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Milí trojští a podhořští sousedé,
SLOVO STAROSTY

ZASTUPITELSTVO INFORMUJE

chtěl bych vám dnes všem popřát především klidné a spokojené prožití vánoč-
ních svátků, nejlépe v kruhu rodiny nebo svých přátel. Poslední uplynulé roky 
spojené s covidem, válkou na Ukrajině, energetickou krizí a výrazným růstem 
inflace, nebyly nejen pro naši zemi, ale i pro celý svět těmi nejšťastnějšími. 
Budu tedy sobě i vám přát, aby ten nadcházející rok byl pro nás pro všechny 
klidnější, bezpečnější a především šťastnější.

Milí trojští a podhořští sousedé, přeji vám všem v roce 2023 pevné zdraví 
a dobrou náladu.

Tomáš Bryknar

Ze zápisu z 2. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Troja dne 6. 12. 2022

Schválení Programového 
prohlášení ZMČ Praha-Troja 
2022–2026
Zastupitelstvo MČ Praha-Troja po pro-
jednání schvaluje Programové prohlá-
šení Zastupitelstva městské části Pra-
ha-Troja 2022–2026, uvedené v příloze 
tohoto usnesení a ukládá tajemnici 
úřadu městské části zveřejnit Progra-
mové prohlášení v časopise TROJA, na 
webových stránkách městské části a na 
úřední desce.

Usnesení č. 14 bylo schváleno.
Volba členů a tajemníka fi nan-
čního výboru ZMČ Praha-Troja
Zastupitelstvo MČ Praha-Troja po pro-
jednání volí členy finančního výbo-í
ru paní Ing. Evu Hamplovou, pana 
Mgr. Vojtěcha Valtra, pana Ing. Michala 
Crkvu, pana Mgr. Evžena Zápotockého 
a volí tajemníkem finančního výboru 
paní Ing. Irenu Markovou

Usnesení č. 15 bylo schváleno.
Volba členů a tajemníka kont-
rolního výboru ZMČ Praha-Troja
Zastupitelstvo MČ Praha-Troja po pro-
jednání volí členy kontrolního výboru í
paní Markétu Zubrovou, pana Mgr. Fili-
pa Hájka, pana Jana Foglara, pana Mar-
ka Padevěta a volí tajemníkem kontrol-í
ního výboru paní Ing. Irenu Markovou

Usnesení č. 16 bylo schváleno.
Dotační program městské části 
na rok 2023
Pan předsedající – již mnoho let vyhla-
šuje MČ dotační řízení na podporu růz-
ných organizací i neformálních spolků 
na území MČ Praha-Troja. Program byl 
v loňském roce po několika letech upra-
vován do znění, které zůstalo zachováno 
v dotačním programu na rok 2023. Žada-
telům je úřad připraven pomoci s podá-
ním žádosti. Po ukončení příjmu žádostí 
zasedne Grantová komise, která žádosti 
posoudí a dá doporučení Zastupitelstvu 
městské části, jak jednotlivé projekty 
v žádostech podpořit. O definitivním 
přidělení dotací rozhodne Zastupitelstvo 
městské části na svém dalším zasedání. 
Zastupitelstvo MČ Praha-Troja po pro-
jednání schvaluje vyhlášení Programu 
pro poskytování dotací z rozpočtu Měst-
ské části Praha-Troja s názvem „Podpo-
ra projektů v oblasti rozvoje, krajiny, 

občanské společnosti, vybavení, služeb 
a volnočasových aktivit v prostoru troj-
ské kotliny pro rok 2023“, který je přílo-
hou č. 1 tohoto usnesení, ukládá tajem-á
nici ÚMČ vyhlásit Program pro posky-
tování dotací z rozpočtu Městské části 
Praha-Troja „Podpora projektů v oblasti 
rozvoje, krajiny, občanské společnosti, 
vybavení, služeb a volnočasových ak-
tivit v prostoru trojské kotliny pro rok 
2023“. Termín: 8. 12. 2022.

Usnesení č. 17 bylo schváleno.
Dotace z rozpočtu MČ Praha-
-Troja Tělovýchovné jednotě 
Sokol Troja z.s.
MČ obdržela žádost TJ Sokol Troja z.s. 
o dotaci na provoz tělovýchovné jedno-
ty podepsanou starostou Sokola panem 
Filipem.

Nárůst nákladů v tělovýchovné jed-
notě není způsoben nárůstem energií, 
protože v tělocvičně jsou ceny energií 
zatím zafixovány ještě pro rok 2023. 
V žádosti je popsáno, na co by měla do-
tace být využita. Převážně se jedná o pe-
níze pro všestrannost a fotbal. Finanční 
prostředky na poskytnutí mimořádné 
dotace městská část má, protože použije 
prostředky obdržené do rozpočtu z po-
dílu na odvodu z loterií. Městská část 
jako ostatní městské části dostává podíl 
na odvodu z loterií, i když na svém území 
loterie a výherní automaty nemá.

Pan Hostaš ohlásil, že projednávání 
této dotace by mohlo znamenat výhodu 
pro TJ Sokol Troja, která je jeho klientem.

Pan starosta uvedl, že pro TJ Sokol 
Troja by projednávání této dotace také 
mohlo znamenat výhodu, protože on je 
náčelníkem.

Paní Giese se zeptala na finanční 
perspektivu Sokola v roce 2023, vzhle-
dem k tomu, že si žádost podali pro rok 
2022. Pan starosta – TJ Sokol se k této 
situaci staví tak, že si pro rok 2023 
navrhne navýšení členských a oddílo-
vých příspěvků. Paní Tůmová navrhuje, 
zda by neměli mít snížené nájemné. Pan 
starosta – chceme mít pro všechny rov-
né podmínky a kdo potřebuje, může si 
o pomoc požádat v grantovém řízení. íí
Pan Foglar – a poskytnutím této dotace 
si nesnižujeme baget 500 tis. Kč? Pan ?
starosta – tato dotace je mimo dotační 

program a mimo 500 tis. Kč. Pan Zápo-
tocký – pokud žadatelé o dotaci platí 
městské části nájem a dostávají dota-
ce, mohou dotaci použít i na úhradu
nájemného? Pan starosta –? při organi-
zování dotovaných akcí, kde potřebují 
tělocvičnu, mohou dotaci použít i na
nájemné. Paní Tůmová – neuvažuje MČ 
o tom, že by tyto akce podpořila od-
puštěním nájemného? Pan starosta – ? je
průhlednější požadovat nájemné ode
všech stejné a pronajímat tělocvičnu
všem za stejných podmínek. Zastupi-
telstvo MČ Praha-Troja po projednání 
schvaluje přidělení účelové neinves-
tiční dotace ve výši 100 tis. Kč subjektu
Tělovýchovná jednota Sokol Troja z.s., IČ
00551660, se sídlem Trojská 744/171a,
171 00 Praha 7-Troja na zajištění fungo-
vání oddílu všestrannosti a oddílu fotba-
lu a veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí 
účelové neinvestiční dotace dle přílohy 
č. 1 tohoto usnesení, ukládá starostoviá
podepsat veřejnoprávní smlouvu dle pří-
lohy č. 1 tohoto usnesení.

Usnesení č. 18 bylo schváleno.
Navýšení příspěvku na provoz 
na rok 2022 Základní škole, 
Praha 7, Trojská 110
Předsedající uvedl, že okolnosti žádosti
Základní školy, Praha 7, Trojská 110 jsou
uvedeny v důvodové zprávě. V letošním
roce 2022 dostala ZŠ příspěvek na provoz
ve výši 1 150 000 Kč. Od státu nedostala 
prostředky na ONIV na úkor prostředků
na robotiku z Národního plánu obnovy.
Z ONIV jsou kromě dalšího hrazeny ná-
klady na výuku plavání. Paní ředitelka na 
vyšší náklady na plavání upozornila již
na začátku školního roku, protože se vý-
uky plavání bude účastnit více dětí. U ně-
kterých tříd je to náhrada za nemožnost 
plavat během Covidu 19. Paní Tůmová 
podala podrobnější vysvětlení k důvodo-
vé zprávě. Na plavání jezdí větší počet dětí 
a je dražší i hodina plavání. Pan staros-
ta – městská část podporuje pohybové
aktivity dětí i v tomto směru.

Po skončení rozpravy vyzval před-
sedající návrhový výbor k předložení 
návrhu usnesení, o kterém se následně
hlasovalo. Zastupitelstvo MČ Praha-Tro-
ja po projednání schvaluje navýšení 
neinvestičního příspěvku příspěvko-

vé organizaci Základní škola Praha 7, 
Trojská 110 o 150 000 Kč se současným 
zvýšením rozpočtu Městské části Praha-
-Troja v § 6310 Obecné příjmy a výdaje 
z finančních operací, pol. 2141 Příjem 
z úroků o 150 000 Kč dle přílohy č. 1
tohoto usnesení. ukládá starostovi 
provést rozpočtové opatření dle bodu 
b) tohoto usnesení.

Usnesení č. 19 bylo schváleno.
Rozpočtové provizorium v roce 
2023
Zastupitelstvo MČ Praha-Troja po pro-
jednání schvaluje v souladu s § 13
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočto-
vých pravidlech územních rozpočtů, 
ve znění pozdějších předpisů, Pravidla 
rozpočtového provizoria Městské čás-
ti Praha-Troja pro rok 2023, uvedená 
v příloze tohoto usnesení

Usnesení č. 20 bylo schváleno.
Svěření pozemku parc. č. 96/12 
k. ú. Troja do správy Městské 
části Praha-Troja
Městská část má záměr, že podél ulice
Jiřího Jandy na pozemku v sousedství 
asfaltové cesty by bylo vhodné vybudo-
vat naučnou stezku s informacemi o vi-
nohradnictví v Troji. Zastupitelstvo MČ
Praha-Troja po projednání schvaluje
podání žádosti o svěření pozemku parc.
č. 96/12 k. ú. Troja ve vlastnictví hl. m.
Prahy do správy Městské části Praha-Tro-
ja za účelem vytvořit zde naučnou stezku
pro návštěvníky Trojské kotliny a doplnit 
ji mobiliářem a informačními panely.yy

Usnesení č. 21 bylo schváleno.
Informace starosty
Pan starosta informuje o nové nájem-
ní smlouvě s Velvyslanectvím Korejské
republiky, kde druhá strana chtěla mít 
jako součást smlouvy seznam prací, kte-
ré MČ na rezidenci uskuteční pro zlep-
šení stavu budovy i pobytu velvyslance.
V příštím roce budeme s největší pravdě-
podobností podepisovat novou smlouvu
se společností Boomerang Communi-
cation na pronájem vily čp. 708. Panu
řediteli bylo řečeno, že výše nájemného
bude navýšena o inflaci. Pan starosta zve
na Vánoční koncert 26. 12. od 16 hodin
v Císařském sále Trojského zámku. Na 
přání minulé kulturní komise bude vy-
stupovat Epoque Quartet.
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Programové prohlášení Zastupitelstva MČ Praha-Troja 2022–26
Programové prohlášení Zastupitelstva Městské části Praha-Troja 2022–2026 navazuje na progra-
mové prohlášení zastupitelstva městské části z roku 2018.
Naším cílem v příštím volebním období je pokračovat v práci ve všech oblastech, kterým se dlouhodobě věnujeme.

IDENTITA, ROZVOJ A BUDOUCNOST 
TROJE
Budeme Troju chránit a rozvíjet jako rezidenční 
čtvrť s úctou k trojské krajině a přírodě.
Naše připomínky k Metropolitnímu plánu byly 
z velké části zapracovány a na dalších budeme 
i nadále trvat.
Nové stavby v Troji budeme vždy podmiňovat 
dodržováním pravidel daných statutem Přírod-
ního parku Drahaň – Troja a Pražskými staveb-
ními předpisy.
Budeme pokračovat v úpravách veřejných pro-
stranství, opravách chodníků a ulic a připravo-
vat stavby občanské vybavenosti.

SAMOSTATNÁ TROJA
Posledních třicet let ukázalo, že Troja si zaslou-
ží být samostatnou městskou částí, která aktiv-
ně spolupracuje s okolními městskými částmi 
a Magistrátem hl. města Prahy.
Součástí našeho pojetí trojské samosprávy je 
intenzivní zapojování obyvatel, např. formou 
participativního rozpočtu, prací v odborných 
a občanských komisích či účastí na organizo-
vání sousedského života.
Pro řešení každodenních problémů i rozvoj 
Troje využíváme spolupráci s Institutem pláno-
vání a rozvoje města, zoologickou a botanickou 
zahradou a Galerií hl. města Prahy i členství ve 
sdružení Příměstský park Trojská kotlina.
Zachováme členství Troje ve Svazu městských 
částí hlavního města Prahy, mezinárodní orga-
nizaci EUROPARC a Sdružení historických sídel 
Čech, Moravy a Slezska.

DOPRAVA
Úplný zákaz tranzitní dopravy není reálný, na-
dále však budeme hledat řešení k omezení po-
čtu vozidel Trojou pouze projíždějících.
Zajistili jsme zvýšení četnosti autobusových 
i tramvajových spojů a v péči o dobrou dopravní 
obslužnost Troje městskou hromadnou dopra-
vou nepolevíme.
Zůstaneme zapojeni do projektu lepší koordi-
nace dopravy a informovanosti řidičů v trojské 
kotlině, který jsme na Magistrátu hl. m. Prahy 
iniciovali společně se samosprávou Prahy 7.
Zajistíme další zlepšení bezpečného přecháze-
ní komunikací v Troji a dokončením některých 
úprav v Trojské ulici budeme dáleúprav v Trojské ulici budeme dále 
zklidňovat dopravu.

Podporujeme prodloužení sezóny provozu Zoo-
busu a efektivnější využití parkoviště u Trojské-
ho mostu.
Instalací vhodných omezujících prvků chceme 
bránit divokému parkování a zasadíme se o dů-
slednou kontrolu správného parkování.

ŠKOLSTVÍ
Jako zřizovatel Mateřské školy Nad Kazankou 
a Základní školy Trojská v nich zajistíme místa 
pro všechny trojské děti.
V rámci projektu přístavby budovy školy se sna-
žíme zvýšit kapacitu, funkčnost a prostorový 
standard Základní školy Trojská i Trojského 
gymnázia.
Ve spolupráci s vedením MŠ a ZŠ budeme sledo-
vat aktuální trendy ve vzdělávání a podporovat 
inovace učebních postupů v souladu s potřeba-
mi dětí, rodičů a pedagogů.
Na základě spolupráce se soukromým Troj-
ským gymnáziem zachováme pro trojské děti 
možnost devítileté školní docházky s nižším 
školným.
Podpoříme spolupráci našich školských zaříze-
ní se soukromými školami a školkami, které
v Troji působí.

ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE
Udržíme v Troji dostupnou lékařskou péči.
Zachováme maximální využití Domu spokoje-
ného stáří a Domu integrované pomoci.
Hledáme další kapacity pro obecní bydlení se-
niorů i mladých trojských rodin s dětmi.
Navážeme na dosavadní aktivity v oblasti zdra-
vého životního stylu, např. formou podpory re-
kondičních pobytů trojských seniorů.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A BEZPEČNOST
Budeme pečovat o čistotu a pořádek v obci, 
udržovat zelené plochy ve správě městské části,
odstraňovat černé skládky a vyžadovat údržbu
zanedbaných ploch jejich majiteli.
Zkultivujeme stanoviště tříděného odpadu na 
území Troje.
Zorganizujeme každoroční brigády „Ukliďme 
Troju“ i pravidelný doplňkový sběr odpadu for-
mou velkoobjemových kontejnerů.
Při úpravách chodníků a veřejných prostranství 
podpoříme zvýšení podílu zeleně a nezpevně-
ných ploch.
Prověříme možnosti využití alternativních
zdrojů energií pro obecní budovy.

Ve spolupráci s Policií ČR a měst-
skou policií udržíme bezpečí a po-

řádek v Troji.

KULTURA, SPORT A VOLNÝ ČAS
Budeme pořádat tradiční kulturní, společenské 
a sportovní akce Trojské vinobraní, Trojská 
buchta, vítání občánků, setkání seniorů, vánoč-
ní koncert, Trojský bál.
Rozšíříme možnosti sportování vybudováním 
víceúčelového hřiště u řeky v Podhoří a ve spo-
lupráci s TJ Sokol Troja v areálu u sokolovny.
Připojíme trojské aktivity k síti kulturních pro-
jektů Prahy 7 @artdistrict7.
V rozšířených prostorách „Galerie u lávky“ bu-
deme dále pořádat výstavy a semináře.
Podporujeme trojské klubové a sportovní ak-
tivity a prostřednictvím dotačního programu 
městské části i činnost občanských spolků 
a sdružení.

SPRÁVA OBECNÍHO MAJETKU
Nebudeme rozprodávat obecní majetek.
Za účelem rozvoje území chceme přebírat do 
správy městské části další pozemky hlavního 
města Prahy, např. pro vybudování dalšího ve-
řejného sportoviště.
Budeme pokračovat v rekonstrukcích, opra-
vách a údržbě všech budov a pozemků ve správě 
městské části s využitím moderních a úspor-
ných technologií.
S péčí dobrého hospodáře využijeme pro roz-
voj Troje dostupné granty Evropské unie, státu, 
Prahy i privátních nadací.
Při nákupu energií budeme i nadále postupovat 
formou aukcí.

ÚŘAD JAKO SLUŽBA OBČANŮM
Úřad městské části zůstane vstřícný a kvalifi-
kovaný, aby občanům poskytoval profesionální 
služby pro kvalitní život v Troji.
V rámci efektivní a transparentní správy financí 
městské části využijeme výběrová řízení i v pří-
padech, kdy to zákon nevyžaduje.
O činnosti a o záměrech městské části budeme 
pravidelně informovat prostřednictvím online 
komunikace, měsíčníku TROJA, výstav Trojské 
plány a dalších aktivit.
Setkávání se sousedy považujeme za důležitou 
zpětnou vazbu k našemu úsilí.

Být zastupitelem není výsada, je to spoluod-
povědnost za správu městské části, za majetek 
v mnohamilionové hodnotě, za budoucnost ,
našich domovů. Je to připravenost k soustav-
né službě a práci, ochota naslouchat potřebám 
občanů a zabývat se tématy mimo své nejbližší 
okolí a vlastní zájmy.
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Kuchyňský olej
do kanalizace nepatří
Zůstáváte o Vánocích věrní kaprovi, vinným 
klobásám a dokřupava usmaženým řízkům, 
nebo ctíte vlastní rodinné recepty? Ve většině 
případů se svátky bez oleje a tuku v kuchyni 
neobejdou, leckde se ho za těch pár dnů spo-
třebuje jako jindy za celý rok. O to důležitější 
je ani v době vánočního shonu nevzdávat sna-
hu použité oleje vytřídit, aby neškodily v po-
trubí a mohly dál sloužit jinde.

J E JASNÉ, ŽE VÁNOČNÍ OLEJ NEŠKODÍ víc než ten z jiných částí 
roku. Jen ho zkrátka bývá hodně, a tím se i zvyšuje riziko škod, 
které může napáchat v kanalizaci nebo na čistírně odpadních 

vod. Přelít (po vychladnutí) použité tuky z pánve, pekáče nebo fri-
ťáku do staré PET lahve přitom zabere skutečně jen chvilku a ušet-
ří toho mnohem víc, než by se na první pohled mohlo zdát. Kromě 
toho vás bude hřát pocit, že jste pomohli i přírodě a planetě. Pou-
žité oleje po vyčištění a úpravě ještě jednou poslouží jako biopalivo 
pro letadla a auta. Navíc nefunkční kanalizace potrápí nejen jejího 
provozovatele, ale také vás, její uživatele. Podrobněšjší informace na 
www.tridimolej.cz

S naplněnou lahví si udělejte procházku k popelnici s růžovým ví-
kem a logem Třídímolej.cz. Schválně, kolik sousedů u ní letos potkáte?
V Troji najdete šest stanovišť tříděného odpadu s nádobou 
na oleje: 03 Pod Salabkou 197/11, 04 Sádky 313, 05 Nad Kazankou 
322/15, 06 Nad Kazankou 218/36, 10 V Podhoří 74, 12 Na Kazance 
637/1.

Svoz odpadů během svátků
Programy svozů směsného i tříděného odpadu 
a úklidů stanovišť jsou vytvořeny tak, aby ne-
docházelo k přeplnění sběrných nádob a vzni-
kající nepořádek v jejich okolí byl průběžně 
odstraňován.

V TERMÍNU od 23. do 31. 12. 2022 budou svozy odpadů pro-
bíhat dle příslušných svozových plánů, tedy jako v běžných 
dnech. Z důvodu předpokládané větší zátěže na stanovištích 

separovaného odpadu bude svoz a úklid jejich okolí zajištěn v posíle-
ném režimu. Na Nový rok 1. 1. 2023 svozy neprobíhají, náhradní 
budou provedeny v následujících dnech. V prvním lednovém týdnu 
jsou svozy opět dle harmonogramů, případně může dojít k časovému 
posunu (max. jeden den).

…VÁNOČNÍ STROMKY
do popelnice nepatří

V případě, že máte veřejně přístupnou popelnici nebo kontejner na směs-
ný odpad, lze stromky volně odložit vedle nich. V ostatních případech 
tj. činžovní a rodinná zástavba nebo v případě umístění nádob v kleco-
vém stání, prosíme o odložení vánočních stromků k nejbližším sběrným 
nádobám na tříděný odpad. Vyhozené vánoční stromky rozhodně nepa-
tří do sběrných nádob na směsný odpad, protože výrazně snižují jejich 
kapacitu.
Občané by měli stromky vyhazovat ideálně den před odvozem komu-
nálního odpadu, aby nedocházelo k jejich přílišnému hromadění v uli-
cích po zbytečně dlouhou dobu. Stromky budou do vozů na komunál-
ní odpad nakládány v běžných svozových dnech a jejich odvoz bude 
svozovými společnostmi zajišťován po celý leden a únor 2023. Výjimka 
platí pro umělé stromky. Pokud už umělý stromek dosloužil, rozhodně 
nepatří do sběrných nádob na tříděný či směsný odpad, ale do sběrného 
dvora. Ing. Milan Novotný, referent životního prostředí
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NAPSALI JSTE

T o volání zaslechli tvůrci na-
učné stezky Bohnice-Čimice-
-Troja (stezkabohnice.cz(( )z

a pustili se do jednání s MČ Praha-
-Troja a Botanickou zahradou, na je-
jichž pozemcích stezka leží. Výsledkem
jednání je projekt na opravu stezky 
v celé její délce, kdy budou nahraze-
ny poškozené stupně a doplněny další-
mi tak, aby výsledný celek byl harmo-
nický a hlavně bezpečný pro uživatele.

Práce budou hrazeny MČ Praha-
-Troja a provedení bude i uměleckou
instalací autora Hugo Wirtha, který 
má k místu osobní vztah.

Schody budou vytvořeny z již 
použitých materiálů – z cihel a ka-
menů, které se na místě aktuálně 
nacházejí, některé stupně budou 
z odolného akátového dřeva, které 
vyrostlo na okolních svazích. Čtvr-
tina schodů bude z recyklovaných 
žulových obrubníků, které dříve 
sloužily na nejrůznějších místech 
Prahy. I další potřebný materiál 
bude primárně z již použitých zdro-
jů. Stavební práce začnou již po-
čátkem ledna 2023, postupovat se 
bude po kratších etapách, aby byl 
pokud možno zachován pohyb po 

Obnova historické cesty mezi Podhořím a Bohnicemi

Historická cesta, která spojuje Podhoří a Bohnice, 
je zanesená už na mapě 1. vojenského mapová-
ní – doložená je tedy cca k roku 1770. Cesta, která 
v Podhoří začíná u bývalé octárny a pak poměrně 
strmě stoupá k Bohnicím, byla cestou lokálního vý-
znamu a pravděpodobně ji místní využívali i k ces-
tě do bohnického kostelíku, ke kterému bylo Pod-
hoří přifařeno. Od té doby prošla mnoha úpravami, 
dnes ještě lze nalézt zbytky veřejného osvětlení, 
ale každopádně je aktuálně ve stavu, který je zčás-
ti nebezpečný a zčásti hlasitě volá po opravě.

této spojnici. Nejméně svažité části 
stezky, které nepotřebují upravit po-
mocí schodů, upraví v předjaří dob-
rovolníci. Dobrovolníky hledáme 
i na fyzicky náročnější pomoc s pře-
pravou materiálu do míst, kde bude 
později potřeba. První brigádní-
ky na přepravu těžších břemen 
bychom potřebovali v sobotu 
14. 1. 2023 dopoledne (konkrét-
ně – hledáme několik lidí, kteří 
ve dvojicích a na vozíku převezou 
obrubníky a přesunou štěrk. Náčiní 

a případně i pracovní rukavice bu-
dou k dispozici). Určitě si odnesete 
hřejivý pocit u srdce, možná i pár 
puchýřů a rodící se pocit sounáleži-
tosti s místem, které jste dosud znali 
úplně jinak. Po práci vás čeká i malá 
svačina. Máte chuť zapojit se do 
úpravy cesty, kterou znáte? Máte ma-
teriál, který bychom mohli použít? 
Pro podrobnější info se prosím ozvě-
te na blankarosi@seznam.cz Dě-z
kujeme a těšíme se na vás.

PS: Tentokrát se vám to neho-
dí, ale mohli byste jindy? Ozvěte se 
prosím, brigády se budou opakovat. 
Někdy půjde i o lehčí terénní práce – 
s motykou a hráběmi.

Pokud si chcete někde „zahlasovat“ hned, právě probíhá Alej roku (hlasovat můžete do 11. 1. 2023 do 12 hodin). 
Výběr je opravdu pestrý a zvolit si z devadesáti dvou  zúčastněných je celkem oříšek. Více na www.alejroku.cz

Ing. Milan Novotný, referent životního prostředí

Strom roku, alej roku
Vítězkou 21. ročníku ankety Strom roku se 
stala HRUŠEŇ HNILIČKA ze Středočeského 
kraje. 
Příští rok tak bude reprezentovat ČR v anketě Evropský strom
roku. Podrobnější informace na webech www.stromroku.cz
a www.treeoftheyear.org

Inzerce

REALIZACE A ÚDRŽBA ZAHRAD
SEKÁNÍ TRÁVY

TEL.: 606 662 223, 723 899 561

RIZIKOVÉ KÁCENÍ, ŘEZ
A OŠETŘOVÁNÍ STROMŮ

Jak správně krmit labutě a vodní ptactvot
Přikrmování labutí, kachen a dalších vodních ptáků je oblíbenou 
činností zejména rodin s dětmi. Pomáhá dětem navozovat kontakt 
s volně žijícími živočichy a v tom je přínosné. Nicméně aby ptákům 
neškodilo, je potřeba řídit se těmito doporučeními:

P ečivo je ve větším množství pro vodní 
ptáky škodlivé. Nemá velkou výživnou 
hodnotu, obsahuje především sacharidy, 

a je -li přijímáno ve větším množství, vede k osla-
bení organismu a k nedostatečné výživě. Ptáci ho 
přijímají s oblibou a preferují ho jako snadno 
dostupý zdroj energie před ostatním krmivem, 
chybí jim pak ale důležité živiny z jiné potravy. 
Příjem pečiva je nebezpečný zejména pro rostou-
cí mláďata, u kterých může vést až k vývojovým 
poruchám a deformacím v růstu peří a kostí. Tyto 
deformace jsou známy pod pojmem „andělská 
křídla“ (v angličtině „angel’s wings“) a mohou 

vést až k trvalému poškození kostí a neschopnosti 
ptáků létat.

Proto nedoporučujeme krmit labutě,
kachny a další vodní ptáky pečivem.

Vhodná potrava pro ně je: kukuřice pše-
nice, žito nebo podobné obiloviny oves rýže
(vařená i nevařená) ptačí zob (jakákoliv 
směs) mražený hrášek nebo kukuřice (roz-
mražené, není nutné vařit) nakrájený hlávko-
vý nebo jiný salát nakrájené zeleninové odře-
zky nebo slupky.

Pražský senior č. 5/2018



Farní kostel sv. Václava

Prosek, U proseckého kostela, Praha 9

SO 24. 12. 16.00–17.00 mše sv. – z vigilie

SO 24. 12. 22.00–23.00 mše sv. – z vigilie

NE 25. 12.  10.00–11.00 mše sv. s chrámovým sbo-

rem a orchestrem, s Rybovou mší

NE 25. 12. 12.00–16.00 kostel otevřen k modlitbě

PO 26. 12. 10.00–11.00 mše sv.

PO 26. 12. 12.00–16.00 kostel otevřen k modlitbě

NE 01. 01. 10.00–11.00 mše sv.

NE 01. 01. 18.00–19.00 mše sv.

V kostele jsou vystaveny jesličky.

Farní kostel sv. Petra a Pavla

Praha-Bohnice, Bohnická ulice, Praha 8

SO 24. 12. 16.00 mše sv.

SO 24. 12. 22.00 mše sv.

NE 25. 12. 09.00 mše sv.

NE 25. 12. 11.00 mše sv.

NE 25. 12. 14.30–16.00 možnost návštěvy jesliček

PO 26. 12. 09.00 mše sv.

PO 26. 12. 14.30–16.00 možnost návštěvy jesliček

NE 01. 01. 09.00 mše sv.

NE 01. 01. 11.00 mše sv.

NE 01. 01. 14.30–16.00 možnost návštěvy jesliček

V kostele jsou vystaveny jesličky.

Filiální kostel Stětí sv. Jana Křtitele

Bílenecké nám. Praha-Dolní Chabry

SO 24. 12. 16.00–17.00 mše sv. – z vigilie

NE 25. 12. 12.00–16.00 kostel je otevřen k modlitbě

PO 26. 12.  12.00–16.00 možnost návštěvy jesliček,

v 15.00 koncert

NE 01. 01. 12.00–16.00 kostel je otevřen k modlitbě

NE 01. 01. 16.00–16.50 mše sv.

V kostele jsou vystaveny jesličky.

  sv. Kláry

Praha-Troja, nepravidelné bohoslužby

SO 24. 12. 23.00 mše sv.

NE 25. 12. 11.00 mše sv.

NE 01. 01. 11.00 mše sv.
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Nejbližší románské kostely
na pravém břehu Vltavy
V poslední době jsme navštívili několik románských koste-
lů z 12. století v blízkosti Troje na pravém břehu Vltavy. Šlo 
o kostel svatého Petra a Pavla v Bohnicích, kostel Stětí svaté-
ho Jana Křtitele v Dolních Chabrech a kostel svatého Václava 
na Proseku.

S POJUJE JE MIMO BLÍZKOSTI
Troje ještě jedno, a to je zjev-
né, že jejich výstavba souvisela 

s budováním soustavy farních a misij-
ních kostelů za biskupa Daniela a krá-
le Vladislava II. Byli účastni, spolu 
s královnou Juditou i jejich vysvěcení. 
V bohnickém kostele byla dokonce na-
lezena v olověné truhlici zakládací lis-
tina, ve které biskup Daniel potvrdil, 
že 30. května 1158 vložil do oltářního 
kamene ostatky svatých jako důkaz 
o vykonaném svěcení. Připojuje také 
jména krále Vladislava a královny Ju-
dity a jako zakladatele kostela uvádí 
vyšehradského probošta Gervasia. 
Kostel byl původně zasvěcen pouze sv. 
Petru. Biskup Daniel byl 13. pražským 
biskupem v letech 1148 až 1167, měl 
skvělé vzdělání, které získal v Paříži 
a byl i diplomaticky činný ve službách 
českého státu. Byl vynikající stylista 
a na svých nepřetržitých zahraničních 
cestách s vášní skupoval knihy, jež při-
vážel do Čech. Svým vyjednáváním na 
říšských sněmech zajistil knížeti Vla-
dislavovi II. královský titul, obstaral 

mu i druhou manželku Juditu, dceru 
durynského lankraběte Ludvíka Želez-
ného. Získal i slib Fridricha Barbaros-
sy, že Vladislavovi propůjčí královský 
titul za pomoc na válečné výpravě proti 
Milánu. Této výpravy se sám osobně 
zúčastnil v čele svého zbrojného lidu. 
Pomohl vysazovat premonstrátské
kláštery, například v Sedleci u Kutné
Hory a v Želivi. Obdobně se s králem 
a královnou účastnili vysvěcení kostela 
svatého Jakuba v Církvici u Kutné Hory,
který vyniká nejzachovalejší plastickou 
výzdobou na fasádě. Král a královna 
Judita s biskupem Danielem nechali 
postavit první pražský kamenný most, 
předchůdce Karlova mostu. Přivezli 
si na ten úkol stavitele z Milána, ten 
postavil most dle mostu v Řezně za tři 
roky 1169–1172. Povodeň ho rozboři-
la v roce 1342 a pak Karel IV. rozhodl 
o stavbě nového mostu. Je zjevné, že se
jednalo o šťastné období, v té polovině
12. století a že se z jeho plodů v naší 
blízkosti můžeme těšit dodnes. Přeju 
veselé Vánoce a šťastný Nový rok 2022.

Ing. arch Václav Valtr

Plastiky na fasádě kostele sv. Jakuba v Církvici u Kutné HoryKostel sv. Václava na Proseku

Kostel stětí sv. Jana Křtitele v Dolních Chabrech

Kostel sv. Petra a Pavla v Bohnicích
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ÚŘAD MČ INFORMUJE

Městská část Praha-Troja vyhlásila pro rok 2023 program 
pro poskytování dotací právnickým a fyzickým osobám na 
podporu projektů v oblasti rozvoje, krajiny, občanské spo-
lečnosti, vybavení, služeb a volnočasových aktivit v prosto-
ru Trojské kotliny.

P ROGRAM BYL 6. PROSINCE 2022 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 přihláše k. Projekty, které budou moci být pod-
pořeny, by se měly týkat následujících tematických oblastí:

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 do-
tace 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.

Dotačníní
program

MČ Praha-Troja na rok 2023

Lhůta

pro podání

žádostí je:

9. 1.–8. 2.

2023.

M STSKÁ ÁST PRAHA-TROJA A GALERIE HLAVNÍHO M STA PRAHY

VÁS SRDE N  ZVOU NA

OD 16 HODIN V TROJSKÉM ZÁMKU

P ÍSTUP HLAVNÍM VCHODEM OD SEVERNÍHO NÁDVO Í (OD KONÍRNY).
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

V PODÁNÍ EPOQUE QUARTET ZAZNÍ SKLADBY
M. DAVISE, J. KU ERY, D. ANGERA, A. PIAZZOLLY,
D. ELLINGTONA, J. WILLIAMSE, D. RENHARDTA

a V. COSMY

TŘÍKRÁLOVÁ

SRAZ
VE 14 HOD
U TROJSKÉ
LÁVKY

V NEDĚLI
8. ledna

V sobotu
18. 2. 2023

Volba prezidentaa

S E USKUTEČNÍ 13.–14. 1. 2022 a případné druhé 
kolo 27.–28. 1. 2022, v obou případech v pátek 
14–22, sobota 8–14 h. Hlasování bude možné i na 

voličský průkaz (VP). Ten si lze osobně vyzvednout nejdříve 
29. 12. 2022 a nejpozději 11. 1. 2023. Je možné vystavit průkaz 
na obě kola voleb současně. Také lze vystavit VP jen pro jedno 
kolo. Ve středu 25. 1. 2023 končí lhůta pro vydání průkazu 
pro 2. kolo volby. Podrobnosti na www.mvcr.cz/volby.

Renata Zajícová, evidence obyvatel a volby

Trojské plány XVI
výstava projektů pro Troju.
Vernisáž 26. ledna 2023 od 17:00 hodin
Galerie U lávky
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ŽIVOT V TROJI

1 2
tradiční novoroční procházka se starostoudiční novoroční procházka se starostou
výstava 100 let připojení k Praze a 30 let městské části
15. ročník výstavy Trojské plány, Galerie u lávky
3. běh Troja Challenge – tzv. Tříkrálový
kurz telemarku TJ Sokol

pobyt dětí z MŠ v Krkonošíchdětí z MŠ v Krkonoších
TROJA SOBĚ – návrhy občanů na zlepšení života v Troji
komentované prohlídky výstavy Trojské plány XV
Trojské podvečery v DSS – přednáška Magická sociologie
4. běh Troja Challenge – tzv. Tříkrálový

3 4schválenn rozpočet MČ Praha Troja na rok 2022
zastupitelstvo udělilo 18 grantů v celkové výši 498 000 Kčl děl l ů lk é ýš 4 č
dětský Masopust v Troji
Laskavá kavárna v ZŠ
Pomozme mlokovi přežít v Praze – brigáda v Podhoří
lyžařský kurz na Boudě U Studánky
 výstava „Nová příroda“ – fotografie Michala Resla, Galerie
u lávky
Trojský bál a finanční podpora válkou zasažené Ukrajině
veřejné setkání v DSS k Metropolitnímu plánu
5. běh Troja Challenge (Rozběháme Troju)

 zaháájena oprava ulice Trojská
 zápis dětí do ZŠ a MŠs dětí do ZŠ a MŠ
 BZ vydává sousedské permanentky
jarní úklid „Ukliďme Troju“
pálení čarodějnic v kempu TJ Sokol Troja
 výstava Nálady úsvitu – Libor Beránek, Galerie u lávky

5 6
 Příměstský park Trojská kotlina na konferenci Město ěstský park Trojská kotlina na konferenci Město
a řeka, CAMP
Den pro Trojskou kotlinu na Císařském ostrově
Setkání seniorů u Trojského koně
konzultace pro občany k Metropolitnímu plánu
Kolovna vrací život Trojskému pivovaru
veřejné setkání k Metropolitnímu plánu v ZŠ
 připomínky městské části k výstavbě v lokalitě
Holešovice – Bubny

 Zahradní slavnost – Trojská buchta v jižní zámecké zahradědní slavnost Trojská buchta v jižní zámecké zahradě
 TROJA SOBĚ – participativní rozpočet – hlasování
 Trojský orienťák z Troje na Císařský ostrov
 cyklistický výlet na Okoř
 Světový pohár ve vodním slalomu
 výstava Příběhy lidí – Eva Heřmanská, Galerie u lávky
  připomínky městské části k upravenému návrhu Metropolit-
ního plánu
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7 8
turistický pobyt na Boudě u Studánkyký pobyt na Boudě u Studánky
letní tábor oddílu Stopa na Modřínové plantáži
Letní kino v Trojském sklepě každé úterý a pátek
probíhají letní příměstské tábory v Troji
výsledky soutěže na lanovku Podbaba – Troja – Bohnice

  otevřeníí veřejného prostoru
před jižním vstupem do zámecké zahradyním vstupem do zámecké zahrady
letní program v Trojském sklepě pokračuje
výstava Dotkni se řeky na trojském nábřeží
oprava ulice Nad Kazankou
vzpomínkové setkání a výstava Povodeň 2002 v Troji
zahájení rekonstrukce kanalizace Na Kovárně

…Rekapitulace 2022

9 10
Pomozme mlokovi přežít v Praze – brigáda v Podhoříme mlokovi přežít v Praze – brigáda v Podhoří
24. ročník Trojského vinobraní opět v komorní verzi
pokračuje výstava Dotkni se řeky
Zažít Troju jinak v Povltavské ulici
Dny evropského dědictví v Troji
komunální volby do ZMČ a HMP

ustavující zaasedání nového zastupitelstva
setkání a kreativní tvoření v DSSi í ř í DSS
autobusový zájezd se Sokolem Troja do Litomyšle
Sousedské setkání – tvořivá dílnička v DSS
Trojská drakiáda pod Velkou Skálou
Slavnostní koncert v Trojském zámku

11
12

ozdravný pobytt členů SPCCH v lázních Poděbrady
výstava Vladimír Šavel jr. – kresba a grafika, Galerie u lávky
Dýňování a strašidýlková cesta
trojské děti účinkují v cirkuse Happy kids
Adventní věncování – tvořivý ateliér v DSS
1. běh Troja Challenge (Rozběháme Troju) – 2. ročník
zpívání pod rozsvíceným stromem na obecní zahradě

dokončena rekonstrukce severního vstupu do mateřské školy
Mikulášská nadílka Sokola Troja
programové prohlášení ZMČ 2022–2026
2.běh Troja Challenge (Rozběháme Troju) II.
vyhlášen Dotační program MČ na rok 2023
vánoční koncert v Trojském zámku

VESELÉ VÁNOCE,
pevné zdraví
a úspěšný
NOVÝ ROK
2023 všem
čtenářům
přeje
redakce
a pracovníci
úřadu

VE
pe
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N
2
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a
ú
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ZE ŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ

PRO CHYTRÉ HLAVIČKY

MŠ Nad Kazankou
zastavit čas v tuto vánoční chvíli…
poslouchat, jak andělé mávají křídly…
a vidět štěstí všude kolem sebe…
cítit, jak sněhová vločka na tváři zebe…
vnímat, jak u srdce něco krásně hřeje…
kež nejen o vánocích, ale po celé další roky,
nacházíme cestu k sobě radostnými kroky.

Vážení přátelé a kamarádi Mateřské ško-
ly Nad Kazankou, už je to opět tady – Vá-
noce a konec roku. A jaký ten odcházející 
rok, v jehož letopočtu převládala 2, byl 
u nás ve školce? Dvojka je prý nositelem 
ohleduplnosti, společenskosti, sociálního 
cítění, snahy o soulad, harmonii, přizpů-
sobivosti.

O SOBNĚ SI MYSLÍM, že toto vše nás po celý tento rok 
ve školce opravdu provázelo. V roce 2022 jsme si uži-
li spoustu krásných chvil, hodně radosti a smíchu ve

školce, na zahradě, na lyžích i kolech, při společných odpoled-
ních setkáváních. Přivítali jsme mezi sebe nové kamarády, kteří 

museli opustit své domovy a snažili 
se jim vytvořit prostředí, které by 
pomohlo překonat strach, úzkost 
a bolest. A když se objevila nějaká 
ta slzička, hned se našla ruka, která 
ji osušila, když nás přepadly smutné 
chvilky, přišlo vlídné slovo a obje-
tí, které připomnělo, že je tu vždy 
s námi někdo nablízku, kdo nás má 
rád a záleží mu na nás. Jeden od dru-
hého jsme se učili pomoci druhému, 
protože příště to můžeme být zase 
my, kdo pomoc bude potřebovat. A já 
mám velkou radost, že naše děti toto 
opravdu umí.

Naším velkým, a to nejen vánoč-
ním, přáním je, aby se děti ve školce 
cítily dobře, abychom měli spoustu 
důvodů k radosti a smíchu při spo-
lečných chvílích. Přáli bychom si, 
aby si děti do dalšího života odnes-
ly klid, pohodu a radost z každého 
okamžiku.

Děkuji všem rodičům, kteří nás 
podporují v našem úsilí o vytvoření 
pohodového společného prostředí. 
Mé poděkování patří našemu zřizo-
vateli za podporu a spolupráci, kte-
ré se mateřské škole dostává. A na 
závěr velmi děkuji a cením si práce 
všech spolupracovníků, kteří prová-
zí děti v tom nejkrásnějším dětském 
období.

Krásné Vánoce plné lásky, 
radosti a pohody se vše-
mi blízkými a do nového 
roku 2023 pevné zdraví, 
mnoho osobních i pra-
covních úspěchů přeje

Vladimíra Barešová

Vánoční přání z Ekocentra Podhoubí a Ekoškolky Rozárky
Milí čtenáři trojského časopisu, přejeme vám krásné vánoční svátky.

V TOMTO ROCE JSME S VÁMI PROŽILI
spoustu společných inspirujících dní. Ať
už šlo o zážitky s dětmi a rodiči z naší troj-

ské nebo letenské školky, se školáky na kroužku
Výřích výprav či na letních příměstských táborech,
s vámi všemi na našich slavnostech, na Trojském vi-
nobraní nebo na sousedské akci Zažít město jinak.

Děkujeme rodičům dětí z Rozárky, celému na-
šemu týmu, všem spolupracovníkům a příznivcům 
za vaši důvěru a podporu v průběhu celého roku 
2022. Děkujeme MČ Praha-Troja, Galerii HMP 
a Eko-ateliéru v zahradě trojského zámku, troj-
ským školám a školkám za příjemnou spolupráci.

V novém roce se těšíme na další setkávání 

s vámi všemi, ať už v našich školkách, na sou-
sedských slavnostech, při výukových programech 
nebo v rámci programu Ekoškola. A na vše, co 
nám přinese. Radostný rok 2023, ve kterém se 
bude vždy na co těšit, vám přeje Ekocentrum 
Podhoubí a Ekoškolka Rozárka.

www.podhoubi.cz

Vánoční přání

V ÁŽENÍ TROJŠTÍ OBČANÉ, dovolte mi, 
abych Vám jménem všech zaměstnanců
Základní školy Trojská popřála co

nejkrásnější vánoční svátky a mnoho dobrého do
nového roku 2023.

Poděkování za celý rok patří všem našim pří-
znivcům a podporovatelům, především našemu 
zřizovateli MČ Praha-Troja. Kateřina Tůmová

Dva méďové jsou si k nerozeznání podobní,
že by dvojčata?!najděte je.



Trojská statistika
K 12. 12. 2022 má MČ Praha-Troja celkem 1254 obyvatel (bez ci-

zinců) s trvalým pobytem (584 mužů, 670 žen). Voličů je nyní 979. 

Počty se sice pořád mění, ale celkově jde o mírný nárůst.

Dětí do 18 let je 323, seniorů nad 80 let je 49, z nichž 99 šest je 

nad 90 let. V této věkové skupince tradičně vedly ženy nad muži, 

tt

nyní připadají dvě ženy na čtyři muže.
Renata Zajícová, evidence obyvatel

á
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Nově  vyrobené plastiky souvisejí cí  se znamení mi, 
akryl, olej, MDF deska, ocel – kopie

Portré t Františ ka Vlá č ila, který  započ al Piš tě kovu
karié ru – kostý my k filmu Holubice – kopie

Kruhy na vodě
VODA V MALBĚ ČESKÝCH UMĚLCŮ
Výstava v Galerii Kooperativy ukazuje, jak 
velkou estetickou i funkční roli voda v čes-
ké i evropské krajině má.

U VIDÍME TU ROMANTICKOU KRAJINU 
Piepenhagenovu i od Antonína Mánesa, 
Chittussiho nádherné krajiny z Francie 

i Čech, Chwalovy dramatické krajiny, Mařáko-
vu Lesní tůni, slavný impresionistický obraz Na 
lavičce od Antonína Slavíčka, Krajiny Františ-
ka Kavána, Hudečkovo Koupání nebo velkolepý 
Okořský potok, Panuškův Rybník, Radimského 
francouzské a české vody, Lebedův Rybník Malý 
Dubovec, Kalvodovu zimu, Špálovu Otavu, Raba-
sův Potok v lese a ze současných autorů Exnerovu 
Ranní impresi nebo Bachové U Kokořína. To je 
jen malý výčet z více než stovky vystavených obrazů 
ze sbírky Kooperativy a od soukromých vlastníků, 
které zachycují krajinu s vodní hladinou.
Galerie Kooperativy, Pobřežní 21, Praha 8 – yy
Karlín: út–pá 14–18 h, so–ne 10–18 h, do 
29. 1. 2023, zdarma, Kavárna vedle vstupu je 
otevřena po–pá: 7.30–17.30 h.

TIPY PRO VÁS

Pištěk a Pištěk –
Dva světy
Ve Ville Pellé probíhá unikátní 
první společná výstava otce 
a syna, Theodora a Jana Piště-
kových.

N ÁZEV VY�STAVY byl transparentně 
inspirován stejnojmenným obra-
zem Jana Pištěka na pomezí reali-

ty a neskutečna, ale přesto optimistického. 
Zajímavostí jsou skvělé dosud nevystavované 
prvotiny Theodora Pištěka, přičemž Portrét 
Františka Vláčila je poctou tomuto režisé-
rovi, který jako první oslovil Pištěka k tvor-
bě kostýmů ke svému filmu Holubice, a tím 
načasoval jeho další celosvětově uznávanou 
a geniální tvorbu.

Villa Pellé věnuje dále pozornost Theodo-
rovým známým hyperrealistickým, abstraktně 
geometrizujícím obrazům a především jeho 
slavným „Reliéfům“.

Jan Pištěk určitě zaujme svými několika 
cykly, z nichž pro mě nejpůsobivěji vyznívají 
ty, které jsou na pomezí realisticky přírod-
ního kontra fantaskního charakteru. Velká 
pozornost je věnována pracnému, ale oby-
čejnému konceptu z roku 2022 „Znamení 
zvěrokruhu“, kdy poprvé vytvořil plastiky 
souvisejícími se znameními. Výstava potrvá 
do 20. 1. 2023. L. Popovská
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Imaginarium
aneb Divadlo bratří Formanů

na návštěvě u sousedů

Instalace skupiny vý-
tvarníků a divadelníků 
vychází z bohatých 
tradic kočovných, lout-
kových a pouličních di-
vadel a vytváří expozici 
na vlnách fantazie, kde 
hra je základním pravi-
dlem, ať už je vám pět 
nebo o nějaký rok víc.

Gismonda – první z mnoha 
plakátů pro Sarah Bernhardt

Valdštejnská jízdárna Vald-
štejnská 3, Metro A, tram 12,
18, 22 Malostranská
denně 10–18 h, so 10–20 h, 
240/150 Kč, mucha.eu
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Terakoty italských
mistrů 15.–19. st.
jsou představeny na výstavě Národní 
galerie s názvem Sochy z hlíny ve 
Šternberském paláci na Hradčan-
ském náměstí. Terra Cotta (z italšti-
ny) – česky pálená hlína, byla oblí-
bená hlavně ve Florencii, odkud se 
dochovaly glazované terakoty rodin-
né firmy Della Robbiů (Luca della 
Robbia 1399–1482).
Út–ne 10–18, st 10–20 h, do
26. 3. 2023 www.ngprague.cz

K DO NESTAČIL ROZSÁHLOU PUTOVNÍ VY�STAVU v Holešovické tržnici, 
může ji navštívit ve „Florencii na Labi“, jak se někdy také Drážďany 
označují, například coby nzlatý hřeb’ své návštěvy ,České sezony’ – 

Tschechische Saison in Dresden: Japanisches Palais denně kromě pondě-
lí 10–18 h do 23. 4. 2023, zdarma

ÚŘAD MČ INFORMUJE

ááá
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prodlouženo do 31. 12.
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VÁNOČNÍ TIPY PRO VÁS

ŽIVOT V TROJI

V Y�STAVA VE STRAHOVSKÉM KLÁŠTEŘE je ideální pro celou rodinu. Děti se rozhodně nebudou nudit – mohou 
si tu vyzkoušet kostýmy z filmů, vyfotit se s pohádkovými hrdiny nebo si zalovit „v kouzelném rybníčku“. 
Originály kostýmů, zapůjčené z fundusů České televize, společnosti Barrandov Studio a. s., divadel a sou-

kromých sbírek, připomenou tvář, která se natrvalo zapsala do dějin československé i české kinematografie. Stejně 
tak dobové fotografie a plakáty.

Tituly zastoupené na výstavě: Tři oříšky pro Popelku, Babička, Všichni moji blízcí, Princ a Večernice, Malá mořská víla, Cirkus 
Humberto, Jak utopit dr Mráčka aneb Konec vodníků v Čechách, Vrchní prchni, Můj brácha ma prima bráchu, Věčný Faust, Sva-, J p , p , j p , ý ,
ttební cesta do Jiljí a další

KVÍZ

Znáte Troju?
Pokud si nejste jisti, 
kam vyfocená místa 

‚zařadit’, na straně čtr-
náct najdete řešení.

Česká televize ve spolupráci se Strahovským klášterem připravila unikát-
ní výstavu originálních kostýmů a fotografií z nejslavnějších divadelních, 
filmových a televizních rolí výjimečné herečky, jejíž půvabnou tvář obdi-
vovalo několik generací diváků.

Libuše Šafránková
jak ji máme rádi

Popelka

se vrací

Otvírací doba: do 1. 1. 2023 9–12, 13–17 h, 24. 12. 9–13 h, 25. 12. ZAVŘENO, 31. 12. 9–15 h, 1. 1. 12–17 h. Vstupné: výstava 
„Libuše Šafránková jak ji máme rádi“ + STRAHOVSKÁ OBRAZÁRNA, dospělí 190, snížené 90, rodinné 380 Kč, skupiny 
žáků českých základních škol v rámci výukového programu 50 Kč za žáka, Zdarma: děti do 6let věku, držitelé průkazů 
ZTP, ZTP/P, ICOM, členové řádů a kongregací, pro ck každá 21. osoba, snížené: děti od 6let, studenti do 27 let + pedago-
gové s kartou ISIC, ITIC. Vstupenky na výstavu zakoupíte v infocentru v kostele sv. Rocha u hlavní brány kláštera

https://libusesafrankova.ceskatelevize.cz

J AKO VÁNOČNÍ POHÁDKA 
s pohlazením přetrvává 
perníkový betlém s histo-

rií vzniku z doby normalizace 
(1972) v kostele svatého Matěje 
v Dejvicích. Každoročně obno-
vovaná voňavá nádhera vás per-
manentně zve k návštěvě v době 
Vánoc a jako bonus nabízí origi-
nální recept na perníčky i čarov-
ný pohled do Šáreckého údolí. 
Pohádka pokračuje věnováním 
obrazu Madona od Jiřího Ande-
rleho po vykradení bočního ol-
táře. L. Popovská

Betlém z kostela sv. Matěje „na Šárce“
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Předseda Klubu trojské historie pan František Malý oslavil životní jubileum 
v kruhu svých klubových přátel. Blahopřejeme!

1
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Dne 14. 12. 2022 proběhlo v Klubu trojské historie předvánoční setkání historiků a hostů za 
neobyčejně příjemné atmosféry. Sešlo se nás čtyřiadvacet.
Jsem rád, že jsem s vámi mohl oslavit své 80. narozeniny. Děkuji všem přítomným za přání,
dárky a dlouholeté přátelství. Příští KTH bude 18. 1. 2023 od 17 hodin v Domě spokojeného 
stáří. Přeji všem do roku 2023 hodně štěstí a zdraví. František Malý
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P ŮVODNĚ ZDE SÍDLILA trojská mlékárna. A
Prodej mléka byl umístěn vedle vjezdu do 
statku. Pak zde byla továrna na mucholap-

ky a výroba karamel, státní statek, sklady skláren 
KAVALIER, byl zde obchod a dlouho trojská pošta. 
Areál byl před nedávnem rekonstruován a přesta-
věn na byty. Ještě v 50. letech 20. století byl určitým 
centrem života Troje díky obchodu s potravinami 
a poště. Budovy byly zčásti i obydleny.

Panský statek, též nazývaný velkostatek, pat-
řil panu Svobodovi, viz předchozí část v čísle 278*

(jeho žena byla z bohaté pražské rodiny Židlických, 
kterým patřilo mnoho domů v Praze i ostrov Štvani-
ce a statek mimo Prahu). Později velkostatek patřil 
jeho dvěma provdaným dcerám (rodině Maturů 
a Schwanků), velkostatek byl vždy pronajímán. Ko-
lem 1. svět. války měli velkostatek pronajatý Kejřovi. 
Výborně hospodařili. Chodilo se tam s bandaskou 
pro mléko. Kejřovi měli v chlévě dokonalou čisto-
tu. Tam, kde chovali malá prasátka, byly cihlové 
dlaždice, které měli dokonale dočervena vydrhnu-
té. Po nich byl nájemcem pan Moucha. Posledním 
nájemcem byl pan Schablin. Spáchal sebevraždu po 
obsazení Československa Hitlerem.

Trojskou mlékárnu založil pan Alois Svoboda. 
Po jeho smrti dědicové mlékárnu prodali do Ho-
lešovic a areál statku byl po jejím odstěhování roz-
dělen na hospodářskou část (statek) a tovární část.

Pokračování
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Panský statek Troja, Pod Havránkou čp. 7

KLUB
TROJSKÉ
HISTORIE

Panský statek v ulici Pod Havránkou, v sousedství osady Rybáře, pa-
třil k základnímu hospodářskému zázemí trojského panství. Areál byl 
intenzivně hospodářsky využíván.

Zde firma Rudolf STEYSPAL vyráběla prsní kara-
mely a mucholapky značky AEROXON. Později zde 
byla výroba chemických prostředků DRUCHEMA 
a ještě později Opravna motorových vozidel Stát-
ního plemenářského podniku. Pošta byla nejdříve 
umístěna v objektu statku v prvním patře s vcho-

dem od bývalého sokolského hřiště, později do 
objektu továrny, kde byl též byt poštmistra pana 
Burdy a pana Kratochvíla. Pan Kratochvíl provo-

zoval holičství vedle vchodu do zahrady Trojského 
zámku.

Po roce 1945 do dlouhé budovy statku v uli-
ci Pod Havránkou přemístili poštu. Po zbourání 
obchodu pana Čadského na křižovatce ulic Troj-
ská a Pod Havránkou byla přestěhována prodejna 
potravin do původního obchodu pana Steyspala. 
Vedoucím prodejny byl pan Medřický, před panem 
Medřickým tam prodávali Kaprálovi.

OKÉNKO DO HISTORIE

Trojské pošťáky v době po 2. světové válce dělali 
manželé Vališovi. Kolem roku 1964 rozvážel poštu 
na skříňovém skůtru po Troji a Podhoří pan Čížek.

Úřadovna pošty měla dvě místnosti v přízemí. 
V prvním patře statku nad poštou bydlela řada ná-
jemníků. Ti dostávali postupně od roku 1968 byty 
jinde. Vedle domu napravo, ve dvoře, byla auto-
opravna. Ve stejných místnostech, kde byla pošta, 
bývala dříve kancelář velkostatku, kde úřadoval 
tajemník pan JUC. Antonín Kučera a ještě jeden 
pracovník (tehdy se říkalo podúředník). V zad-
ní místnosti za kanceláří měl pan Svoboda sbír-
ku knih v knihovnách typu „Björknas“, (také se 
jim říká „americké knihovny“). Dodnes nejlepší 
knihovny, které se stále vyrábějí.
* poznámka redakce František Malý

Prohlášení z Národní politiky ze dne 6. 5. 1927

1984

1937
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NAPSALI JSTE

Z VÝLETŮ PO ČECHÁCH. Některé dopravní značky obsahují i velmi zajímavé informace o okolí.

Další termíny zimních běhů jsou:

19. 2. a 19. 3. 2023
Délka tratí: 2,5 km nebo 5 km
Registrace: od 9.00 v areálu SaBaTu
(U Vltavy 816/1), konec registrace 9.50
Start: po skupinách od 10.15,
start i cíl: areál SaBaT
na místě v prodeji: občerstvení
a teplé nápoje
Startovní poplatek: dobrovolný

Třetí
z pěti zimních 
běhů Trojou

22. 1.
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Kroužky pro děti 
Už od školního roku 2017/2018 probíhají na ZŠ Trojská, dnes již tradič-
ní kroužky fl orbalu. O něco později se k fl orbalovému kroužku připo-
jil také kroužek tance. Oba tyto kroužky probíhají na trojské základní 
škole i v letošním školním roce.

MČ Praha-Troja v roce 2022 poskytla Lince bezpečí 
dotaci ve výši 5 000 Kč, čímž podpořila děti a mlá-
dež z této městské části. Naši konzultanti od za-
čátku roku 2022 do listopadu přijali celkem 90 572
kontaktů. Toto číslo vypovídá o tom, že služby Lin-
ky bezpečí jsou stále potřebné.
Činnost Linky bezpečí zůstává ovlivněna dopady 
celosvětové pandemie COVID-19. I nadále platí, že
se Linka bezpečí snaží reagovat na aktuální pod-
mínky, ve kterých se její klienti nachází, a na jejichž 
základě se také proměňuje forma jejich komuni-
kace. Během roku zaznamenáváme zvýšený zájem
o online komunikaci (chat a e-mailové poradenství)
a pasivní poradenství (blog, videa a podcast „Na
tenké Lince“), které se těší velkému zájmu veřej-
nosti. V září roku 2022 se nám podařilo spustit 
nový web, který, jak věříme, pomůže přiblížit služ-
by Linky bezpečí, z. s. ještě blíže k našim klientům.
I u naší druhé služby s názvem Rodičovská linka, na
kterou se mohou obracet všechny dospělé osoby 
jednající v zájmu dítěte, dlouhodobě zaznamená-
váme zvýšený zájem klientů, i proto byl její provoz 
od 1. 1. 2021 trvale rozšířen o čtyři hodiny denně,
tedy o šestnáct hodin týdně. Od té doby se stále
zvyšuje počet odbavených kontaktů, proto uvažu-
jeme o dalším rozšíření.
Za období leden až listopad roku 2022 evidujeme
v rámci služby Linka bezpečí celkem 90 572 kontak-
tů. Naši konzultanti přijali 84 658 hovorů a 2 159
chatů. U obou komunikačních kanálů zaznamená-
váme v meziročním srovnání růst počtu tematických
kontaktů s vyšší obtížností a s větším nárokem na
práci s klientem, které prodlužujících průměrnou
délku kontaktu. Zvyšující se závažnost klientských
témat dokládá i rostoucí počet intervencí resp. pří-
padů, kdy jsme ve prospěch ohroženého klienta

kontaktovali další instituce (OSPOD, ZZS, Toxiko-
logické informační středisko PČR). V období leden 
až listopad roku 2022 zodpověděli naši konzultanti 
v rámci e-mailové poradny celkem 3 755 dotazů, což 
odpovídá trvalému růstu v posledních letech.
Od začátku roku 2022 do listopadu byly nejčas-
tějšími tématy na Lince bezpečí psychické obtíže
a rodinné vztahy, dále osobní témata, sexuální 
vyzrávání a partnerské a vrstevnické vztahy. Ne-
zanedbatelný počet hovorů se týkal také sebevra-
žedných úmyslů či myšlenek, syndromu týraného
a zneužívaného dítěte a šikany.
V lednu až listopadu roku 2022 přijali konzultanti 
Rodičovské linky 2 535 kontaktů, z toho 1 891 ho-
vorů, 75 chatů a 569 e-mailů. Nejčastěji se na Rodi-
čovskou linku obracely matky a řešily problematiku 
dětí ve věku 13 až 15 let. Hlavními tématy byly ro-
dinné vztahy, které zahrnují především oblasti vý-
chovného přístupu k dětem, rozvodu/rozpadu rodi-
ny, porozvodového uspořádání včetně péče o dítě. 
Druhým statisticky významným tématem byly psy-
chické obtíže u dětí – především sebepoškozování, 
sebevražedné myšlenky či depresivní a úzkostné 
stavy; dále také syndrom CAN.
Posláním Linky bezpečí, z. s. je poskytovat kvalit-
ní a snadno dostupnou pomoc dětem, studentům 
a všem, kteří jednají v jejich zájmu. Linka bezpečí, z. s. 
poskytuje krizovou intervenci, poradenství, zajišťuje 
prevenci klientům z celé České republiky a vzdělává 
odbornou veřejnost pracující s dětmi. Vším, co dělá-
me, směřujeme ke zlepšení kvality života dětí.
Bez pomoci MČ Praha-Troja by dostupnost služeb 
Linky bezpečí byla ztížena. Velmi si vážíme Vaší pod-
pory, která není samozřejmostí. A právě díky ní mů-
žeme společně pomáhat těm, kteří naši pomoc potře-
bují nejvíce, a to dětem a mládeži z MČ Praha-Troja.

F LORBALOVY� KROUŽEK se navíc pro velký 
zájem místních žáků koná ve dvou trénin-
kových časech. Kroužky jsou primárně ur-

čené právě žákům trojské školy. Kroužky probíhají 
ve školní tělocvičně pod vedením zkušených lek-
torů se znalostmi dané oblasti sportu. Nejmladším
žákům se snažíme docházení na kroužky co nej-
více usnadňovat, a proto naši lektoři spolupracují 
s družinou, ve které děti vyzvedávají a po skončení 

kroužku je odvádí zpět do družin. Nabídka volno-
časových aktivit rozhodně nekončí u docházení na 
lekce florbalu či tance do školní tělocvičny. Flor-
balisti se mohou zúčastnit úspěšného florbalového 
turnaje KFL (Kids Floor ball League), který se po-
řádá hned v několika termínech daného školní-
ho roku. V letošním roce již máme za sebou dva 
nabité turnaje plné nezapomenutelných zážitků 
a emocí. Další turnaje se uskuteční 19. 2., 30. 4. 

a 21. 5. Pro tanečnice je letos poprvé připravena 
taneční soutěž, na kterou se již pilně připravují se 
svými lektorkami.

Cílem kroužků je předávat dětem praktické 
znalosti, dovednosti a informace, které jim bu-
dou užitečné v běžném životě. K osobnímu rozvoji 
vedeme nejen děti, ale i naše lektory, se kterými 
se pravidelně scházíme. Důraz klademe zejména 
na práci s emocemi a jejich porozumění, komu-
nikaci (děti se učí říkat „ne“, vyjádřit svůj názor, 
pochválit i říkat pravdu), dále pak na práci s chy-
bou a povědomí o finanční gramotnosti. Smyslem 
sportovního kroužku je získat pozitivní vztah k po-
hybu a díky tomu získat zdravý návyk do dospělého 
života. Smyslem edukativních kroužků a kempů 
je prohloubení znalostí v dané tematice. Děti se 
s námi učí něco nového, protože chtějí získávat 
nové vědomosti a dovednosti, nikoli proto, že musí.
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kolTJ SokTJ So Troja zve na cvičení
Přijďte si s námi zacvičit a zasportovat! Nabízíme sportovní a kulturní vyžití Přijďt i á i
pro všechny věkové 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

TJ Sokol Troja přeje všem klidné a spo-
kojené vánoční svátky a hodně zdraví 
a štěstí do nového roku 2023 a zve na 
naše cvičení a tréninky v roce 2023.
V prosinci 2022 Odbor všestrannosti připravil tradiční vá-
noční cvičení a Mikulášskou pro děti (viz přiložené články 
a fota).

Česká obec sokolská připravuje na rok 2024 všesokol-
ský slet. Krátká informace o přípravách sletu je uvedena dále 
v článku Jany Šrámkové.

Oddíl kopané hraje na zimních turnajích a pro nejmenší Oddíl kopané hraje na zimních turnajích a pro nejmenší
zorganizoval halový turnaj v tělocvičně ZŠ dne 10. 12. 2022 
včetně ocenění malých fotbalistů a včetně utkání maminek 
proti tatínkům.

V roce 2023 pokračujeme se cvičením a sportováním pro 
všechny věkové kategorie dle rozvrhu hodin v tělocvičně ZŠ 
v Troji. Přijďte si zacvičit! Za TJ Sokol Troja – Petr Filip

Dvě tradiční akce
po dvouleté pauze

V sobotu 3. 12. 2022 bylo již od rána ruš-
no v tělocvičnách základní školy.

D OPOLEDNE SI PŘIŠLY ZACVIČIT ŽENY všech vě-
kových kategorií. Byl pro ně připraven pestrý vý-
běr cvičebních hodin od cvičení na židlích přes 

Pilates, Aerobik, Step-aerobik až po cvičení na balančním 
náčiní s použitím flexibaru a overballu. I když se nás nese-
šlo tolik, jako v předchozích letech, všechny jsme si to užily 
a při společném posezení a povídání jsme se dobře bavily 
a vánočně naladily.

Odpoledne se pak začaly scházet děti v doprovodu rodičů 
a prarodičů. Ve velké tělocvičně na ně čekala Mikulášská 
nadílka. Než se ale děti dočkaly příchodu Mikuláše, andě-
la a čerta, prošly dvanácti zastaveními se symboly adventu 
a Vánoc. Zatancovaly si jako sněhové vločky, nebo jako čerti, 
létaly jako komety a prošly překážkovou dráhu s vánoční 
ozdobou v ruce. Také stavěly sněhuláky z obručí a kroužků 
a ozdobily si dva vánoční stromky. Na závěr se děti dočka-
ly příchodu Mikuláše, čerta a anděla, od kterých obdržely 
malý balíček.
Přejeme Vám šťastné a veselé Vánoce. Do nového roku 2023 
hodně zdraví a sportovního nadšení spojeného se zdravým 
pohybem. Cvičitelé TJ Sokol Troja

Účastnice vánočního cvičení
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XVII. Všesokolský slet 2024
I když zbývá do zahájení XVII. Všesokolského sletu 2024 bez-
mála šest set dní, ČOS již zveřejnila logo a režijní komise vy-
brala dvanáct skladeb, které byly v sobotu 26. 11. 2022 před-
vedeny cvičitelům a odborné veřejnosti.

S KLADBY BYLY PŘEDVEDENY již v konečné podobě úborů a náčiní. Viděli jsme cvi-Y
čence od rodičů s dětmi přes předškoláky, mladší žactvo, starší žactvo, dorostenky 
a mladší ženy, dorostence a muže až po několik skladeb pro ženy a skladbu pro 

seniory. Na výběr je i koedukovaná skladba pro ženy a muže a také rodinné cvičení, kde je
možné cvičit s dětmi různého věku.

TJ Sokol Troja je pravidelným účastníkem sokolských sletů a vždy dá dohromady alespoň 
1 celek pro nějakou skladbu. Nácviky budou probíhat zhruba dvakrát za měsíc od září 2023, 
ale váš zájem o účast bychom rádi věděli již v první polovině roku 2023. Předpokládáme
nácvik jedné skladby pro ženy a pokud by byl zájem, tak i některé skladby pro nejmenší děti.

Jana Šrámková

Stolní tenis
Seriál turnajů ve čtyřhrách zakončil v ne-
děli 11. 12. 2022 s pěknou účastí dvaceti 
dvou hráčů. Jedenáct párů hrálo ve velké 
tělocvičně ZŠ Svatopluka Čecha na čty-
řech stolech v jediné skupině systémem 
každý s každým na dva vítězné sety.

P O ZÁSLUZE ZVÍTĚZILI Josef a Miloš POZNÍČKOVI, kte-
ří prohráli jen jednou. Zdeněk KYPR a František KVĚ-
TOŇ prohráli třikrát, ale s lepším vzájemným zápasem 

obsadili druhé místo, na třetím tedy skončili turisté z Prahy 7 
David KRÁTKÝ a Radek HORNÍK. Nejlepší ze Sokola Troja Petr 
HOUF a Ladislav HAVLÍČEK získali pěkné páté místo.

Celkové pořadí a pěkné poháry od Sokola si odnes-
li: První celkově: Zdeněk KYPR a František KVĚTOŇ, druzí Ň
a zároveň nejlepší za Sokol Troja Petr HOUF s Ladislavem 
HAVLÍČKEM a třetí Petr HRACH a Tomáš DANÍČEK. í Druzí za 
Sokol D. a R. VOLFOVI l a třetí R. HAMPEL a L. KROUTILOVÁ.í

Rudolf Hampel, vedoucí stol. tenisu
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Zoo pro vás chystá
www.zoopraha.cz Otevřeno denně v prosinci a lednu 9–16 h

Botanická zahrada pro vás a
www.botanicka.cz V prosinci a lednu: Venkovní expozice (den-
ně), skleník Fata Morgana (út-ne, svátky) 9–16 h, vinotéka sv. Klá-
ry (po-ne, svátky) 10–16.30 h

do 28. 1. 2023 Džungle, kte-
rá nespí komentované prohlídky 
skleníkem Fata Morgana po setmě-
ní, interiér skleníku je rozdělen do 
tří částí s rozdílnou teplotou a vlh-
kostí vzduchu, v nichž se postupně 
seznamujete s rostlinstvem tropické-
ho a částečně i subtropického klima-

Připomínáme zejména 
knížku autorů Fran-
tiška Malého a Jana 

Webera „Ztracený Ovenec – Na-
lezená Troja“. Je plná dobových aa
fotografií a vyobrazení a snadno 
v ní získáte vhled do místních 
„malých“ dějin a seznámíte se 
s osobnostmi, které ovlivnily 
dnešní tvář Troje.

Další reprezentativní pub-
likací je výpravná monografie 
„Česká barokní krajina“. Je to a
soubor historických plánů dva-
ceti dvou lokalit, které nesou 
atributy barokní kompozice kra-
jiny, tak jak byly zachovány v ma-
pách stabilního katastru. Lokali-
ty jsou podrobně popsány a ilu-
strovány historickými rytinami 

Publikace z Nadace Quido Schwanka 
jako vánoční dárek

Všichni příznivci Troje mohou obdarovat své blízké některou z publi-
kací o Troji, vydaných NQS ve spolupráci s Klubem trojské historie.

a fotografiemi. Prvním z příkla-
dů je kompoziční vztah trojského 

zámku a katedrály svatého Víta,
ve kterém architekt J. B. Mathey,

autor návrhu trojského zámku 
jako jeden z prvních, přenesl do 
Čech z Říma principy tehdy nové 
barokní kompozice krajiny. Au-
torem publikace je Václav Valtr.

Výrazně zlevněné výtisky 
jsou v předvánoční akci k dostá-
ní v nejúplnějším rozsahu přímo 
v kanceláři Nadace u pí Rössle-
rové na adrese v Sádkách – Troj-
ská 664/183a, 171 00 Praha-
-Troja, nejlépe po telefonické 
domluvě na tel. 608 127 260, 
e-mail: nqs@volny.cz, neboť 
kancelář Nadace je v uzavřeném 
obytném areálu. Dále jsou pub-
likace v prodeji na úřadu měst-
ské části Troja či v prodejně po-
travin u Kovárny.

Ing. arch. Václav Valtr, NQS

Děti do patnácti let mají 24.–26. 12. vstup za 1 Kč.
24. 12. (SO) Štědrý den v zoo otevřeno do 14 h, v areálu se můžete pro-
cházet až do 16 h. Pokud byste chtěli na Štědrý den donést zvířatům nějaké 
jedlé dárky… vítané jsou: čerstvé ovoce a zelenina (zejména jablka a mr-

tického pásma, vstup z ulice Troj-
ská 750/194 Každá prohlídka trvá 
přibližně jednu hodinu a je určena 
především pro dospělé a starší děti.
Časy prohlídek: prosinec – vždy 
v pátek a sobotu od 17.10, 17.35, 
18.00, 18.25, 18.50 a 19.15 h, le-
den 2023: vždy v pátek a sobotu 
18.00, 18.25, 18.50, 19.15, 19.40 
a 20.05 h.
Vstupné: Dospělí 250 Kč, děti 
3–15 let a studenti do 26 let po před-
ložení studentského průkazu 150 Kč, 
děti do tří let zdarma. Večerní pro-
vázení je třeba rezervovat dopředu
pomocí kalendáře uvedeného na 
www.botanicka.cz.
do 31. 12. NOVINKA Parfém Fata 
Morgana No. 2 právě v prodeji! 
vůně dálek a skleníku Fata Morga-
na, limitovaná nabídka druhé řady 
tělových parfémů Základ parfému: 
vonná dřeva a koření, srdcem lotos 
a oud a hlavou citrusy a bílé květy, 
699 Kč

kev), ořechy, suché pečivo (neslané)
a piškoty. Návštěvníci, kteří předají 
dárek pro zvířata, dostanou drob-
nou pozornost. 10–14 h Vánoční 
komentovaná krmení a setkání
27. 12. (ÚT) Nadílka u zvířat Ko-
mentovaná setkání s předáním ne-
prodaných stromků, jak si s nimi
poradí sloni a další zvířata?
28. 12. (ST) Nadílka u zvířat s pře-
dáním stromků
29. 12. (ČT) Nadílka u zvířat s pře-
dáním stromků.
30. 12. (PÁ) Nadílka u zvířat s pře-
dáním stromků.
V lednu jsou o víkendech a svát-
cích všechny vchody otevřeny do
15. 30. Ve všední dny jsou hlavní 
vchod a vchod Sklenářka otevřeny
do 15.30, severní a jižní vchody jsou
otevřeny do 14 h.
1. 1. (NE) Speciální novoroční 
komentovaná krmení
10.30 klokanů obrovských a rudo-

krkých
11.00 tučňáků Humboldtových
11.30 velbloudů dvouhrbých
12.00 setkání u goril (Rezervace

Dja)
12.30 setkání u velkých želv
13.00 setkání u varanů komod-

ských (Pavilon velkých želv)
13.30 setkání u slonů indických

14.00 cvičení lachtanů jihoafrických
14.30 makaků magotů
15.00 setkání u vombata obecného
15.30 setkání u ďáblů medvědo-

vitých
6. 1. (PÁ) Tři králové v zoo Po zoo 
chodí tři králové v kostýmech a dá-
vají dětem dárky 12.30 Komento-
vané krmení velbloudů
7. 1. (SO) Křest mláděte chápa-
na za účasti doc. RNDr. Ladislava a
Miko, Ph.D. (přírodovědce, odborníka 
v oblasti ochrany životního prostředí)
8. 1. (NE) Novinky z Rezervace 
Dja Prohlídky s průvodcem v 10, 13 
a 15 h u vstupu do pavilonu.
14. 1. (SO) Vycházka na zimovi-
ště vodních ptáků s ornitologem 
k zimovišti ptactva na břehu Vltavy
15. 1. (NE) Novinky z Rezervace 
Dja Prohlídky s průvodcem v 10, 13 
a 15 h
21. 1. (SO) Zooškola pro dospělé
na téma Zbavte se fobií
22. 1. (NE) Novinky z Rezervace 
Dja Prohlídky s průvodcem v 10, 13 
a 15 h
28. 1. (SO) Workshop s výrobou 
enrichmentových prvků Vzděláva-
cí centrum, pro předem přihlášené
29. 1. (NE) Novinky z Rezervace 
Dja Prohlídky s průvodcem v 10, 13 
a 15 h


