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Milí trojští a podhořští sousedé,

ZASTUPITELSTVO INFORMUJE

Tomáš Bryknaráš k

nechci dnes psát o strastech a starostech tohoto pomalu končícího roku. Covid 19 tady je 
a ještě asi nějakou dobu s námi bude, ať se nám to líbí nebo ne. Energetická krize a rostoucí inflace jistě 
přinese do našich rodin období šetření a uskromňování. Jsou před námi ale vánoční svátky, nejkrásnější 
čas celého roku. Pokuste se si v kruhu rodiny a přátel co nejlépe odpočinou a užít si ty slavnostní krásné 
chvíle zrození Jezulátka. Slavnostní rodinná atmosféra u rozsvíceného vánočního stromku, rozzářené 
oči dětí nad hromadami balicího papíru a malá vzpomínka na ty, kteří zde již s námi nejsou, mne vždy 
znovu a znovu dojímaly. A cestou na půlnoční mši do kaple sv. Kláry si vždy naplno uvědomím, v jak 
krásné a klidné době vlastně žijeme a jak je ta naše Troja nádherná.

Vánoční koncert v Trojském zámku je vždy úžasným dovršením těchto svátečních dní. Je mi velice 
líto, že vás letos po koncertě nebudu moci pozvat na sklenku trojského vína a připít si s vámi na šťast-
ný nový rok. Doufám, že pro nás pro všechny bude lepší, než ten právě pomalu končící.

Milí trojští a podhořští sousedé, užijte si klidné a ničím nerušené vánoční svátky v Troji a do no-
vého roku vám všem přeji především pevné zdraví, úsměv na rtech a dobrou náladu.

Ze zápisu z 24. zasedání Zastupitelstva MČ Praha -Troja 7. 12. 2021

Dotační program Městské části Praha-
-Troja na rok 2022
Pan Petkov – v programu je letos změna v tom,
že není povinné specifické téma, ale městská 
část uvítá, když budou projekty zohledňovat vý-
ročí 100 let od připojení Troji k Praze a 30. vý-
ročí vzniku MČ. Zastupitelstvo MČ Praha -Troja
po projednání schvaluje vyhlášení Progra-
mu pro poskytování dotací z rozpočtu Měst-
ské části Praha –Troja s názvem „Podpora 
projektů v oblasti rozvoje, krajiny, občanské 
společnosti, vybavení, služeb a volnočaso-
vých aktivit v prostoru trojské kotliny pro rok 
2022“, který je přílohou č. 1 tohoto usnesení.

Usnesení č. 126 bylo schváleno.

Připomínky MČ Praha -Troja k návrhu 
Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvo-
je hl. m. Prahy a Vyhodnocení vlivů na 
udržitelný rozvoj území v rámci řízení 
o vydání Aktualizace č.5
Pan místostarosta seznámil s postupem při 
vydání Aktualizace ZÚR. Dále seznámil s při-
pravenými připomínkami, které nebyly do 
ZÚR zapracovány nebo byly změněny tak, že 
s tím MČ nesouhlasí. MČ požaduje upravit bod 
h) na původní znění. Další rozvoj ÚČOV mimo 
území Císařského ostrova, tato připomínka 
platí. Požadujeme specifickou oblast vymezit 
dle rozsahu území určeného Příměstským par-
kem trojská kotlina – odkaz na Memorandum. 
Dopravní koridory – připomínka zapracování 
územní rezervy pro koridor automobilového 
tunelu propojujícího Čimickou ulici s Trojským 
mostem, nebyla zapracována. Začátkem roku 
byl městské části Praha 8 a MČ Praha -Troja 
představen projekt Čimická radiála, kde by do-
prava nezatěžovala Troju. Dává se na zvážení, 
zda tuto variantu nezapracovat do připomínek. 
Členové zastupitelstva souhlasí. Dále ponechat 
připomínku týkající se biokoridorů a enklávy 
otevřené krajiny.

Zastupitelstvo MČ Praha -Troja po projed-
nání schvaluje připomínky MČ Praha -Troja 
k návrhu Aktualizace č. 5 Zásad územního 
rozvoje hl. m. Prahy a Vyhodnocení vlivů na 
udržitelný rozvoj území v rámci řízení o vy-
dání Aktualizace č.5, uvedené v příloze č. 1 
tohoto usnesení.

Usnesení č. 127 bylo schváleno.

Zásady participativního rozpočtu TROJA 
SOBĚ pro ročník 2022/2023
Paní Marková seznámila s návrhem Zásad. Pan 
starosta – název participativního rozpočtu TRO-
JA SOBĚ mohl být změněn, ale nikdo nevznesl 
jiný návrh. A název není tak důležitý, ale budeme 
rádi, když obdržíme od občanů pěkné návrhy. 
Pan místostarosta – důležité je, proč chceme 
participativní rozpočet udělat. Aby to bylo v dal-
ší publicitě jednoznačné. Paní Karlíková – aby 
ty podmínky byly pro občany jednoduché, aby-
chom je neodradili. Komunikace s občany by 
měla být přívětivější. Pan místostarosta navr-
huje změnu v odrážce 2 Proč navrhujeme part. 
rozpočet – vypustit slova „A vyzkoušet, jak to 
probíhá“ a nahradit textem „a účastnit se pro-
cesu“.

Zastupitelstvo MČ Praha -Troja po projed-
nání schvaluje Zásady participativního roz-
počtu TROJA SOBĚ pro ročník 2022/2023, které 
jsou přílohou č. 1 tohoto usnesení.

Usnesení č. 128 bylo schváleno.

Rozpočtové provizorium Městské části 
Praha -Troja v roce 2022

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 před-
pisů, Pravidla rozpočtového provizoria Měst-
ské části Praha -Troja pro rok 2022, uvedená 
v příloze tohoto usnesení.

Usnesení č. 129 bylo schváleno.

Informace starosty
Pan starosta – požádal pana místostarostu. 
Výstava Trojské plány by měla být zahájena 
27. 1. 2022. Tomu předchází výstava od 13. 1. 
ve společenské místnosti DSS věnovaná 100 le-
tům od připojení Troje k hl. městu, resp, k 30. 
výročí vzniku MČ. Pokud by někdo měl nějaký 
historický dokument, může ho přinést na úřad. 
Tato expozice by mohla zůstat během roku 
a měnilo by se téma. Mohl by tam proběhnout 
i doprovodný program k obsahu expozice. Když 
je otevřená výstava v Galerii, tak bude přístupná 
i expozice ve společenské místnosti. Paní Karlí-
ková – můžeme dát i výzvu do časopisu, kdo by 
měl nějaký dokument.

PRAHA -TROJA
1922–*1992–2022
Vážení trojští, v novém roce si Troja při-

pomene 100 let od připojení k hlavnímu 

městu a vznik Velké Prahy. Zároveň je to 

již 30 let, kdy byla v Troji znovuustavena 

samospráva.

Zveme vás na slavnostní zahájení 

výstavy, která přiblíží některé mil-

níky naší trojské historie.

VE ČTVRTEK 13. LEDNA OD 17 HODIN

ve společenském sále Domu spokojeného 

stáří, Povltavská 21.

Za organizátory se těší na viděnou

Tomáš Drdácký, Tomáš Bryknar a Michal Lutterer

Vernisáž 27. ledna 2022 od 17 hodin

v Galerii u lávky

XV.
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Dotační program MČ Praha-
-Troja na rok 2022

Městská část Praha -Troja vyhlásila pro rok 2022 program pro po-
skytování dotací právnickým a fyzickým osobám na podporu pro-
jektů v oblasti rozvoje, krajiny, občanské společnosti, vybavení, 
služeb a volnočasových aktivit v prostoru Trojské kotliny.

N a rok 2022 připadne 30. výročí vzniku samostatné Městské části Praha -Troja 
a také 100 let od připojení Troje k Praze. Přestože není vyhlášeno žádné spe-
cifické téma, které by bylo povinné pro tematické zaměření projektů, měst-

ská část uvítá, pokud žadatelé ve svých projektech tato výročí zohlední.
Program byl 7. prosince 2021 schválen v Zastupitelstvu městské části Praha -Troja 

a je zveřejněn na úřední desce úřadu a na webových stránkách městské části v záložce 
Granty 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 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 (následná péče 

se zapojením dobrovolníků)
4. péče o přírodní památky, faunu a floru Trojské kotlinynn
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), sousedské 

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
8. pořádání vzdělávacích a odborných akcí (např. přednášek, kurzů, kroužků, semi-

nářů, konferencí)
9. vzájemná spolupráce škol a vzdělávacích institucí (předškolní, základní, středo-

školské, vysokoškolské, ZOO, BZ, GHMP aj.)
10. vzdělávací programy pro obyvatele městské části
11. spolupráce vysokých škol s městskou částí
Lhůta pro podání žádostí je od 10. 1. do 7. 2. 2022.
Mimo PROGRAM bude Městská část Praha -Troja projednávat individuální dotace na pod-
kladě individuálních žádostí, které by měly řešit konkrétní potřebu 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 

10. 1. do 7. 2. 

2022.

Kdy na Úřad MČ
na konci roku
úředních dnech s poskytováním všech slu-
žeb v plném rozsahu jsou zachovány:

Středa 22. 12. 2021
8.00–12.00, 13.00–18.00 h

Pondělí 27. 12. 2021
8.00–12.00, 13.00–17.00 h

Středa 29. 12. 2021
8.00–12.00, 13.00–18.00 h

čtvrtky 23. 12. a 30. 12. 2021
bude úřad z provozních důvodů otevřen 
od 8 do 13 hodin.

Pokud je to možné, využijte pro komuni-
kaci s úřadem prioritně elektronickou
formu, například e -mail nebo datovou
schránku.

Ing. Irena Marková, tajemnice ÚMČ Praha -Troja

od 16 h v Císařském sále
Trojského zámku
Program:

Georg Friedrich Händel – z „Hudby k oh-
ňostroji“
Wolfgang Amadeus Mozart
Serenáda G dur, KV 525
„Malá noční hudba“
Edvard Grieg – Z časů Holbergových, 
suita op. 40
Michael Praetorius – Vánoční hudba
John Francis Wade – Adeste fi deles
Dvořákův komorní orchestr diriguje
Jaroslav Vodňanský

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

NOVOROČNÍ 
 PROCHÁZKA

VÁNVÁNVÁNOVÁVÁNOVÁNVÁNVÁNOVÁNOVÁNOVÁNOVÁNOVÁNVÁNVÁNOVÁNVÁNOVÁNVÁNVÁNVÁNOVÁNOÁNOVÁNVÁÁVÁNNOVÁÁ CE 2CE 2CE 2CE 2CCCCCE 2CE 2E 2CCCE 2CE 2CE 2CCCCCCC 2CCCC 02100002100000000 2672676626722

NOVORROOČNÍÍÍ 
 PROCHÁZKA

sraz ve 14 hodin
u Trojské lávky

V NEDĚLI
2. 1. 2022
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Silvestr a Nový rok, 
používání „zábavní“ ppp
pyrotechnikypp

užívání pyrotechnických a obdobných výrobků ouPo
Prahy omezeno vyhláškou. I ve dnechaje na území hlavního města 31. 12. 

a 1. 1., ější, je jejich používání na mnoha místech zcela ně kdy jsou pravidla mírn
o. Pokud pyrotechniku používáte, buďte prosím ohleduplní k lidem Pokud pyrotechni. ikzakázáno. Pokud pyrotechni

i přírodě. Děkujeme. Podrobnosti naleznete na
https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/akce_a_
kampane/pyrotechnika/index.html

Z TISKOVÉ ZPRÁVY (3. 12. 2021)

Alej roku
Do úterý 11. ledna 2022 probíhá 
hlasování v anketě „Alej roku“.

V YBERTE SI a podpořte svého favori-
ta na stránce https://alejroku.cz –
nechci nikoho ovlivňovat, ale já už

mám jasno: nemůže být krásnější aleje, než
té, která vede k pivovaru…

Klidné svátky a vše dobré 
v roce 2022 vám přeje

Milan Novotný, referent životního prostředí

Nejen pro ty, kdo se chtějí inspirovat, kterou alej 
vybrat – je tu nově vydaná publikace Václava

Valtra Česká barokní krajina (40 x 26 cm) s desít-
kami nádherných snímků i reprodukcí dobových
vyobrazení včetně památných alejí. Dvaadvacet 

velkoformátových, volně vložených, historic-
kých map doplní představu o fenoménu barokní 
kompozice ‘plenéru’. Nyní za akční cenu 250 Kč 

v obchodě Na Kovárně, na Úřadě MČ a v kanceláři 
vydavatele – NQS.

voroční svoz odpadu

K MĚ 1. 1. PROBÍHÁ SVOZ ODPADŮ v obvyklých 
mínech. Vánoční stromky nepatří do nádob na 
ěsný odpad. Ty „přírodní“ můžete odkládat ke 
rům na tříděný odpad (pokud možno tam, kde 
dost místa, aby nepřekážely na chodníku nebo 
ovce). Stromky „umělé“ – když doslouží – ne-
azujte do kontejnerů na tříděný či směsný od-
d, je třeba je odvézt do sběrného dvora (kam 
ze samozřejmě odevzdat i přírodní stromek). 
běrný dvůr Voctářova má běžnou provozní dobu 

do 23. 12., od 27. do 30. 12. a pak od 3. 1. (24.–
26. 12. a 1.–2. 1. zavřeno, 31. 12. zkrácená provoz-

ní doba do 14 hodin).

Vánnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnoční a nov
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ÚŘAD MČ INFORMUJE

Kotlíkové dotace 2022

N A ROK 2022 JE V RÁMCI PROGRAMU ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY ovzduší 
připravována další etapa tzv. „Kotlíkových dotací“ na pořízení eko-
logického vytápění v domácnostech. Předmětem podpory je náhrada 

„starých“ kotlů na pevná paliva (emisní třída I. a II. dle ČSN EN 303-5: POZOR – 
tyto kotle bude od 1. 9. 2022 ZAKÁZÁNO PROVOZOVAT, v Praze je navíc už 
od 1. 10. 2020 vyhláškou zakázáno v nich topit uhlím, uhelnými briketami 
a koksem) kotlem na biomasu, plynovým kondenzačním kotlem nebo tepelným 
čerpadlem. Zvláště zvýhodněna budou pravidla pro nízkopříjmové domácnosti 
(dotace až 95 % ze způsobilých výdajů, maximální výše 100 000 až 130 000 Kč 
dle typu tepelného zdroje). Bližší informace na webu www.kotlikydotace.cz
nebo https://portalzp.praha.eu/jnp/cz/energetika_a_doprava

Zvířecí záchranka

V chladných dnech se drobní ptáci, ale 
třeba i netopýři snaží najít úkryt před 
mrazem a větrem, kde se dá. Ne každá 
skulina je ve městě ale bezpečná. Na-
příklad takový vývod z plynového kotle 
nebo kamen bez krycí mřížky se může 
pro zvířecího návštěvníka stát pastí.

P RAŽSKÁ ZVÍŘECÍ ZÁCHRANKA pomáhá divokým A
zvířatům bezplatně již od roku 2009. Specializuje se 
na rychlé zása -hy, odchyty, první pomoc a převoz do 

záchranné stanice či ke specializovanému veterináři a po-
radenství na poho -tovostním telefonu 774 155 185. Příběhy 
zvířat můžete také sledovat na fb stránce @Zachranazvira-
tvPraze nebo na instagramu @Zvirecizachranka.

I letos občané velkoobjemové 
kontejnery zaplnili. Pokračování 

v příštím roce, sledujte informace 
na těchto stránkách.

ŽIVOT V TROJI
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VÝSTAVA

Kniha
a závoj

ZAJÍMAVOST

1100 let od úmrtí

Kněžny a světice

Ludmily

Út–ne 10–18 h, vstup zdarma

24.–27. 12. a 31. 12.–3. 1. 2022 zavřeno

Klementinum 190

Praha 1

Představuje 
rukopisné a tištěné 

památky (do r. 1800) 

spojené s osobností spojené 
í světice nejstarší
zemí – českých 
sv. Václava.babičky 

Do 30. 1. 2022
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ZASTUPITELSTVO INFORMUJE 25. 11. 2021 ÚŘAD MČ INFORMUJE

ŽIVOT V TROJI A OKOLÍ

ZAJÍMAVOST

Komise pro dopravu a bezpečnost

K OMISE PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST se tentokrát pod vedením pana místostarosty 
Ing. arch. Drdáckého zabývala opět situací, kdy jsou na Trojské ulici dlouhé kolony 
a nemohou projet ani vozidla IZS. Projednávala obnovení jednání s MČ Praha 8, 

aby se mohl alespoň částečně uskutečnit projekt světelné závory v ulici K Bohnicím. Dále 
řešila dopravní opatření k průjezdu ulicí Pod Havránkou ze severu, kterou řidiči používají 
k průjezdu, když jsou kolony v Trojské ulici. Dalším tématem bylo řešení parkování vozidel 
zásobující prodejnu Na Kovárně. Komise se také zabývala peticí občanů k dopravě v Rybářích,
kde navrhuje zakrýt cedule u parkoviště, když není parkoviště v provozu nebo se zabývat 
možností vjezdu s povolením MČ nebo strukturovat nabídku parkování pro návštěvníky dle
ceny. Dále se komise zabývala podnětem občana na přemístění zrcadla v Trojské ulici před 
Panským statkem a zadáním projektu na obousměrný provoz pro cyklisty na komunikaci Nad
Kazankou.

Komise pro sport a volný čas 2. 12. 2021

K OMISI PRO SPORT A VOLNÝ ČAS SVOLAL PŘEDSEDA KOMISE pan Mgr. Filip Hájek 
k aktuálním tématům. Především se jednalo o připravované výstavbě Víceúčelového 
hřiště v Podhoří, u kterého v současné době probíhá územní řízení. Během územ-

ního řízení musel být změněn povrch hřiště na mlatový, aby byl projekt v souladu s územním 
plánem. Po obdržení rozhodnutí stavebního úřadu chce MČ ihned vyhlásit výběrové řízení 
a následně začít s realizací. Komise se dále zabývala dlouhodobým záměrem MČ vybudovat 
nová veřejná hřiště za valem vedle SaBaTu Praha. Diskutovaly se náměty na velikost hřišť,
jejich využívání, případně zda místo hřišť nepostavit víceúčelovou halu. Dalším diskutovaným
tématem byl vznik nového hřiště v areálu TJ Sokol Troja. Opět padaly návrhy na druh a využi-
tí hřiště, např. zda uvažovat i o celoročním provozu a na jeho správu. V tomto případě chce
komise počkat na jednání pracovní skupiny TJ Sokol Troja, kde jsou i zástupci městské části
a která byla k tomuto účelu zřízena. Na závěr jednání podal pan Peřina z HG Sportu s.r.o.
informaci o připravovaném organizovaném běhu pro rodiny a pro radost, který by se měl 
konat 5. 6. 2022. 

Pošlete nám nápad, co zlepšit v naší městské části. Máte 
nápad, co by přispělo ke zkrášlení naší městské části nebo 
by nám tu usnadnilo život? Chtěli byste, aby ho městská 
část zrealizovala? Není to žádný zázrak, ale participativní 
rozpočet TROJA SOBĚ. V něm můžete sami rozhodnout, na 
co vyhradíme půl milionu korun z kasy naší městské části.

Co je to participativní rozpočet TROJA SOBĚ a jak probíhá?

Trojská statistika
K 1. 12. 2021 má MČ Praha -Troja celkem 1272 obyvatel (bez 
cizinců) s trvalým pobytem (571 mužů, 701 žen). Voličů je 
nyní 939. Dětí do 18 let je 333, seniorů nad 80 let je 41, 
z nichž 5 je nad 90 let. V této věkové skupince vždy vedly 
ženy nad muži, nyní připadají dvě ženy na tři muže. A jistě vás 
zajímá i počet evidovaných psů: ten se až tak moc nemění. 
V Troji jich je v současnosti 122.

Renata Zajícová, evidence obyvatel

Nechte
nápady 
klícǐt!

Participativní rozpočet

1. Radnice vymezí část peněz z ročního rozpočtu, 
tedy je vlastní participativní rozpočet.

2. Obyvatelé podávají návrhy, co by se za tyto peníze yy
mělo v naší městské části v následujícím roce vylepšit.

3. Radnice tyto návrhy prozkoumá s ohledem na je-
jich realizovatelnost a případně je spolu s autory 
dopracuje do realizovatelné podoby

4. Vyvrcholením je hlasování o tom, které návrhy obyva-í
tel bude úřad městské části Praha -Troja realizovat.

Proč participativní rozpočet TROJA SOBĚ zavádíme?
n Je to příležitost pro občany, kteří chtějí věnovat svůj čas 

na to, aby se jim v naší městské části lépe žilo.
n Je to příležitost pro ty, kteří mají chuť zkusit si, jaké je 

to navrhnout něco, co v městské části chybí a účastnit 
se procesu od nápadu po realizaci.

n Je to pro městskou část nová možnost získat náměty na 
úpravy a oživení veřejných prostranství či budov. I drobné 
změny mohou znamenat mnoho pro toho, kdo v daném 
místě žije, či jím prochází cestou do práce, do školy atp.

Jak návrh podat a všechny další informace najdete na
www.trojasobe.cz neboz www.mctroja.cz. Začátkem led-
na 2022 Vám také dorazí domů speciální informační leták,
ve kterém se též vše dozvíte.

Se zprovozněním nové točny 
autobusů v Podhoří se obje-
vila i nová autobusová linka 
235. Jezdí v půlhodinových 
intervalech, obdobně jako 
č. 236, s tím rozdílem, že ze 
zastávky Zhořelecká pokra-
čuje vpravo – viz schéma.

Sváteční čas na vás může dýchnout i v tramvaji

Kam až s busem č. 235
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ŽIVOT V TROJI REKAPITULACE roku 2021…

1

5

9

2

6

10

n tradiční novoroční procházka se starostou
n výstava Trojské plány XIV v Galerii u lávky
n probíhá očkování trojských seniorů v ordinaci Sádky
n probíhá distanční výuka ve školách

n zápis dětí do ZŠ
n postupné uvolňování vládních opatření
n výstava fotografií v Galerii U Lávky: Petr a Pavel Hronovi
n na Vltavě nastal 1. stupeň povodňové aktivity

n Pomozme mlokovi přežít v Praze – brigáda v Podhoří
n II. etapa rekonstrukce komunikace Pod Hrachovkou
n Trojské vinobraní v komorní verzi
n Zažít Troju jinak v Povltavské ul.
n samosběr a moštování jablek ve štěpnici
n Dny evropského dědictví v Troji
n 60 let činnosti oddílu kopané: zápas starých gard 
n slavnost k 90. výročí Zoo Praha
n oprava povrchu cesty na protipovodňovém valu

n nová publikace Prahou za vínem, Příběhy pražských vinic
n komentované prohlídky k výstavě Trojské plány XII 
n lyžaři na Boudě U Studánky
n Zoo i Bz zůstávají uzavřeny z důvodu pandemie covid-19
n kurz pro začínající včelaře 

n pekařská soutěž Trojská buchta na obecní zahradě
n Trojský orienťák
n Světový pohár ve vodním slalomu
n vybudován nový altán v zahradě zš
n víkend otevřených zahrad v zámku Troja
n sousedské posezení v Art & Food Zooně

n volby do Poslanecké sněmovny opět v rouškách
n cyklovýlet TJ Sokol Polabím
n křest publikace Ztracený Ovenec, Nalezená Troja“
n autobusový zájezd do Duchcova a na Jezeří
n trojská drakiáda
n bezbariérová úprava chodníku u hlavního vstupu do zámku
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…aneb výběr toho, co se dělo v Troji

3

7

11

4

8

12

n schválen rozpočet MČ Praha Troja na rok 2021
n zastupitelstvo udělilo 17 grantů v celkové výši 500 000 Kč
n trvá uzavření škol a výuka na dálku z důvodu pandemie covid-19
n uzavřená je i nadále ZOO a BZ
n brigáda Pomozte mlokovi v omezeném režimu
n nové hřiště pro mládež Sabat

n vernisáž v Galerii u lávky – Ladislav Hojný – Výtvarná intimita
n letní tábor oddílu Stopa na Modřínové plantáži
n čtvrteční pohádkování a Letní kino v Trojském sklepě

n Galerie u lávky: Michal Novák, grafika
n Dýňování a strašidýlková cesta
n první běh Troja Challenge (Rozběháme Troju)
n Den pro Trojskou kotlinu na jižním předpolí zámku
n Vítání občánků a Slavnostní koncert
n zprovoznění nové otočky autobusů v Podhoří
n přednáška o astronomii v DSS

n zápis dětí do MŠ 
n podél cyklostezky se otevírají výdejní okénka občerstvení
n otevřené venkovní prostory Botanické zahrady i zoo
n BZ vydává sousedské permanentky
n jarní úklid „Ukliďme Troju“

n letní program v Trojském sklepě
n nové lavice v obecní zahradě
n kulturní program v trojském pivovaře
n zahájena stavba kanalizačního odlehčovače u loděnice

n měřený trenink v orientačním běhu TROJA 2021
n zpívání pod rozsvíceným stromem
n časopis Šestka nově distribuován i v Troji
n schází se pracovní skupina pro obnovu hřiště u sokolovny
n druhý běh Troja Challenge (Rozběháme Troju)
n vyhlášen Dotační program MČ na rok 2022
n vánoční koncert v Trojském zámku
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ZAJÍMAVOST

Tajemství historické 
kompozice Prahy
Všechna předešlá období hospodářského 
a populačního rozkvětu byla vždy spjata 
s rozvojem a rozrůstáním města. Každé 
takové období zanechalo své stopy v pů-
dorysném uspořádání zástavby a může-
me je vysledovat na konkrétních místech.

Z PRVNÍHO „ZLATÉHO“ VĚKU PŘEMYSLOVCŮ mámeŮ
na Starém Městě pravidelnou Havelskou čtvrť, která 
se odlišuje od okolní neuspořádaně rostlé sítě ulic.

Je nápadná svou přímočarou pravoúhlou skladbou, její řídící 
linií je dnešní Rytířská ulice s 550 m dlouhou severozápad-
ní stranou. Havelské město vzniklo za krále Václava I., otce
Přemysla Otakara II. Ten se pak v listině z roku 1265 zmiňuje
o tom, že tato část města byla „velkolepě vystavěna našíma
mistrem Eberhardem, mistrem naší ražby a jeho přáteli“.
Nová část města vycházela z antických principů, udržovaných
po celý středověk dle zkušeností římských zeměměřičů,
a z principů uplatňovaných při stavbě měst i vojenských tábo-
rů legií s kolmými osami cardo a decumanus.

Na tuto výraznou kompozici navázal o sto let později
Karel IV. při založení Nového Města. Zakládací listina byla 
vydána o Velikonocích roku 1347 na Křivoklátě. Pravděpo-
dobným autorem urbanistického návrhu byl z Avignonu krá-
lem přivedený stavitel dómu na Hradčanech Matyáš z Arrasu.
Bylo tehdy obvyklé, že stavitel dómu se svou hutí býval i sta-
vitelem města. Doklady o této zvyklosti jsou zachovány ve
Florencii i v Sienně, kde stavitel dómu měl v působnosti i stav-
bu hradeb, mostů, regulaci řeky a jiné veřejné stavby. Svědčí 
pro to i umístění busty Matyáše z Arrasu v triforiu katedrály 
přímo vedle členů panovnické rodiny.

Na podzim roku 1347 bylo Nové Město pražské vytyčeno
v terénu. Zeměměřiči, agrimensoři, jejichž vytyčovací svět-
la prozařovala podzimní večery a noci na ploše dvou a půl 
kilometrů čtverečních podél Starého Města od Poříčí až po
Vyšehrad, od Havelské brány až po vinohradské výšiny, pře-
nášeli do terénu mistrovský návrh. Ten musel vznikat v před-
cházejících dvou letech, tedy nejpozději od roku 1345. Podle
panovníkova přání měla obě města Staré i Nové tvořit jedpanovníkova přání měla obě města, Staré i Nové, tvořit jed-
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notu. Proto byla za základ topografie zvolena právě osa Havelského města. Směr kolmý na Ry-
tířskou ulici byl i směrem hlavní osy Koňského trhu, dnešního Václavského náměstí. K němu, 
pootočené o 45°, byly dvě vzájemně rovnoběžné ulice Hybernská a Ječná. Na ně byla navázána 
další dvě tržiště, Senovážné náměstí a Dobytčí trh. V jižní oblasti byla poloha pěti nevýznam-
nějších novoměstských církevních staveb seskupena do obrovského kříže, jako symbolu po-
žehnání města. Vrcholy kříže tvoří Karlov, Emauzy, Svatá Kateřina a P. Marie na Trávníčku. 
V průsečíku ramen kříže je kostel Sv. Apolináře, který půlí obě osy. Na nejvyšším místě terénu 
leží vrcholná církevní stavba, kostel a klášter P. Marie a Svatého Karla Velikého na Karlově. Je 
to oktogonální centrální stavba inspirovaná karolinským oktogonem v Cáchách, která je ve 
vyvýšené poloze, srovnatelné s Hradčany a Vyšehradem. Toto území se symbolickým křížem, 
mezi Dobytčím trhem a Vyšehradem, zůstalo dlouho nezastavěné a zmíněné církevní stavby 
zářily jako architektonické klenoty v rozsáhlé ploše zeleně. Spojnice Sv. Kateřiny a P. Marie 
prodloužená k jihu končí na Vyšehradě u původního chrámu v ose dnešního kostela Sv. Petra 
a Pavla. Další kříž v zástavbě tvoří kostely Vojtěšské čtvrti, Sv. Vojtěcha, Sv. Lazara Sv. Michala 
a Sv. Petra a Pavlal.

Celá kompozice Nového Města, v níž je mnohokrát uplatňován rovnoramenný i pravoúhlý 
pythagorovský trojúhelník, je dále provázána přesnými poměry členění úseků jednotlivých 
os. Vše má i kosmický rozměr, využívající tehdejší astronomie a znalosti o chodu slunce a dal-
ších kosmických těles jako obrovského mechanismu, stvořeného Bohem.

Příkladem tu může být vztah staroměstské Mostecké věže a nově budovaného dómu. Za-
tímco na západní straně jsou malostranské mostecké věže v místě začátku původního Juditina tímco na západní straně jsou malostranské mostecké věže v místě začátku původního Juditina 

1

 2

 3
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mostu, je východní staroměstská věž posunuta jižněji tak, aby 
při pohledu na Hradčany z brány věže zapadalo slunce na 
svátek sv. Víta, světce, jemuž byl dóm zasvěcen, přímo za stře-
chu chóru dómu. Bylo to na den letního slunovratu 21. červ-
na, kdy bylo slunce na obloze nejvýše a zapadalo nejdále na 
severozápadě. Smyslem všech těchto symbolů a vazeb bylo 
co nejvíce se přiblížit ideálnímu svatému městu Jeruzalému 
a Římu. Doba byla přesvědčena, že je -li základní geometric-
ká osnova správně zvolena a realizována, způsobí harmonii 
výsledného celku a že správné matematické relace poskyt-
nou žádaný vjem řádu a celkového pořádku. Tato pravidla 
a návody byly součástí tajemství gotických stavitelských hutí 
a znali je jen zasvěcení mistři a příslušníci huti.

Při dalším období rozkvětu české architektury, v době ba-
roka, navázalo rekatolizační úsilí na tradice české předhu-
sitské církve. Znovu se projevila a byla využita znalost těchto 
zasutých principů a nalézáme je opět v barokním urbanismu.

V Troji máme příklad jedné z prvních barokních kompo-
zic, v níž Jean Baptiste Mathey se svým investorem Václavem 
Vojtěchem ze Šternberku oživují tradici osového provázání 
nové stavby ve velkém, takřka kosmickém měřítku, orien-
tací hlavní osy trojského zámku opět na katedrálu Svatého 
Víta a tím i na sídlo českých králů. K hlavní ose pak kol-
mo rozvíjejí jak uspořádání hlavní budovy i hospodářských 
budov, tak i kompozice zahrady. Tento průkopnický čin byl 
v souladu s duchem barokního smýšlení a přesvědčením, 
že řádné uspořádání staveb v krajině a celkové provázání 
krajinných prvků v jednotném řádu povede i ke kýženému 
pořádku v hospodářství a společnosti. Opět se tak objevují 
myšlenky, nejvíce rozvinuté při zakladatelském díle Kar-
la IV. Trojský příklad ranně barokní římské vily pak byl 
následován mnohými barokními úpravami krajiny po celé 
následující století.

Václav Valtr s využitím podkladů z monografie Nové Město 

pražské od Viléma Lorence, Praha 1973
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slunce

ZÁVĚR KATEDRÁLY SV. VÍTA

MOSTECKÁ VĚŽ

V den letního slunovratu, na svátek sv. Víta, zapadá slunce
při pohledu z brány Mostecké věže za chór dómu,
zasvěcenému sv. Vítu.
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Chrám stv. Víta

Hradčany

1.  Půdorys centra Prahy s vyznačením kompozičních principů 
Nového Města

2.  Detail panoramatu F. C. Kriegera s jižní částí Nového Města 
a Vyšehradem z r. 1712

3.  Kamenný most se staroměstskou Mosteckou věží
4.  Staroměstská Mostecká věž od K. Morstadta z r. 1825
5.  Směry slunečních paprsků v den letního slunovratu ve 

vztahu ke staroměstské Mostecké věži
6.  Schéma osové orientace zámku Troja na dóm Svatého Víta 

na Hradčanech

K zakoupení na ÚMČ Praha-Troja, Trojská 96/230:
n  Slavné stavby v Praze-Troji, vydal Foibos Books s. r. o.

ve spolupráci s MČ Praha-Troja v r. 2014 (383 Kč)
Publikace vydané Nadací Quido Schwanka
– Troja, město v zeleni:
n  Pražská čtvrť Troja (r. 2010, 850 Kč)

nové vydání DVD Troja v proměnách času (r. 2010, 100 Kč)
n Česká barokní krajina XVII. a XVIII. století (r. 2021, 250 Kč)
n Historie Sokolského života v Praze Troji 1895–1948 (r. 2010)

n Legendy a morytáty z Troje a Podhoří (r. 2011)
n Legendy a morytáty z Troje a Podhoří 2 (r. 2013)
n Napříč pražskou Trojou ulicí Pod Havránkou (r. 2014))
n Kam se kdysi v pražské Troji chodilo na pivo (r. 2015))
n  Ztracená Troja a Podhoří (r. 2016) n Osobnosti Trojee

– Pražská Troja, inspirace malířů, grafiků a básníkůů
– Zaniklá osada Bosna (r. 2018)a

n Troja, Vltava, lidé (r. 2018)
n Ztracený Ovenec, Nalezená Troja (r. 2020) VŠE ZA 199 Kč

 4  5

 6
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ŽIVOT V TROJI

TIP PRO VÁS

ZE ŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ

Přejeme vám všem krásnou 
vánoční atmosféru. Děkujeme 
rodičům i celému našemu týmu, 
všem spolupracovníkům a pod-
porovatelům za jejich důvěru 
i podporu v průběhu celého roku. 
Děkujeme MČ Praha-Troja i Eko-
-ateliéru v oranžerii Zámku Troja 
za inspirativní spolupráci.

P ODĚLÍME SE S VÁMI o slova dvou z nás, 
díky kterým jsou naše školka i další akti-
vity, kterými se zabýváme v oblasti vzdělá-

vání a environmentální výchovy, takové jaké jsou.

Co vám v tomto roce udělalo největší 
radost a na co se těšíte v roce příštím?
Hanka Weiser, ředitelka Ekocentra Podhoubí:
„V letošním roce jsem obzvláště hrdá na své ko-
legy z Ekocentra Podhoubí a Ekoškolky Rozárky. 
Čím déle s nimi jsem, tím více si uvědomuji, 
že sounáležitost, chuť si pomáhat a společně 
pracovat na vzdělávání dětí není vůbec samo-
zřejmostí a mám být za co vděčná. n Vážím 
si všech úředníků, kteří nám v nelehké době 

Opustila nás 
skvělá kolegyně

Období Adventu je čas rozjímání, čas rekapitulace
a čas vzpomínek. Když jsme se před podzimními
prázdninami v říjnu loučili s kolegyní Mirkou Kon-
čelovou a přáli si hezký prodloužený víkend, nikdo
z nás netušil, že se na Trojské gymnázium již nikdy 
nevrátí. V průběhu měsíce listopadu se jí bohužel 
vrátily bolestivé dny v důsledku její dlouhodobé
nemoci. Bojovala s ní statečně, to, co jí dávalo sílu
a naději, byli studenti a výuka. Vždy byla výborně
připravena, učila do posledních chvil. Za celou
dvacetiletou éru na naší škole si nikdy nestěžovala 
na žádnou třídu, na žádného studenta, učitelské
povolání jí opravdu bylo posláním, milovala ho.
Den před druhou adventní nedělí nás zasáhla ve-
lice smutná zpráva, Mirka nás navždy opustila. Kéž
by vyslyšela pocity všech… máme Tě moc rádi, pa-
tříš neodmyslitelně do našeho týmu…, byla oprav-
du skvělá, chybí a bude chybět. Letošní Advent je
jedno velké vzpomínání, s úctou. Děkujeme.

Mgr. Radim Jendřejas
se všemi zaměstnanci a studenty Trojského gymnázia

Krásné vánoce
Co jsme ve škole
zvládli od září?

N ENÍ TOHO MÁLO. Prožili jsme hezký 
týden na škole v přírodě. Zahájili jsme
sérii projektových dnů, řada tříd byla 

v divadle, muzeu či na výstavě. Navštívili jsme Troj-
ský zámek i zoologickou a botanickou zahradu.
Oslavili jsme Halloween, zapojili se mezi Laskav-
ce. Učili jsme se, co nám síly stačily, a to ve škole
i on line, pokud byla nějaká třída v karanténě. Bylo
to pohodové i náročné, někdy smutné, ale častěji
veselé. Dařilo se nám navázat hezké vztahy se ško-
lami Prahy 7, potkat se s rodiči při individuálních
konzultacích, naplánovat nové úpravy ve škole,
nakoupit nové počítače, připravit Vánoce. Za to
všechno patří velký dík všem zaměstnancům školy.

Vážení a milí trojští občané,
dovolte mi, abych Vám jménem všech za-
městnanců trojské základní školy popřála 
krásné vánoční svátky, hodně štěstí, zdraví 
a pohody. Úspěšný rok 2022! Kateřina Tůmová

Zpívání pod rozsvíceným vánočním stromem
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Vánoční přání z Ekocentra Podhoubí a Ekoškolky Rozárky
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a pomáhají, radí, zajímají se a pečují o nás.

Do nového roku si přeji, aby si každý z nás udr-
žel radost, hravost a chuť poznávat okolní svět 
spolu s dětmi, rodiči i učiteli, kteří jsou součástí 
našeho Ekocentra Podhoubí.“
Lukáš Kubín, učitel Soviček v Ekoškolce 
Rozárce:
„Rok 2021 byl rokem v mnohém odlišným od let 
minulých. Proto mě velmi potěšilo, že některé 
věci, zůstávají ve svých kolejích, ať se děje, co 
se děje. A jsou to věci, co mě naplňují klidem 
a radostí. Ať už je to tradiční přespávání před-
školáků pod širákem, školka v přírodě, pasování 
předškoláků (které je vždy takové hořkosladké), 
či začátek nového školního roku a s ním ob-
měnění dětí třídy Soviček, nebo vznik nového 
kroužku Výří výpravy. n A na co že se těším? 
V novém roce se těším na nové zážitky a pod-
něty, ale hlavně čím dál tím více se těším na jis-
toty, které mi může školka a její malí obyvatelé 
dát: doplnění energie, duševní naplnění, radost 
a spoustu veselých, i poučných zážitků.“
A na co se těšíte vy? My určitě na setkávání 
s vámi v našich školkách, při výukových progra-
mech, v rámci programu Ekoškola nebo na sou-
sedských slavnostech a dalších akcích.

Radostný rok 2022, ve kterém se bude 
vždy na co těšit, vám přeje

Ekocentrum Podhoubí a Ekoškolka Rozárka
www.podhoubi.cz

Art Book Fair poprvé na zámku Troja
Ve dnech 13.–14. listopadu 2021 konal vůbec první ročník knižního veletrhu zaměřený na knihy 
o umění. Pořadatelství a zároveň zprostředkování setkání mezi širokou veřejností a nakladateli 
formou bohatých doprovodných programů, se úspěšně zhostila GHMP. L. Popovská
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No Art Todayt
GHMP vystavuje nově zakoupená díla z let 2017–20, 
tedy malby, sochy, videa, instalace, kresby a grafiku 
našich předních umělců. L. Popovská

1. Anna Hulačová, Kult osobnosti, dřevo, včelí plástve
2.  Daniel Pitín, Taxikář, olej, akryl, plátno
3.  Magdalena Jetelová, Židle (detail), dřevo
Výstava ve 2. patře Městské knihovny do 30. 1. 2022

1 2 3
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TJ SOKOL TROJA INFORMUJE A ZVE NA CVIČENÍ

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

Kancelář: Trojská 171a, Praha-Troja (Sokolovna)
Úřední hodiny starosty, pokladna, návštěvní den – každý čtvrtek 17–19 hodin.
VCHOD DO KANCELÁŘE VLEVO VEDLE VCHODU DO RESTAURACE.

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

Seděl anděl na obláčku, čáry máry čaroval.
Vyčaroval Mikuláše, moc se z toho radoval.
Ale pozor, milé děti, čarování není žert,
něco se mu nepovedlo a tak přibyl ještě čert.

Tuto hezkou básničku se naučily děti ve čtvrtek 
2. 12. 2021 na cvičení předškoláků,

ly přednést Mikulášovi,
závěru hodiny navštívil.
ou nevzal čerta ani an-

děla, ale za to měl 
pro děti mikulášské

balíčky, které jim roz-
dal. Pak navštívil ještě

cvičení rodičů s dětmi

TJ Sokol Troja přeje všem čtenářům časopisu Troja a všem Trojským 
občanům a členům našich spolků hlavně klidné prožití vánočních 
svátků a pevné zdraví a hodně štěstí do nového roku 2022.

2. 12. 2021 n
hl
z

bo

c

2. 12. 2021 
aby jí moh
který je v
Sice s seb

I V LETOŠNÍM ROCE PŘIPRAVILI CVIČITELÉ TJ SOKOL TROJA ADVENTNÍ VYZVU 2021 – Sportovní 
adventní kalendář s dvaceti čtyřmi sportovními okénky, které skrývají vždy nějakou pohybovou 
aktivitu. Udělejte něco pro své zdraví a zacvičte si naše zasílané cviky i mezi svátky nebo s nimi na-

startujte začátek nového roku. Tímto vám přejeme šťastné a klidné Vánoce a hodně zdraví a sportovního 
elánu v roce 2022. Cvičitelé TJ Sokol Troja

a „Sportování“ mladšího žactva. Neodpustil si ani 
návštěvu na cvičení seniorek. Zde se sice básnič-
ky nedočkal, ale za jejich překvapené úsměvy jim 
dárečky také rozdal. Čert s andělem měli tento-
krát volno, ale věříme, že v příštím roce se už opět 
všichni potkáme na velké Mikulášské.
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Troja 2021
V sobotu 4. 12. 2021 se v rámci Pražské zimní ligy v orientačním běhu 
uskutečnil individuální měřený trénink TROJA 2021.
Proběhl v MČ Praha -Troja a ve Stromovce. Pro zájemce byly připraveny tratě dlouhé 3,5 km, 8,6 km 
a 18,1 km. Do chumelenice odstartovalo v průběhu dopoledne celkem jedno sto tři a třicet běžců. Větši-
na z nich uvítala možnost proběhnout se v zimní pohádce. Za oddíl OB TJ Sokol Troja Milan Paukert
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Stolní tenis
VÁNOČNÍ TURNAJ ve stolním tenise – dvou-
hrách proběhl v neděli 12. 12. 2021 ve velké 
tělocvičně ZŠ Svatopluka Čecha.

Přišlo přes tuto nelehkou dobu úctyhodných 
jednadvacet hráčů. Na čtyřech stolech jsme hráli 
na dva vítězné sety a po základních skupinách se 
hrálo přímo o celkové pořadí. Přes dvě porážky 
zvítězil Miloš POZNÍČEK, o umístění na dalších 
medailových místech rozhodovalo až pomoc-
né hodnocení, neboť pět hráčů mělo tři prohry. 
Nejlépe z toho vyšel, a druhé místo získal Zdeněk 
KYPR, třetí byl Václav JAGOŠ. Nejlepší ze Sokola 
Troja Petr HOUF obsadil dvanácté místo.

Rudolf Hampel vedoucí stol. tenisu

Josef Jí ra, Krajina u Jablonce, olej na desce
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Mistři českého 
malířství
Nejen skvělé portréty Kupec-
kého, Mánesovy, Brožíkovy, Hynaisovy, ale 
převážně krajinářská tvorba od 18. století 
po současnost, tedy od Piepenhagena, přes 
neméně vynikajícího Chittussiho, Schika-
nedera, Radimského, Kavána, Slavíčka, Hu-
dečka, Špálu, Rabase až po Jíru. (A mnoho 
dalších.) L. Popovská
Galerie Kooperativy, Pobřežní 665/21 Karlín
zdarma út–ne: 14–19 h, do 30. 12. 2021

30 LET
SBÍRKY

STUDÁNKA 2022
Pro děti starší sedmi let pořádá Sokol 
Troja o jarních prázdninách od 12. do 19. 3. 
2022 na své horské chatě v Peci pod Sněžkou
lyžařský výcvik.
Bližší informace a přihlášku získáte u ná-
čelníka Sokola Troja Tomáše Bryknara, 
t.bryknar@volny.cz nebo 603 460 164.

Série zimních kondičních běhů pro veřejnost
Každou druhou neděli až do března
příští termín: 9. 1. 2022
předzávodní prezentace: areál SaBaT
(U Vltavy 816/1, Praha-Troja), zde je zároveň 
start i cíl tříkilometrové trati.
Běhá se ve čtyřech kategoriích:
n 11 až 15 let – chlapci n 15 až XX – muži
n 11 až 15 let – dívky n 15 až XX – ženy
V rámci všech závodů připraven 
i doplňkový hobby běh pro děti do 11 let.

program: 9:00–10:00 registrace
10:00–11:00 start jednotlivých skupin
konec závodu po proběhnutí cílem
Možnost přihlášení: n předem na www.sport-
-base.cz n omezeně na místě v den závodu 
n prostřednictvím internetu – vyplněním 
formuláře nejpozději do tří dnů od data konání 
závodu. n osobně v den závodu ve stanu Nové 
registrace od 09:00 do 10:00 hod.
Startovné: 80 Kč za jeden závod, 250 Kč za sérii pěti 
závodů (hradí se na místě registrace). Osoby s trvalým 
bydlištěm v MČ Praha-Troja a sportovci organizovaní 
v tamních klubech startovní poplatek nehradí. 
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NĚKOLIK TIPŮ, KDE SI UŽÍT ATMOSFÉRU SVÁTKŮ

SOBOTA 25. 12. PLANETÁRIUM Praha Královská obora 233

TROJSKÝ KALENDÁŘ

TIP PRO VÁS

www.botanicka.cz V prosinci, lednu a únoru je otevřeno: venkov-
ní expozice denně 9–16 h, skleník FM út–ne, svátky 9–16 h, 
vinotéka sv. Kláry po–pá 13–17, so, ne, svátky 11–17 h

Zoo pro vás připravila
www.zoopraha.cz

otevřeno denně, v prosinci a lednu 9–16 h, 24. a 31. 12. do 14 h

Botanická zahrada pro vás
17. 1.–31. 3. 2022 Jak krmit ptáky? Krmit či nekrmit? To je oč tu běží. Fo-
tografickou výstavu ptáků budou doprovázet panely s množstvím užitečných 
informací. Krmit jen v zimě? Co když přijde mírná zima? Krmit celoročně? 
Čím krmit? Dotkneme se i témat napajedel, jak si vyrobit ptačí budku a jak 
by měla správně vypadat taková polobudka pro konipase, rehka, či lejska.

19. 12. Betlémské světlo v Zoo 
Praha Skauti přinesou a předají Zoo a
Praha Betlémské světlo, které bude 
pro návštěvníky až do Štědrého dne 
k dispozici u hlavního vchodu.
24. 12. Štědrý den v zoo Vstup 
za 1 Kč pro děti do 15 let Přineste 
během dne našim zvířatům dárky 
v podobě krmiva, které jim v ná-

sledujících dnech předáme (suché 
pečivo, čerstvé nebo sušené ovoce 
a zelenina, veškeré druhy ořechů, 
piškoty). Chcete potěšit naopak 
chovatele, kteří se o naše zvířata 
365 dní v roce starají? Přineste jim 
jeden kus libovolného cukroví se 
zvířecí tématikou, doplněný vánoč-
ním vzkazem.

VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY V KAPLI SV. KLÁRY
PÁTEK 24. 12. 23 H SOBOTA 25. 12. 11 H
NEDĚLE 26. 12. 11 H

VÁNOČNÍ SVĚTLO do 30. 1. 2022
Kult světla byl součástí nábožen-
ských obřadů již před příchodem 
křesťanství. Vystaveny jsou historic-
ké svíce a další předměty vážící se 
k symbolice světla v době adventu 
a Vánoc i malovaný Orlickoústecký 
betlém z konce 19. a začátku 20. 
století. Vstupné: 50/30 Kč, rodinné 
vstupné: 130 Kč
VÍTEJ MEZI NÁMI, DĚŤÁTKO do 20. 2.
Kojenecká móda 1. poloviny 20. st.
ze sbírky Miloslavy Šormové 
a Středočeského muzea. Vstupné: 
70/50 Kč, rodinné vstupné: 190 Kč
Informační centrum: středa až ne-
děle 10–12, 13–18 h

V Roztokách
vystavují:
Zámek Roztoky u Prahy otevřen celoročně: středa až neděle 10–18 h

do 30. 12. Viktoriánské Vánoce –
výstava v Muzeu Kouzlo starých
časů Praha 1, Valdštejnská 150/4
do 3. 1. 2022 Betlémy v Betlém-

ské kapli: Jak se co dělávalo
Praha 1, Betlémské náměstí 1 Tra-
diční vánoční výstava ukáže různá 
starobylá řemesla a činnosti, kupří-
kladu pečení chleba, předení na ko-
lovratu, výrobu krajek, draní peří,
hrnčířství, drátenictví atd. denně 
9–18 h, 24. 12. a 31. 12. 9–14 h, 
25. 12. a 1. 1. ’22: 13–18 h
vstupné: 50–100 Kč
do 2. 1. 2022 Vánoce na starém
tržišti – Botanická Zahrada Pří-
rodovědecké Fakulty UK
Praha 2, Na Slupi 433/16 Výstava
přiblíží atmosféru Vánoc, jak ji
mohli okusit naši předkové na tr-
zích a jarmarcích, kde se nabízely
rukodělné výrobky, vánoční ozdoby
i tradiční vánoční pečivo.
do 9. 1. 2022 Vánoční výstavy 
Chvalský zámek Na Chvalské tvrzik
857/4, Praha 9 n Jan Kudláček:
V ten vánoční čas Ilustrace Jana
Kudláčka potěší oko a pohladí duši.

n ŠTĚDRÉ VÁNOCE aneb pod vá-
nočním stromkem našich prababi-
ček a pradědečků: historické hračky 
a pohlednice z doby první republiky

denně 9–18 h, 24. 12. : 10–16 h, 
zavřeno: 25., 26., 31. 12. a 1. 1.
Vstupné zahrnuje prohlídku výstav 
i zámku: 70 Kč, snížené: 40 Kč, ro-
dinné: 190 Kč
MALOSTRANSKÁ BESEDA
Malostranské náměstí 21, Praha 1
uvádí:
19. 12. ve 20 h Vánoční koncert 
Eva Burešová & Robin Mood –
Hosté: Václav Noid Bárta, Albert Čer-
ný, vstupné: 420–500 Kč
23. 12. od 17 h Jablkoň – Jablkoň 
je setkáním G. F. Händela s pračlo-
věkem. Tato velmi stručná charak-
teristika publicisty Jiřího Černého 
asi nejlépe vystihuje svéráznou 
hudbu ryze české (pražské) sku-
piny, která se s nevšedním nadhle-
dem pohybuje na hranících moder-
ní vážné hudby a popu, vstupné: 
225–250 Kč
30. 12. od 20.30 h Ester Kočičko-
vá & Luboš Nohavica –
Předsilvestří vstupné: 300 Kčí
31. 12. od 20.30 h Ivan Hlas Trio 
Silvestr v Besedě vstupné: 490 Kč

do 28. 2. 2022 Bruslení na Letné 
je v současnosti omezené – na 
ledě můžou být jen dva bruslaři 
30 minut, provoz je 9–20.30 h. 
Na bloky bruslení je třeba se pře-
dem rezervovat na webových 
stránkách prahasportovni.eu. 
Platí i pro bruslení před oborou 
Hvězda, zde jen 20 min. po rezer-a
vaci na kluzistevypich.cz.
Kluziště ZŠ Glowackého, Praha 8
do konce února (dle na počasí)a
pro veřejnost: po–pá 13–19 h, so 
a ne 9–20 h, půjčovna bruslí a dět-
ských přileb, opory pro děti

Sledujte prosím aktuální epidemiolo-
gická opatření i stránky pořadatelů.

13.30–14.30 h POLARIS Vesmírná ponorka a tajemství polární noci
Pohádka Polaris zvítězila hned na několika světových festivalech filmů pro 
planetária.Dobrodružný příběh dvou kamarádů – ledního medvěda Vla-
dimíra a tučňáka Jamese na expedici k Marsu a Saturnu, kde pátrají po 
příčinách střídání dne a noci, ročních období a polárních nocí.
15–16 h 3-2-1START! Vesmírné dobrodružství křečka Elona
Křeček Elon je vědec a žije na skládce. Jeho krysí sousedi ho ale neberou moc 
vážně. 3-2-1 START! je dobrodružný animovaný film o odvaze a vynaléza-
vosti, kterou potřebujete, abyste se dostali do vesmíru a potom zase zpátky.
16.30–17.30 h HVĚZDA BETLÉMSKÁ Novinka!
Film nahlíží do dávné minulosti a poodhaluje tajemství bájného světla nad 
Betlémem, které neodmyslitelně provází období adventu a Vánoc.
26. 12. (a 1. 1. 2022) 13–19 h, 31. 12. zavřeno, ostatní dny roku 2021: 
10.30–19.30 h Kompletní program: www.planetum.cz


