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2
Z DENÍKU STAROSTY

Vážení občané,
v předvánočním ruchu jsme připravili poslední letošní číslo trojského časopisu. V čísle naleznete několik příspěvků od nových přispěvovatelů. Jim i členům redakční rady i všem tradičním spolupracovníkům děkuji za obětavou práci a čas, který časopisu v roce
2013 věnovali.
Pracujeme na vylepšení nevyhovující dopravy do Troje požadavkem na více spojů 112.
Výstava Trojské plány VII. – bude aktualizovaným přehledem
záměrů v trojské kotlině ze strany vedení městské části, hlavního
města, soukromých investorů, organizací, občanských sdružení,
škol, studentů a jejich vizí. Zvu Vás na vernisáž 23. ledna v 17. hodin do Galerie U lávky.
Do 15. ledna je možné zažádat o trojský grant na rok 2014.
Přednostně budou podpořeny projekty připravené ve spolupráci více subjektů a garantující spolufinancování i z jiných zdrojů.
Obecným tématem na rok 2014 je „Příměstský park – místní identita a rozvojové aktivity v trojské příměstské krajině“. Vyhlásili jsme
volná témata i konkrétní aktivity, které vylepší kvalitu života v Troji,
pomohou propojit činnost mnoha spolků, škol, sdružení a organizací, ale v neposlední řadě i sousedské „projekty“.
Přeji nám všem, aby příští rok byl šťastný a bez přírodních i ji-

Nedělní předvánoční setkání
na hrišti Sádky navštívili především
tatínkové s dětmi

ných katastrof. Přeji nám v Praze – Troji, abychom mohli věnovat
více úsilí budování nových věcí spíše než likvidaci nešťastných povodňových škod!!
Závěrem mi dovolte, milí sousedé i příznivci Troje, popřát vám
jménem trojských zastupitelů i mých kolegů z Úřadu městské části slavnostní a klidné vánoční svátky, rodinné štěstí, pevné zdraví
Tomáš Drdácký, starosta
a mnoho úspěchu v novém roce 2014!

ÚŘAD MČ INFORMUJE

ZE ZÁPISU Z 28. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA-TROJA
Zastupitelé 7 hlasy souhlasí s doplněním programu o bod č. 3 – Výzva
občanům MČ Praha-Troja k dodržování nedělního klidu a doplnit informace
starosty o návrh koridoru vedení lanové dráhy..
Bod č. 3 – Výzva občanům MČ Praha-Troja k dodržování nedělního klidu
■ ZMČ vyzývá občany Městské části Praha- Troja k omezení používání zařízení a přístrojů způsobujících hluk o nedělích a státem uznaných dnech
pracovního klidu. ZMČ ukládá starostovi zpracovat a zveřejnit výzvu v časopise TROJA, na webových stránkách městské části a veřejných místech
městské části, prostřednictvím komisí informovat občany a uplatňovat
tento požadavek ve vyjádření MČ Praha – Troja v rámci územních řízení
v Troji.
- usnesení č. 99 schváleno 8 hlasy
Bod č. 4 – Informace zastupitelů: stav plnění úkolů z komisí
■ Pan starosta vyzval členy zastupitelstva k přednesení krátké hodnotící
zprávy o činnosti komisí.
Ing. Stavovčíková – Komise sociální a zdravotní: Pokus o rozšíření ordinačních hodin lékařek zatím nebyl úspěšný. Pokus o změny režimu v DSS
a DIP. Pan starosta doporučuje pracovat na změně režimu DIP a DSS, aby
přednost měli trojští bez ohledu na věk a dále sledovat možnost rozšíření
ordinačních hodin.
Ing. Bryknar – Komise pro obecní majetek: Komise má 9 členů. Letos se
sešla pouze 3x. Řeší se většinou úplatné převody pozemků, ale řešilo se například také využití prostor v DSS. P. starosta žádá o sepsání nedořešených
kauz, speciálně vůči magistrátu, zvlášť Diplomatický servis a soukromé.
P. Bejček – Komise pro bezpečnost a veřejná prostranství: Komise má 7
členů a schází se nepravidelně. Probíhají schůzky s policisty, kde se předávají podněty. Hlavním problémem jsou v Troji bezdomovci. Majitelé musí
ohlásit, zda jsou v chatičkách nájemníci. Pro policisty je třeba dále shromažďovat souhlasy ke vstupu na pozemky vlastníků. Bylo nám přislíbeno
navýšení počtu strážníků, ale bez udání termínu. Byl podnět na hlídání
u školy po celý den. P. starosta: strážník je tu každý den od 7 do 19 hodin,
v noci sem 2x za noc zajíždí hlídka Městské policie, kromě toho také Policie ČR. Nový strážník přislíben od února.
Ing. Kořenský – Komise pro školství: Mezi členy ani mezi rodiči nejsou
žádná záporná hodnocení. Na minulém jednání se řešila kvalita stravování v MŠ. Další zpráva bude na příštím jednání komise. Paní ředitelka
byla stanovena předsedkyní stravovací komise a firma Sodexo pracuje
na novém jídelníčku. Pan starosta navrhuje, aby rodiče byli vyrozuměni
o změnách v jídelníčku a aby byl zjištěn jejich názor. Pana starostu zajímají
výsledky stravovací komise v ZŠ. Lidé si stále stěžují např. na přesolená
jídla v jídelně ZŠ. Ing. Kořenský si stojí za názorem, že kvalita stravování
v jídelně ZŠ se zlepšila po zásahu komise. P. Bejček upozorňuje, že kvalitu
stravování v MŠ hlídá přímo paní ředitelka. Pan starosta žádá, aby došlo
ke vzniku stravovací komise MŠ, jak je uvedeno v zápise a žádá o výsledky
kontroly stravovací komise v ZŠ.
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konaného
dne 10. 12. 2013

P. Kavan – Komise pro kulturu, sport a volný čas: Aktuálně je v přípravách Trojský bál, který zajišťuje Ing. Stavovčíková. 26. prosince se koná vánoční koncert. Objevil se návrh na pořádání masopustu, ale komise se shodla na tom, že akce musí být spontánní, zatím zájem veřejnosti o masopust.
Pí Foitlová: Finanční výbor se sešel včera, projednal plnění rozpočtu
k 30. 11. 2013 a přípravu rozpočtu na rok 2014.
JUDr. Čadská: Kontrolní výbor se letos sešel pouze 2x, sejde se na konci
ledna, s účastí není problém. Plní zákonem povinnou kontrolu usnesení.
Pan starosta upozorňuje, že komise mohou úkolovat úřad, mohou žádat o pomoc také úředníky. Ing. Kořenský se dotazuje, zda bývá rozpor
mezi vyjádřením komise a následným vyjádřením pana starosty. Komise
jsou poradním orgánem starosty a jejich návrhy jsou vždy brány v úvahu
při rozhodování. Jde o formu občanské spoluúčasti a spolurozhodování
při správě městské části.
ZMČ po projednání ukládá starostovi ve spolupráci s předsedy komisí
vypracovat souhrnnou zprávu o činnosti všech komisí městské části za rok
2013. Termín je do 31. 1. 2014.
- usnesení č. 100 schváleno 8 hlasy
Bod č. 6 – Informace starosty
■ dohled nad plněním úkolů stanovených zastupitelstvem MČ v roce
2013 provádí kontrolní výbor ZMČ
■ podklady k Metropolitnímu plánu se právě připravují a MČ je musí
odeslat do 15.12.2013
■ návrh koridoru vedení lanové dráhy mezi MČ Praha – Troja, MČ P7,
MČ P8 a MČ P6
– podnět předala MČ P7 na Magistrát hl.m.Prahy
– nejdříve by mělo vzniknout memorandum o spolupráci městských
částí
– je potřeba mít na věc jednotný názor za naši MČ, který pan starosta
bude tlumočit, podle reakce zastupitelstva se návrh může rozeslat
k vyjádření občanským sdružením
– pan starosta souhlasí s nutností dopravního propojení těchto městských částí, v tom smyslu je memorandum potřebné
– zastupitelé se shodují na nevhodnosti a nákladnosti návrhu; panorama Troje při pohledu z města by bylo znehodnoceno, trasa je navrhována přes soukromé pozemky
– Troja kdysi navrhovala propojení P6 přes Troju na P8 metrem, to
bylo zamítnuto z důvodu finanční náročnosti
■ 9. ledna 2014 bude veřejné jednání k Administrativní budově ZZS
■ Pan starosta žádá Magistrát zahájit řízení o vyvlastnění Panského statku. Mohla by se také udělat adekvátní záchranná opatření na náklady
MČ a prostředky pak vymáhat po vlastníkovi.
Úplné znění zveřejněného zápisu naleznete na www.mctroja.cz
Ing. arch. T. Drdácký, drdacky@mctroja.cz
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TROJSKÁ STATISTIKA
K 10. 12. 2013 má MČ Praha-Troja celkem
1067 občanů (bez cizinců) s trvalým pobytem, z toho je 502 mužů a 565 žen. Obyvatel nad 18 let je 820, dětí do 18 let je
247. Zajímavý je i počet občanů – seniorů
nad 80 let. Těch je 40, z toho jich je šest
nad 90 let. V této disciplíně devadesátníků vedou samozřejmě ženy v počtu pěti
nad jediným mužem. Nejstarší občankou

je milá paní Marie Chlupová, která letos
v květnu oslavila 95. narozeniny. Následují čtyři dámy s věkem 92, 91 a muž 90.
Statistika křestních jmen trojských obyvatel zůstává stejná jako před rokem: nejoblíbenější ženské jméno je Jana (31), Eva
(20), Anna (17). U mužů vítězí Jan (35),
Petr (31), Jiří (28).

Městská část
Praha-Troja ve spolupráci
s Galerií hlavního města Prahy
VÁS SRDEČNĚ ZVE NA

Renata Zajícová, evidence obyvatel

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-TROJA
VÁS SRDEČNĚ ZVE NA JIŽ SEDMÝ

TROJSKÝ BÁL 1. 2. 2014
v restauraci Loděnice Areál vodních sportů UK, Vodácká 8, Praha-Troja
Výměna dárkových poukazů na vstupenky na Trojský bál
a prodej vstupenek budou probíhat na Úřadě městské části Praha-Troja
od 13. ledna 2014, cena vstupenky: hlavní sál 300 Kč, restaurace 230 Kč
Rezervace vstupenek je možná od 16. 12. 2013 u paní R. Zajícové na úřadě nebo na tel.: 284 686 103

OD 16 HODIN

V TROJSKÉM ZÁMKU

ÚŘEDNÍ HODINY NA KONCI ROKU
Vážení občané, informaci o tom, jak bude pro vás otevřen Úřad
městské části Praha-Troja okolo vánočních svátků a Nového roku,
jsme vám již poskytli v prosincovém čísle časopisu TROJA. Proto jen
pro zdůraznění uvádím, že všechna oddělení úřadu budou fungovat
standardně do 23. 12. 2013, pouze již některý referent může čerpat dovolenou.
V době od 27. 12. 2013 dochází k určitému omezení, jak je uvedeno níže, proto
bych vás chtěla požádat, abyste pokud možno nenechávali vyřízení záležitostí až ke
konci roku.
Ověřování listin a podpisů a návštěva pokladny bude naposledy možné 23. 12.
2013 do 17.00 hod. V ostatních pracovních dnech do konce roku můžete pro ověřování využít služeb České pošty s. p. nebo Úřadu městské části Praha 7.
Podatelna úřadu bude do 23. 12. 2013 otevřena v běžných úředních hodinách,
v pracovních dnech od 27. 12. 2013 podle následujícího rozpisu:
27. 12. 2013
úřad bude uzavřen, čerpání dovolené

30. 12. 2013
8-15

31. 12. 2013
8-12

Vzhledem k čerpání dovolené jednotlivými zaměstnanci úřadu bych vás chtěla
požádat, abyste si návštěvu na úřadě mimo podatelny ve dnech 30. 12. a 31. 12. 2013
předem domluvili s jednotlivými úředníky.
Děkuji za pochopení a přeji všem příjemné prožití vánočních svátků a mnoho
Ing. Irena Marková, tajemnice ÚMČ Praha-Troja
úspěchů v novém roce.

MČ PRAHA-TROJA
VYHLAŠUJE GRANTOVÉ ŘÍZENÍ 2014
na podporu projektů v oblasti rozvoje MČ, občanské společnosti a volnočasových aktivit v prostoru
Trojské kotliny v roce 2014
Harmonogram grantového řízení:
Vyhlášení grantů: 29. 11. 2013
Ukončení přijímání žádostí: 15. 1. 2014 v 18 h
Schválení orgánem městské části: 7. 3. 2014
Oznámení výsledků a uzavření smluv:
duben 2014

Připravované tematické oblasti:
I. Kvalita životního prostředí
II. Život ve veřejném prostoru,
občanská společnost
II. Publikační a propagační aktivity
IV. Kulturní a společenské akce
V. Sport, tělovýchova, volný čas
VI. Sociální a zdravotní
VII. Vzdělávání

Podmínky grantového řízení včetně přihlášky byly zveřejněny 29. 11. 2013 na úřední desce úřadu MČ a na webových stránkách www.mctroja.cz, kde je možno si přihlášku i stáhnout. K vyzvednutí jsou v podatelně úřadu MČ Praha-Troja.

zahraje Musica Bohemica
Program:
J. Krček Vánoční mše č. 1
Adam Michna z Otradovic
Tři vánoční písně
Koledy staré Evropy
Lidové koledy
Upravil, řídí a slovem provází
Jaroslav Krček
Sóla zpěv: Anna Hlavenková,
Karel Jakubů

TROJSKÝ KALENDÁŘ

NOVOROČNÍ
PROCHÁZKA
1. 1. 2014
Sraz ve 14 hod.
u Trojské lávky
Trasa bude zvolena podle počasí
a dohody účastníků
Miroslav Knittel

Zveme Vás na zahájení výstavy

TROJSKÉ PLÁNY VII.
23. 1. 2014 V 17.00 h.
v Galerii u lávky
Povltavská 21
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2013

■ I. stupeň povodňové aktivity 688 m3/s
■ Trojský bál v loděnici – tanec, zábava, tombola
■ uděleno 15 grantů projektům pro Troju v celkové výši
366 500 Kč

■ Den otevřených dveří v Trojském gymnáziu
■ Čína a Tibet očima Jana Lipského – přednáška trojského cestovatele

■ exkurze „Zimující ptačí hosté na Vltavě“
■ lyžařský kurz na Boudě U Studánky
■ Novoroční
ční procházka Trojou
■ Tříkrálové setkání dětí z Lesního klubu Tři údolí a MŠ Nad
Kazankou

■ výstava Trojské plány VI.: 27 vystavovatelů, 39 panelů: ko■
■
■
■

mentované prohlídky
volba prezidenta ČR
kurz telemarkového lyžování na Studánce
I. stupeň povodňové aktivity: 450 m3/s
veřejné setkání k řešení domu převozníka

1 2
5

■ povodeň v Troji kulminuje 4. června 3300m3/s
■ pokračují společné procházky Trojou se starostou – zahrádky

■ zahradní slavnost

a soutěž v pečení
Trojská buchta
■ Den Země (osvětová akce o třídění
odpadů a ochraně
životního prostředí)

■
■
■
■
■
■

Free fest Troja 2013 v loděnici
Trojský orienťák
vernisáž „Miniretrospektiva“ Michal Brix
zahájení Filmového léta v Troji 2013 v galerii U Trojského koně
společné procházky Trojou se starostou
s agenturou Foibos domluvena výstava k Roku lidové architektury v Troji
■ nová Rada Hlavního města
■ kandidatura do mezinárodní organizace příměstských parků
FEDENATUR

■
■
■
■
■
■
■
■
■

Podhoří
Trojský den u Sokolovny
tradiční setkání se starostou v restauraci Sokol Troja
Olympijský den
brigáda Trojská louka
vernisáž výstavy Dalibora Smutného
zahájena oprava fasády Úřadu MČ Praha – Troja
jednání v panském statku o záchranných pracích
13/6 – bourání protipovodňových zábran u lávky
otevření části cyklotrasy V Zámcích – Brnky

6
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■ vycházka „Noční motýli
v Troji“

■ výstava grafiky Bohuslava Šíra v Galerii U Lávky

■ výstava Lidová architektura Prahy v budoucím
rodinném centru v DSS
■ Dny evropského dědictví
■ Mistrovství světa
ve vodním slalomu 2013
■ 15. Trojské vinobraní,
křest knihy Legendy
a morytáty z Troje
a Podhoří 2
■ Vinobraní v Botanické
zahradě a nově na vinici
Salabka
■ Slavnosti pravého a levého břehu v K
Klecanech
■ setkání zastupitelů s občany v Sokole Troja
■ akce Adidas Outdoor Prague – sportování v loděnici u řeky

9
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■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

úklid fotbalového
ového hřiště po povodni
veřejné setkání
kání k dopravě v Troji
ukončení tramvajové dopravy na „provizorním mostě“
Trojská drakiáda na louce pod Velkou skálou
předčasné volby do Poslanecké sněmovny
tradiční slavnostní koncert v Trojském zámku
ozdravný pobyt SPCCH v Lázních Poděbrady
revize trojských lokalit Metropolitního plánu
projekt URM- Koncepce pražských břehů
příprava investice Křižovatka Na Kovárně

REKAPITULACE 2013

5

3
■
■
■
■
■
■
■
■
■

vernisáž
i áž výstavy
ý t
JJana T
Trundy
d vG
Galerii
l ii U Lá
Lávky
k
veřejná debata se starostou na téma „Dům u přívozu“ v Podhoří
anketa ke kašně Na Kovárně
schválení rozpočtu MČ
jednání starosty s novým ředitelem Městské policie hl. m. Prahy
Valná hromada TJ Sokol
úvodní seminář k Metropolitnímu plánu
veřejná prezentace a debata v Podhoří
Slavnostní otevření vyhlídkové stezky Zakázanka v ZOO

7

■
■
■
■
■

Botanická zahrada vydává permanentky pro občany v Troji
Otevírání studánek a kašen v zámku vodou z Haltýře
diskuzní fórum „Vzdělávání v Trojské kotlině“
Filmová (půl)noc v Trojském gymnáziu
Jarní úklid – dobrovolníci pomáhají s úklidem „Trojské louky“
a Podhoří u řeky
■ jednání o sokolské cestě
■ ROPID ruší
tram číslo 14
přes Troju!

4
ŽIVOT V TROJI

8

■
■
■
■
■

pokračuje úklid po povodních
prázdninová kancelář starosty na zahradě úřadu
letní tábor oddílu Stopa
Mistrovství Evropy v softballu- ženy
Trojské filmové léto – biograf v galerii U Trojského koně –
1. projekce po povodních
■ slavnostní otevření stezky v Klecanech
■ úspěšná grantová žádost z programu OPPK na Regeneraci
obecní zahrady
■ v DSS představen záměr zřídit zde Rodinné centrum K. Šrámkové

11
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Grand Prix Troja, závody autodráh
vyhlášeny granty MČ Praha – Troja 2013
vernisáž výstavy „Portrét v české grafice“
pracovní setkání k řešení umístění kašny Na Kovárně
Panský statek – kontrola neplnění povinností majitele
Svatomartinské v BZ
Martinská husa s živou hudbou v nové restauraci Kemp Sokol
KOMA – příprava studentské soutěže
jednání o kašně Na Kovárně

VÝBĚR Z TOHO, CO SE DĚLO V TROJI

■
■
■
■
■

první jednání starosty s novým primátorem Tomášem Hudečkem
Trojské posvícení na vinici sv. Kláry
veřejné diskuze se starostou k Metropolitnímu plánu
předání opravené fasády úřadu
odvolání ke stavbě „Sklípek v BZ“

■
■
■
■
■
■
■
■

Mikulášská besídka v MŠ a v Sokole Troja
přerušení stavby Městského okruhu a tunelu Blanka
zpívání u vánočního stromu
tradiční „Setkání seniorů“ v restauraci Sokol Troja
jednání Redakční rady Management plánu památky UNESCO
příprava veřejné zakázky Regenerace obecní zahrady
odeslání podkladů k Metropolitnímu plánu
předvánoční setkání na hřišti Sádky
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ČINNOST A PŮSOBENÍ NQS – ŽIVOT V TROJI
TROJA, MĚSTO V ZELENI R. 2013 ZE ZPRÁVY TROJSKÉHO GYMNÁZIA
Na výstavě Trojské plány 6 v lednu 2013 představila NQS záměr
na úpravu veřejného prostoru jižně od usedlosti Salabka. Na záměr
získala potřebná stavební povolení a zajistila a financovala vypracování projektu pro operační program OPPK Evropských fondů. Projekt v grantovém řízení na poprvé neuspěl a bude ještě letos podán
po úpravách znovu. ■ Úspěšná je nadace v zajišťování městského
grantu na zvyšování a udržování biodiverzity. Tento grant, podporující pastvu na trojských stráních, získala již podruhé a pastva
úspěšně probíhá. Spolu s MČ Praha-Troja spolupracovali zástupci
nadace na přípravě informačních tabulí u cyklostezek, poskytli grafické i písemné materiály. ■ Rodinám zasaženým povodní na přelomu května a června, byl z majetku nadace věnován finanční dar
pro zmírnění škod a na rekonstrukci poškozených domácností. ■
K jedenáctému výročí velké srpnové povodně v roce 2002 byl do sta
tehdy postižených rodin rozeslán videozáznam pana Martina Pollaka, jehož vydání včetně přebalu a doprovodného textu nadace zajistila. ■ Na vinobraní v září představila NQS svou novou publikaci
Legendy a morytáty z Troje a Podhoří 2, sestavené ze vzpomínek
trojských pamětníků B. Kudery a Fr. Malého. Publikace byla vydána v počtu 500 kusů a je stále k dostání v sídle Nadace a na úřadě
MČ Praha-Troja. Vzpomínky byly sesbírány na schůzkách Klubu
trojské historie, jehož činnost nadace celoročně podporuje. ■ Dále
nadace zajistila poslední aktualizaci orientačního plánu Troje. Ten
poskytla městské části k dispozici. S ní také spolupracovala na nákupu a rozmístění laviček podél Vltavy, šest z nich, které financovala,
budou označeny štítky s logem nadace.
■ Do svého fondu nadace zakoupila malbu Trojská kovárna, která vznikla jako ilustrace pro vydání Legend a morytátů 2. ■ Začátkem příštího
roku změní NQS své sídlo, nově bude mít kancelář v Povltavské ulici č. 21 v Domě spokojeného stáří v 1. patře.
Trojská kovárna
© Sylvie Weberová

Mottem projektové výuky v listopadu 2013 bylo téma „Nic není
zadarmo“. V projektu měly být
realizovány kromě již zavedených témat, metod, postupů
a výstupů, jako je týmová spolupráce, prezentační dovednosti,
spolupráce žáků napříč ročníky,
samostatná práce žáků, rozvoj
kreativity a vlastních představ
žáků, také finanční gramotnost
a výchova k podnikavosti…
Závěrečná čtvrteční prezentace v aule školy se setkala
s velmi pozitivním ohlasem ro-

dičů. Škála aktivit, které žákům
nabízíme, je velmi pestrá (divadlo, letiště, dabingové studio,
klášter, psychiatrická léčebna,
grafy, pokusy, plameny, videoreportáže, miss 2009, cestování,
přístaviště, muzeum mučení,
Národní
technické
muzeum, mlýn…). Rozhodně měli
z čeho vybírat, rádi se zapojovali, spoustu věcí realizovali samostatně a hlavně – jejich prezentační dovednosti se zlepšují.
Ivana Motýlová, zástupkyně ředitele
TG, kráceno

BESEDA S ANETOU VIGNEROVOU
Dne 19. listopadu k nám do školy zavítala modelka a Miss ČR 2009
Aneta Vignerová. Velice jsme se na toto setkání těšili. Aneta na nás byla
velmi milá a hodná. Ochotně odpovídala na naše zvídavé otázky, a tak
jsme se od ní dozvěděli mnoho zajímavého ze světa modelingu. Po „tiskovce“ se s námi slavná modelka ochotně fotografovala v prostoru školní
třídy a rovněž proběhla autogramiáda.

Ing. arch. Václav Valtr, předseda
správní rady Nadace Quido Schwanka – Troja, město v zeleni.

DABING
Kdybyste měli někdy
možnost zkusit si něco
nadabovat, určitě se
toho nebojte a zkuste to
jako my v našem projektu „Nic není zadarmo“.
Veronika Vondrášková,
sexta

JAKÉ BYLY VÁNOCE V TROJI PŘED LÉTY?
Kdo by neznal paní Helenu Klíčovou a paní Jaroslavu Konfrštovou! V Troji strávily celý život
a umí o něm poutavě vyprávět. Ve vyprávění se krásně doplňovaly.
Slavily se Vánoce v Troji společně nebo jen v ro- řemeslo dokonale. O Velikonocích se tam
dinách?
stejně společně pekly mazance. Po zrušení
Pamatujeme válečná léta. Tehdy chodi- pekařství pekla vánočky maminka Mirka
ly všechny děti na náboženství k Voršilkám Knittla. Bydleli jsme (říká paní Helena)
a s nimi jsme cvičily zpívání koled. Sborový v Nové hospodě, dole pod zámkem společzpěv jsme pak předvedly v kapli sv. Kláry ně s dalšími osmi rodinami. Samozřejmě
a pak také v sokolovně. Tam byla přednáš- jsme se na Štědrý den všichni navzájem
ková síň s pódiem, kde se hrálo i divadlo. Při navštívili a popřáli si. Štědrý večer probízpěvu pro rodiče nás na klavír doprovázela hal v domácnostech, ale na půlnoční jsme
p. Bláhová nebo p. Zlatník. V rodinách jsme vyráželi zase společně. Šli všichni, ne jako
si na Štědrý den zazpívali všichni společně.
dnes, kdy chlapi zůstávají sedět doma!
Připravovala také škola nějaké představení Na půlnoční mši jsme chodili do krásného
nebo besídku?
kostelíka ve starých Bohnicích.
Víte, v Troji jsme se všichni znali a tak se A jaký byl Štědrý den v rodinách?
vše dělo společně. Zpívaly jsme pod vedeCelý den byl až do půlnoci půst. Večer
ním učitele i řídícího i ve škole, která měla jsme se nejdřív pokřižovali, v některých
zájem, aby sbor měl úspěch v kapli i v soko- rodinách pomodlili. Podával se houbový
lovně. Při pořádání veřejných akcí si nikdo kuba, rybí polévka a kapr s bramborovým
nehrál na vlastním písečku.
salátem. Pak přišla vánočka, čaj a my holJak probíhaly Vánoce v Rybářích?
ky jsme házely pantoflem. Moje bota padTěšily jsme se na ně už od Mikuláše. Ba- la špičkou ke dveřím a od Bohnic zaštěvilo nás převlékat se za Mikuláše, andílky kal pes. Podle staré pověry jsem se měla
a čerty a chodit do rodin, se kterými jsme brzy vdát za někoho ve směru od Bohnic.
se předem domluvily. Ještě za války a pár A taky se to stalo, manžel Jarky byl skutečlet po ní byla velká společná akce, peče- ně z Bohnic. Večer jsme lily olovo a každý
ní vánoček. Ženy si doma připravily těsto musel sám i popsat výsledek svého umění.
a odnesly do bývalé zámecké kuchyně. Byla Také se krájela jablka a pouštěly svíčky
tam velká pec a pan pekař Vítovec uměl své ve skořápce z ořechů.
171 VÁNOCE 2013

Z jakých dárečků jste měly největší radost?
Za války i dlouho potom jsme dostávaly
dárky hlavně praktické. Máma ušila hadrové hračky, šaty na panenky nebo něco
upletla. Velikou radost mi udělaly brusle
šlajfky, knížky a jednou velký dětský kredenc. Teta nám posílala z Ameriky krásné
oblečení, třeba zimní kombinézu nebo
sněhule a to byly u nás úžasný novinky. Jak
zamrzla Říčka, šlo se bruslit nebo sáňkovat z Myšáku až k přívozu. (Myšák byl svah
Pusté vinice.)
Jste vyhlášené kuchařky. Máte nějaký rodinný
nebo vlastní recept pro dobu vánoční?
Doba se mění a já asi taky. Kapr na černo mne přestal bavit brzy. Ale mnoho let
jsem dělala sulcovaného kapra podle receptu paní Kavanové. Je to hodně pracné,
někdy to trvalo až do čtyř ráno, tak jsem
recept před třemi roky odložila. Z vánočního cukroví asi neznáte tyčinky z pražených
ovesných vloček. Za války nahrazovaly kokos a ořechy. Byla to taková pochoutka.
Po letech jsme v práci propadly bláznivému
soutěžení, kdo napeče víc druhů cukroví.
Nejvíc jich bylo asi osmnáct. Dnes už mám
jen jednu specialitu, vánočku podle receptu Otky Stavovčíkové. Recepty nemůžu
prozradit, když nejsou moje.
Rozmlouval: -lak-
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TJ SOKOL INFORMUJE
rvní adventní víkend jsme oslavili
zájezdem do Drážďan. Do programu jsme zařadili zastávku v obchodním centru města Heidenau.
Zastávku jsme zvolili z toho důvodu, že vánoční trh v centru
Drážďan bývá přeplněn a v tomto Realu je pohyb mezi různým
zbožím trochu volnější. Zastávka
byla na jednu a půl hodiny a pak
jsme pokračovali do centra Drážďan, velice pomalu, pro zácpy aut
na silnicích. Konečně jsme dojeli
až k prostranství u Labe a nejblí-

že k Zwingeru, kde byl rozchod
a skupinky se rozběhly podle
zájmu. Někteří zvolili okružní
projíždku městem s průvodcem,
která byla sice drahá, ale měla
zařízení na poslech výkladu
sluchátky v různých jazycích.
Cesta trvala dvě hodiny, ale ještě
zbýval čas i na prohlídku dalších
míst města. Odhlasovali jsme
odjezd na 18 hod. a do Prahy
jsme přijeli v 20:30 hod. ■
V neděli 8. prosince dopoledne
jsme uspořádali Veřejné předvá-

STOLNÍ TENIS
Poslední díl Seriálu ve stolním tenise čtyřher proběhl o první adventní neděli 1. 12.
2013. Třináct párů jsme nasadili do jediné
skupiny, kde bojovali na dva vítězné sety
systémem každý s každým. Suverénními vítězi jak v turnaji, tak v celém Seriálu se stali
veterán Josef POZNÍČEK s mladým Tomášem POCZEM. Na druhém místě v turnaji skončil nový pár Jiří BICAN s Milanem
ŠIMEČKEM, třetí Štefan POCZ s Františkem VRZBOU v Seriálu obsadili druhé místo. V turnaji čtvrté místo stačilo páru Martinu NOVOTNÉMU a Františku KVĚTOŇOVI ke třetímu místu celkově. První tři páry
ze Sokola Troja se mezi nejlepší neprosadily (9., 10. a 12. místo). Celkově: 1. Michal PETR s Petrem BUCHAREM, 2. místo
Rudolf HAMPEL a Radek STRNAD a třetí
Petr HRACH se Zuzanou HERZOGOVOU.

noční cvičení s přátelským posezením u svařáku, účast nebyla
velká, ale přišly ty nejvěrnější
cvičenky. ■ Odpoledne se konala Mikulášská besídka, zahájena divadélkem pro malé děti.
Pokračovalo vystoupení mladších žákyň s rytmickou skladbou
čertíků, doplněnou skákáním se
švihadly. Během programu dostaly děti pitíčka. Nakonec přišel
Mikuláš s andělem a dvěma čerty. Děti zazpívaly, řekly básničky,
daly Mikuláši vlastnoručně malované obrázky. Anděl s čertem pak
rozdávali balíčky a mandarinky.

ŽIVOT V TROJI

Zpívání dětí
u trojského
vánočního stromu

Účast byla cca padesát dětí a byly
to ty nejmenší, takže bylo skoro
více dospělých, kteří děti hlídali, maminek, tatínků a babiček
s dědečky, kteří se přišli podívat
na vystoupení. Program skončil
v 18:30 hod. ■ Do konce roku
zbývá několik cvičebních hodin
a pak se všichni budou těšit
z vánočních svátků a sejdeme se
opět v novém roce.
Přejeme všem krásné vánoce
a vše nejlepší do nového roku a těšíme se na shledání v tělocvičnách,
kde cvičíme pro zdraví.
Filipová Alžběta

TRADIČNÍ SETKÁNÍ
TROJSKÝCH SENIORŮ
Ve čtvrtek 12. 12. 2013 se v příjemném prostředí restaurace Sokol Troja sešli trojští
senioři. Nechybělo občerstvení ani dárky
pro přítomné. Organizátoři setkání děkují
panu Jaroslavu Tůmovi za perfektně připravenou prezentaci fotek z činnosti a výletů SPCCH a trojských seniorů.
Ing. Otakara Stavovčíková, zástupkyně starosty

ZPÍVÁNKY U STROMU
Hezkou tradicí se již stalo, že začátkem adventu se před trojskou školou sejdou občané a pod rozsvíceným stromem si poslechnou vystoupení školáků a studentů. Nejinak tomu bylo i letos od 17
hodin ve středu 4. prosince. Po roztomilém vystoupení nejmenších žáčků s flétničkami nastoupili
starší žáci s komponovaným pásmem. Celý program pak vyvrcholil letošní novinkou – vystoupením
spojeného pěveckého tělesa učitelů a pracovníků MČ Troja za doprovodu akordeonu. To už s nimi
spontánně a rádi zpívali všichni přítomní. Povedenou akci připravili zastupitelé a pracovníci úřadu
Text a foto bok
MČ Praha-Troja ve spolupráci s oběma trojskými školami.

Rudolf Hampel vedoucí stol .tenisu

STUDENTI VZKAZUJÍ
NAPSALI JSTE NÁM
Na základě jednání s firmou Ropid se podařilo tzv. školní spoj autobusu č. 112 s odjezdem ze zastávky V Podhoří nyní v čase 7.42
hod změnit zpět na odjezd v 7.39 hod, aby
žáci mohli v klidu dojít do školy a převléknout se, aniž by řešili pozdní příchod. Tato
změna byla Ropidem přislíbena od 1. možného termínu změn jízdních řádů, t.j. 6. 1.
2014.
Za občanské sdružení „Podhoří je v Troji” Ivana Kořenská

KLUB TROJSKÉ
HISTORIE
Příští schůzka klubu se bude konat
ve čtvrtek 16. ledna 2014 v 17. hodin
v Domě spokojeného stáří. Přijďte!

ÚSMĚV POD STROMEČEK
Co říct… lidé jsou na světě už tisíce let a pořád se nenaučili se na sebe usmívat. No vážně,
když jdu po ulici, jediný, kdo se směje, jsou ti lidé na billboardech. A přitom na tom není
vůbec nic složitého. Základem je myslet na příjemné věci. Myslet na to, že zítra musíme
k doktorovi, že nás doma čeká hromada práce, že jsme se rozhádali s kamarádem, nebo že
jsme nedopatřením zavinili pád letadla, je naprosto zbytečné. Přemyšlením nad tím, co se
stalo, už nic nezměníme, tak radši mysleme na to pěkné. ■ Dnes žijeme ve světě, ve kterém
někdy dá pořádnou práci najít hezkou myšlenku, ale i to se dá spravit. Totiž, když se člověk
usmívá, tak hezké věci přicházejí samy. A to není žádný výmysl, ale logicky dokazatelná věc.
Usmějeme-li se na protijdoucího člověka, prodavačku v obchodě nebo na řidiče, co nás
pouští na přechodu, skoro vždycky nám milý úsměv opětují. ■ Proč se vlastně lidi na sebe
usmívají… a teď vážně nemyslím ty „facebook citáty“, ale ten pravý důvod, co tím vlastně
naše tělo říká. Těžké. Když se nad tím zamyslíme, je to určitá forma pozdravu, no a pozdrav
říká „neboj se mě“. Úsměv je projevem taky toho, že se cítíme skvěle, ale zároveň díky
němu můžeme snáze vnímat podněty k dobré náladě. Jako třeba v parku, když se honí
veverky, jak se honí psi, nebo jak psi honí veverky. To všechno si pak můžeme uvědomovat.
A jistě, když to takhle píšu, tak to asi nezní moc vesele. Ale věřte mi, že až se jednou konečně začneme usmívat (stačí jen v mysli, když se totiž budeme zubit na všechny kolem, budou
z nás mít spíš strach), tak nám přijde veselé snad všechno. ■ Úsměv je levnější než elektřina
Lukretia Arbetová, kvarta
a dává více světla. Řekl Archibald Joseph Cronin.
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TROJSKÝ KALENDÁŘ

ZA BETLÉMY
I HUDBOU V ČASE VÁNOČNÍM
České pohádky v podzemních prostorách Betlémské kaple denně
9–18 hod., 24. a 31. 12. 9–14 hod., 25. 12. a 1. 1. 2014 13–18 hod.
Výstava se stane oslavou českých pohádek. Pomocí funkčního
praxinoskopu a strobotopu budeme návštěvníkům ukazovat, jak
vlastně vzniká kreslený nebo loutkový film, jak vypadala různá řemesla, jimiž se české pohádky doslova hemží, ukázky staročeských
řemesel. Část expozice bude také věnována hračkám, hlavně těm,
které v nedávných dobách patřily k nejoblíbenějším vánočním dárkům – vláček, stavebnice Merkur apod.
Velkou část vánoční výstavy budou jako vždy tvořit rozmanité
betlémy a další zvykoslovné předměty. Vstupné: základní 60 Kč,
snížené (děti a důchodci) 30 Kč
Betlémy a vánoční tradice do 5. 1. 2014, 10–18 hod., kostel Panny
Marie Sněžné, Praha 1
Betlém klub pořádá již pošestnácté v areálu kostela P. M. Sněžné na Jungmannově náměstí v Praze výstavu betlémů. Uvidíte asi
stoosmdesát historických i současných betlémů. Materiálem je
dřevo, papír, perník, sklo, těsto, textil, keramika apod., jsou zde
různé typů betlémů jako volně stojící, skříňové, soubor reklamních betlémů, králických figurek. Dominantním betlémem výstavy je 4,5 m dlouhý mechanický betlém Jiřího Votruby. Druhým
ústředním betlémem na této výstavě je betlém třešťského typu
s figurami J. Boudného, který patří k největším betlémům vystavovaným v Praze.
6. ročník třešťských betlémů v Jindřišské věži Praha 1 do 2. 2. 2014,
10–18 hod. Již tradiční výstava je provoněna čerstvým mechem
a jehličím (3. patro). Vstupné: základní 90 Kč, senioři, studenti
60 Kč, děti 40 Kč, rodinné (2 + 2) 200 Kč
Barokní Kapucínský betlém 25.–30. 12. 2013, 10–17 hod. jeden
z nejkrásnějších pražských historických betlémů v klášterním kostele P. Marie Andělské naproti Loretě.

Slovanský betlém v kostele sv. Antonína na Strossmayerově nám.
v Praze 7 je vybavený velkým obrazem Domažlic a několika typickými chodskými staveními. Všechny postavičky mají chodské kroje.
Betlém je zde od roku 1923.
Staroměstské náměstí
24. 12. 21–22 hod. Česká mše vánoční (J. J. Ryba): sólisté a orchestr
Národního divadla a Státní opery
25. 12. 18–19 hod. Pražská zvonohra P. Manouška
26. 12. 16–18:30 hod. Historické vánoce středověká, gotická,
renesanční a barokní hudba
31. 12. 15–17 hod. Dětský Silvestr Duo Fernando, kouzlení
17:30–00.15 hod. Poprockové hity The Appels
1. 1. 2014 14–15 hod. Novoroční zpěvy sólisté Národního divadla
výběr akcí R. Zajícová, info na www.vanocevpraze.cz
a Státní opery

PRODEJ
STROMKŮ
Využijte příležitost koupit vánoční
stromek přímo v Troji. V areálu
kempu Sokol Troja jsou pro vás
připraveny za mírné ceny jedle
(450 Kč), borovice černé (400 Kč),
borovice lesní (300 Kč) a smrky
(250 Kč). Prodej v restauraci Sokol
Troja 10–11 a 13–17 hodin.
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BZ PRO VÁS PŘIPRAVILA
www.botanicka.cz
do 31. 12. BIO Elementy – Dušan Swalens, velkoformátové
fotografie expozice Stráň a skleník Fata Morgana
do 5. 1. 2014 Floristův rok výstavní sál denně od 9 do 16 h
10. 1.–22. 3. 2014 Noční provázení Každý pátek od 18 h. ve
skleníku Fata Morgana. Atmosféru nočního pralesa dokreslí speciální osvětlení, hvízdání žabiček bezblanek a intenzivní vůně květin lákající své opylovače. Vstupné na tuto akci: 150/75 Kč. Nelze
uplatnit slevu pro ZTP či důchodce. Počet účastníků ve skupinách
je omezen, nutná rezervace předem na tel.: 603 582 191.
11. 1. –14. 6. 2014 FOTOFATA 2014 Ve spolupráci s fotografem
Topi Pigulou proběhne v roce 2014 již třetí ročník fotografických
kurzů FOTOFATA 2014 pro fotografické nadšence a milovníky
rostlin. Přihlášky na e-mailové adrese fotofata@topi-photo.cz. Bližší
informace na www.botanicka.cz.
18. 1.–23. 2. 2014 Zimní ptačí hosté Cílem výstavy je seznámit návštěvníky se základními druhy ptáků, které nás v období od podzimu do předjaří navštěvují, a ukázat, kterými plody se u nás v tuto
dobu živí. Objasněn bude i původ těchto zimních ptačích hostů.
Výstavní sál a exteriér venkovní expozice.
23. 1.–27. 3. 2014 Přednáškový cyklus Každý čtvrtek od 17.30
ve výstavním sále venkovní expozice. Vstupné 20 Kč: 16. 1. Stromy
v naší botanické zahradě Bc. Tomáš Vencálek 23. 1. Jedovaté rostliny
Mgr. Jana Arcimovičová 30. 1. Oranžérie a rostliny pro ně určené
Ing. Eduard Chvosta Změna programu vyhrazena.

ZOO PRO VÁS PŘIPRAVILA
www.zoopraha.cz; www.facebook.com/zoopraha
Otevřeno denně, v prosinci od 9.00 do 16.00 h.
24. 12. Štědrý den v zoo Přijďte popřát našim zvířatům
a podívejte se, jakou dostanou vánoční nadílku.
Zoo je otevřena do 14 hodin.
27. 12. Kolovrátku, toč se Ukázky staročeských tradicí – jak
pracuje kolovrátek, pečené kaštany, jablka, brambory,
sladkosti, svařené víno a koledy.
28. 12. Živý Beltém v zoo Po celý den si můžete prohlédnout
živý Beltlém divadla A propos a zazpívat si koledy.
29. 12. Kolovrátku, toč se
31. 12. Silvestr Zoo je otevřena do 14 hodin.

GHMP

TROJSKÝ ZÁMEK

otevřen do 31. 12. pouze v sobotu a neděli 10–17 h
výstavy ■ Vášeň, sen a ideál Česká secesní plastika ■ Benátské
hutně tvarované a české řezané sklo 16.–19. století, ze sbírek UPM,
prohlídka s doprovodem cca každou celou hodinu.

24. 12. 23.00

TIP NA VÝLET
Hrad Karlštejn
22. 12. Karlštejnský královský advent na náměstí v obci
vystoupení tanečních, pěveckých a hudebních souborů
27. 12. 18 h Štěpánské koledování – vánoční koncert
v podání vokálně instrumentální skupiny Chaire
www.hradkarlstejn.cz
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