, psi,
dráty, závory, pohraničníci se samo-
paly, později i s lesklými pouty u pasu

měli vzbuzovat strach, stejně pracovali i cel-
níci. Panovala zásada, že na nás platí přís-
nost a strohý úřední přístup. Do povinného
celního prohlášení se muselo zapsat vše,
i hodinky Poběda či Prim, snubní prstýnek 
či fotoaparát. Ale touha něco si přivézt byla 
vždy silnější než strach.

S fotoaparátem si užil můj kamarád archi-
tekt. Jako většina měl Practicu z NDR a snil
o lepším objektivu, který se dal koupit prá-
vě jen v NDR. Vypravil se tedy do Drážďan
a aby se celníci nedivili, že má při návratu dva 
objektivy, tak svůj původní objektiv nechal
doma a do koženého pouzdra umístil fotoapa-
rát bez objektivu. To se ale se zlou potázal.
Německý celník se nespokojil jen pohledem
na pouzdro, ale to otevřel a podivil se nad tím
co viděl. Napřed prý křičel, co to znamená,
ale když nedostal žádné pořádné vysvětlení,
tak na celní prohlášení k fotoaparátu Practica 
připsal velkým písmem „OHNE OBJEKTIV“.
Tím bylo po nákupu a můj kamarád se se zá-
pisem „OHNE OBJEKTIV“ zase z návštěvy 
Drážďan vrátil. Protože ale touha po objek-
tivu byla velká, tak se po čtrnácti dnech do
Drážďan vypravil znovu. Tentokrát měl ale
rafinovaný plán. Fotoaparát si vzal i s objek-
tivem a s sebou měl navíc plechovku pome-
rančového džusu. Na břehu Labe džus vypil
a nově zakoupený objektiv umístil do plechov-
ky s ohnutým víčkem. Když se vlak blížil k hra-
nicím, odešel do vedlejšího vagonu a s těžkým
srdcem uložil plechovku s objektivem do koše
na odpadky. Po přejezdu hranic tam plechov-
ka s objektivem stále byla a sen o dokonalém
fotografickém vybavení se splnil.

Podo bně byly uspokojeny i tužby výpravy 
architektů z Útvaru hlavního architekta po
uherském salámu a čabajských klobásách.
Byli na autobusovém zájezdu v Budapešti
a před návratem se řádně zásobili maďar-
skými pochoutkami, které byly určeny jak 
k domácí spotřebě i jako dárky z výletu. Při
příjezdu na československé hranice jim ale
celník sdělil, že se žádné uzeniny dovážet 
nesmějí a kdo něco takového má, ať to před
celnicí vyhodí. To bylo nemilé překvapení,
ale s řešením přišel řidič autobusu. Vrátíme
se ještě na hodinu do Maďarska a tam si kaž-
dý může ještě pochutnat. A tak se autobus
vrátil na parkoviště čtvrt hodiny před hrani-
cí a tam se všichni do těch uheráků a klobás
dali. V autobuse se rozhostilo ticho, čelisti
pracovaly, ozývalo se jen žvýkání a polykání
a pochoutek ubývalo. Když už nikdo více ne-
mohl, autobus se opět rozjel k hranici. „Ne-
mohl jsem pak uherák a čabajku ještě rok ani
vidět“, říkal mi architekt, účastník tohoto
slavného zájezdu do bratrského Maďarska.

Hůře dopadli dětičky, dvě dívenky s no-
vými botičkami z NDR. Zájezdy pro hezčí
a levnější boty do východního Německa 
byly v určitých vrstvách pověstné a rozšíře-
né. Mít Gáborky či Salamandry bylo přá-
ním mnoha našich spoluobčanů. Celníci
a strážci hranic to dobře věděli a byli někdy 
více, někdy méně tolerantní. Maminka na-
šich dvou dívenek nevěděla, co očekávat,
a tak nové botky holčičkám rovnou obula.
Staré boty nejdříve strčila do tašky, ale jak 
se blížila k hranicím a nervozita rostla, tak 
pod tlakem špatného svědomí botičky zase
z tašky vzala a vyhodila. Celníka lesknou-
cí se boty dívek spolehlivě přitáhly a nové
boty byly nekompromisně zabaveny. Ze

zájezdu se tak vracela maminka se dvěma 
dceruškami v dešti úplně naboso. V jiném
případě si můj přítel pamatuje, že při ná-
vratu z Berlína už na našich hranicích cel-
ník Slovák vesele pokřikoval „Kto má Sala-
mandre vystupí vľavo, ostatný vpravo“.

Líto vyhozených hodinek Prim je dnes po
letech i mé sousedce. Byla s manželem na 
zájezdu ve Vídni a tam jim učarovaly japon-
ské digitální hodinky. Obava z potíží na hra-
nicích, strach z pokuty či výdajů za clo opět 
vedly k rozhodnutí původních českých hodi-
nek se zbavit. Vylétly pootevřeným okénkem
z autobusu a už se se svými majiteli nikdy ne-
setkaly. Dopadlo to ale alespoň tak dobře, že
zřejmě díky rozšířenému černému trhu a Tu-
zexu pokládali celníci za možné, že česko-
slovenský občan vlastnil i hodinky digitální,
a tak si moji sousedé hodinky domů přivezli.
Těch vyhozených Primek ale litují dodnes

Nakonec ale musíme konstatovat, že ty 
naše předlistopadové poměry byly ještě
celkem umírněné. Vyprávěl mi přítel, kte-
rý letos navštívil severní Koreu, jaký zažil
strach a obavy těsně před koncem návštěvy.
Jejich výprava opouštěla hotel v Pchjong-
jangu a jedna z účastnic zájezdu byla příliš
pořádná a místo aby nechala místní noviny 
povalovat v pokoji, tak je zmuchlala a hodila 
do koše. To neměla dělat. hned po příjezdu
na letiště byla výprava za velkého dupání
a pokřiku obklíčena policií a dle seznamu
pokojů byla provinilá turistka zatčena a od-
vedena k výslechu. Aniž to tušila, dopustila 
se těžkého zločinu, zmuchlala a zahodila 
portrét samotného Kim Čong -una, který byl
v těch novinách na titulní straně. Překlada-
telka a korejský průvodce výpravy, který byl
za vše odpovědný museli vynaložit veškeré
úsilí, aby provinilá návštěvnice, která se há-
jila tím, že o portrétu nevěděla, mohla s vý-
pravou odletět. Byla ráda, že se mohla vůbec
vrátit a to, že by si třeba přivezla objektiv,
salám nebo botičky ji ani nenapadlo.

Václav Valtr

STŘÍPKY Z HISTORIE

Klub trojské historie
Příští zasedání KTH ve středu 15. 1. 2020 od 17 ho-

din v Domě spokojeného stáří. Mnoho úspěchů v roce 2020 
a hlavně hodně zdraví. František Malý

Porcelán a porcelán
vystavuje Dalibor WORM

do 5. 1. 2020, pá 13–17, so–ne 10–18 h
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TJ SOKOL INFORMUJE

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

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

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

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

TJ SOKOL TROJA zve na cvičeníA

TIP NA PRÁZDNINY

Studánka 2020

Pro děti starší sedmi let pořádá So-
kol Troja o jarních prázdninách od 
22. do 29. 2. 2020 na své horské cha-
tě v Peci pod Sněžkou lyžařský výcvik.
Bližší informace a přihlášku získáte
u náčelníka Sokola Troja Tomáše
Bryknara, t.bryknar@volny.cz nebo
603 460 164.

TJ Sokol Troja přeje všem čtenářům časopisu Troja klidné a spokojené 
prožití svátků vánočních a vše nejlepší, a hlavně hodně zdraví do no-
vého roku 2020.

V
 PROSINCI 2019 pro Vás zorganizoval odbor všestrannosti dne 7. 12. 
tradiční vánoční cvičení a Mikulášskou pro děti. Vánoční cvičení 
mělo vysokou úroveň, využívalo moderní cvičební pomůcky a bylo ur-

čeno prakticky všem věkovým kategoriím. Součástí bylo i příjemné poseze-
ní cvičících u malého občerstvení. Vysokou účast opět zajistily naše senior-
ky. n Do Sokola opět zavítal Mikuláš. Děti si připravily krátké cvičební vy-
stoupení. Viz několik fotek vlevo. Velký dík a uznání patří všem organizáto-
rům a cvičitelkám. n Oddíl kopané pořádal zájezd do Liberce, do IQ cent-
ra, ale i do jiných částí Liberce, viz krátká informace dále. IQ centrum zau-
jalo naše malé fotbalisty, kteří řešili řadu rébusů, hlavolamů, shlédli film 
o astronautech a bavili se technickými zajímavostmi.
Přijďte si s námi zacvičit v roce 2020. Rádi vás uvítáme. Rozvrhy 
našich cvičení jsou ve vitríně na oplocení „Sokolovny“ v Trojské ulici, 
dále na vývěskách u tělocvičny ZŠ a na našich webových stránkách 
www.tj -sokoltroja.cz. Za TJ Sokol Troja Petr FILIP

Se Sokolem 
do Liberce

V
 SOBOTU 30. 11. 2019 se
uskutečnil výlet do Liberce
se Sokolem Troja. Účastní-

ků zájezdu bylo dvacet osm. Tři-
náct zájemců se vydalo do IQ 
Landie za vědou i zábavou, ně-
kdo šel do Botanické a Zoologic-
ké zahrady. Menší skupina (včet-
ně mě) pojala výlet turisticky 
a vydali jsme se nejdřív na krás-
nou rozhlednu s restaurací „Li-
berecká výšina“, pak podél vodní
nádrže Harcov k malebné hrázi
a do centra k nejstarším liberec-
kým domům ze 17. stol. tzv.

Na letošní Mikulášské předvedly děti cvičební skladbu na moti-
vy pohádek. Cvičení sestavila a nacvičila s dětmi Jana Šrámková

Součástí vánočního cvičení bylo příjemné posezení s malým
občerstvením a svařeným vínem

Při vánočním cvičení byly využity i cvičební pomůcky jako
Bosu, flexibary, medicinbaly, a to jak při intervalovém posilo-
vacím cvičení, tak při cvičení rovnováhy

Tradiční vánoční cvičení bylo zahájeno aerobikem

Mikuláš čert a anděl i letos přišli za dětmi Sokola Troja“.

HLEDÁME 
ZÁJEMCE 
O STOLNÍ 
  TENIS

PŘI TJ SOKOL TROJA
dospělí: čtvrtek 18.00–20.00 h
děti: pátek 18.00–19.00 h
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„Valdštejnským domům“ a nako-
nec na náměstí s vánočními trhy.
Moc děkujeme organizátorům
za pěkně prožitou sobotu.

Renata Zajícová
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Zoo pro vás připravila
www.zoopraha.cz

V prosinci denně 9–16 h (24. 12.: do 14 hodin)

12

Botanická zahrada zve
www.botanicka.cz Venkovní expozice denně, Fata 

Morgana kromě pondělí 9–19 h

V období 1. 12. 2019–29. 2. 
2020 je vstup do venkovních 
expozic nezpoplatněn. Skle-
ník 24. 12. 9–14 h.
25.–26. 12. 9–16 h.

Pohyblivý sušický betlém (2004) – Muzeum Šumavy, náměstí
Jeden z největších mechanických betlémů v ČR s dominantním znázorně-
ním starobylého města Sušice. Dílo současníků zachycuje život, tradiční
řemesla v půvabné šumavské krajině, významné šumavské památky a lido-
vou architekturu. Jeho hlavními autory jsou Karel Tittl a Pavel Svoboda.
úterý–sobota 10–12, 14–16.30, neděle 10–12 h, zavřeno 24., 25. a 31. 12. 2019,
betlém se pouští v 10.00, 11.00, 14.00, 15.00, 16.00 h. Poslední vstupenky 
se prodávají půl hodiny před uzavřením muzea. www.muzeum.susice.net

Ze Sušice do Kašperských Hor uběhne cesta rychle.

Kašperskohorský skříňový betlém výstavní místnost radni-
ce Kašperské Hory po–pá: 9–12, 12.30–16 h
24. 12. Živý betlém s hudbou 15 h nám. Před kostelem sv. Markéty
27.–30. 12. Vánoční prohlídky města s šálkem horkého nápoje dle vlast-
ního výběru od 17 h na náměstí, Okruh s betlémy a informacemi o vánoč-
ních zvycích a tradicích na Šumavě. Prodej vstupenek předem v tamním 
Kulturním a informačním středisku, nejpozději hodinu před začátkem!
www.kasphory.cz
Do Sušice jezdí autobus ze stanice Na Knížecí, denně v 9.25 h (11.05 v Sušici), ze Sušice do
Kašperských Hor trvá jízda třicet minut, odjezd např. 12. 23. Autobusem „na otočku“ nejlépe
o víkendu, kdy z Kašperských Hor odjíždí přímý spoj do Prahy v 17.15 (ve 20 h Na Knížecí).

Na dohled z městečka je hrad Kašperk 28. 12.–1. 1. 2020 Zimní prohlíd-
ky hradu denně 10–16.30 h, út–pá: 10.30, 12, 13.30, 15 h, so–ne: 10.30, 
11.15, 12, 12.45, 13.30, 14.15, 15, 15.45 h, www.kasperk.cz

21. 12. Přinesení betlémské-
ho světla do 25. 12. si budoua
moci návštěvníci odnést hlav-
ního vchodu betlémské světlo.
22. 12. Oslava 7. narozenin 
Nurua a výroba vánočních 
přání Popřejte gorilímu sam-
ci k jeho 7. narozeninám.
24. 12. Štědrý den v zoo Do-
neste zvířatům dárky v po-
době ovoce, zeleniny či peči-
va, v následujících dnech pře-
dáme. Speciální vystoupení
v rezervaci Bororo a u lachta-
nů. Vstup za 1 Kč pro děti do
15 let.
25.–26. 12. Vánoční svátky 
v Rezervaci Bororo Speciální 
vystoupení, pro děti pod stro-
mečkem drobná překvapení.
28. 12. Ohřejte se v zoo V Pa-
vilonu slonů ukázky přírod-
nin a artefaktů spojených se
slony, znalostní soutěž o drob-
né ceny, povídání o příči-
nách ohrožení slonů a o je-
jich roli v hinduismu a v in-
dické kultuře, workshop na 
vázání tradičního indického 
sárí. Ve 14 h proběhne setká-
ní s chovatelem slonů.
28.–30. 12. Vánoční nadílka 
u zvířat Mimořádná komen-t
tovaná krmení, během nichž 
si zvířata pochutnají na vá-

nočních stromech a jedlých 
dárcích, které dostaly od ná-
vštěvníků na Štědrý den.
Výstavy: Galerie Gočáro-
vy domy: Heraldická zvířa-
ta očima dětí, Jurta: Jak se di-
vokým koním vrací svoboda:
Ze skicáře malíře Jana Sová-
ka, Terasa před Vzdělávacím 
centrem: Fotím v Zoo Praha/
Ukradená divočina (od 4. 1.)a
1. 1. Speciální novoroční ko-
mentovaná krmení s ukázka-í
mi přírodnin, enrichmentu či
krmiva.
4. 1. Vernisáž výstavy Ukrade-
ná divočina fotografie proti ne-a
legálnímu obchodu se zvířaty:
terasa u Vzdělávacího centra.
6. 1. Tři králové v zoo …v tra-
dičních maskách a rozdávají
dětem dárky.
9. 1. Chov zeber v Zoo Pra-
ha první přednáška v novém a
roce z cyklu Zoo, jak ji nezná-
te, Mgr. Barbora Dobiášová 
od 17 hodin Vzdělávací cen-
trum, 50 Kč (děti 0–3 roky 
zdarma). Sraz v 16.45 u hlav-
ního vchodu.

18. 1. Workshop na výrobu 
enrichmentu z juty pod vede-
ním specialistky Mgr. Marké-
ty Lavické 9–15 h Vzdělávací 
centrum
25. 1. Mezinárodní den ze-
ber s doprovodným progra-
mem
31. 1. Pololetní prázdniny 
v zoo Den plný her se zví-
řecí tematikou ve Vzděláva-
cím centru a vystoupení v Re-
zervaci Bororo, zaměřené na 
hry zvířat. Vstup za 50 Kč pro 
žáky s jedničkou z přírodopis-
ných předmětů.

Komentovaná krmení a se-
tkání – probíhají o víkendech 
a svátcích
Happy Mondays – každé 
pondělí mají všechny děti
od 3 do 15 let, důchodci a stu-
denti vstup za 50 Kč. Držite-
lé průkazek ZTP, ZTP/P mají 
vstup za 1 Kč.
Večerní prohlídky s průvod-
cem každý pátek a sobotu 
od 17 h. Na prohlídku je nut-
né se předem objednat.
Krmení velbloudů – každý 
den se vždy ve 13.30 Je nutné 
se předem objednat.

krmítek s doporučením, čím
ptáky správně krmit a kdy 
s krmením začít. Víte, že po-
dle nejnovějších poznatků je 
v současné době ptáky zapo-
třebí přikrmovat celoročně? 
Nesmíme zapomínat ani na 
vhodná napajedla, jejichž
význam stoupá především 
v horkých letních dnech.
Mše sv. Klára: Půlnoční 
24. 12. ve 23 h, Vánoční
25. 12. v 11 hodin.

17. 1.–1. 3. 2020 Jak krmit 
ptáky? Areál Jih, na výstavě
představíme základní typy 

VESELÉ VÁNOCE
a vše nejlepší 
do nového roku Redakce

Re
pr

o 
z 

pr
os

pe
kt

u 
m

uz
ea


