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VÁNOCE 2014

do 19. 4.

2 Vánoční koncert

7 Publikace Slavné stavby v prodeji

8 Několik tipů
VÁNOČNÍ PROGRAM
PLANETÁRIA

AKCE UPLYNULÉHO ROKU

REKAPITULACE

STRANA 8

2
SLOVO STAROSTY

ZASTUPITELSTVO INFORMUJE

ZKRÁCENÝ ZÁP
PIS Z 2. ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA-TROJA

Drazí sousedé,
nejkrásnější svátky v roce jsou tu. Chtěl bych vám všem především popřát, abyste je prožili ve zdraví, v kruhu svých
blízkých, v dobré náladě i z maličkostí. Jednou z nejdůležitějších věcí na světě je smích. Jak zní jedno pěkné přísloví
„Štěstí se nastěhuje do domu, z jehož oken zní smích“. Ne
nadarmo se obvykle přejí „Veselé Vánoce“. Ať jsou vaše Vánoce radostné a klidné.
Rád bych vás pozval na tradiční Vánoční koncert, který
se koná 26. prosince od 16.00 hodin v Trojském zámku. Po
skončení koncertu přijměte pozvání na sklenku dobrého
vína, kdy si s vámi spolu s ostatními členy nového zastupitelstva velmi rád připiji na zdraví.
Těm vám, se kterými už nebudu mít možnost vidět se
osobně, přeji opravdu z celého srdce vše nejlepší v novém
roce!

konanéh
ho dne 2. 12. 2014, od 17:00 hodin.
Přítomno bylo osm zastupite
elů z devíti. Omluvil se pan Jan Kavan
1. Bylo schváleno programo
ové prohlášení ZMČ Praha-Troja
2. Proběhla volba členů a taj
ajemníka finančního výboru ZMČ Praha-Troja:
n Členové finančního výb
boru: Klára Foitlová, Ing. Milena Dubská, Ing. Petr Šíma, Ing
g. Karel Němeček
n Tajemník finančního výboru
v
– Romana Konrádová
3. Proběhla volba členů a tajemníka kontrolního výboru ZMČ
Praha-Troja
n Členové kontrolního výboru: Miroslav Syrový, Martina
Loskotová, Ing. Jiří K
Kořenský, Ing. Otakara Stavovčíková,
JUDr. Květoslava Čadsk
ká, Daniel Sirotek
n Tajemník kontrolního výboru: Ing. Irena Marková
4. ZMČ určilo jednotlivé kom
mise a jejich předsedy:
n Komise pro životní pro
ostředí a zdraví – předseda MUDr. Petkov
n Komise sociální – před
dsedkyně Ing. Stavovčíková
n Komise pro obecní maajetek – předseda Ing. Bryknar
n Komise pro školství – p
předsedkyně Mgr. Tůmová
n Komise pro kulturu, sp
port a volný čas – předseda pan Kavan
n Komise pro bezpečno
bezpečnost a veřejná prostranství – předseda
pan Tesař
n Komise pro služby a volný čas – předseda pan Sirotek (práce komise se bude prolínat s jinými, řešit se budou aktuální
problémy v městské části, komunikace s občany a některé
kulturní nebo sportovní akce)
n Komise pro strategický vývoj trojské kotliny – předseda
Ing. arch. Drdácký (mezi členy jsou zástupci BZ, ZOO,
MČP6, MČP7, MHMP, IPR atd.)
n Grantová komise – předsedkyně Mgr. Tůmová
n Povodňová komise – předseda Ing. Bryknar
n Přestupková komise – předsedkyně JUDr. Císařová
5. Dále mimo jiné ZMČ schválilo rozpočtové provizorium na rok
2015, zvolilo přísedící Obvodního soudu pro Prahu 7 paní
Mgr. Martinu Trestrovou. ZMČ bylo seznámeno s rozpočtovými
opatřeními, proběhla prezentace nového portálu Lepší místo
a posléze také diskuse.

Tomáš Bryknar

MČ PRAHA-TROJA
VE SPOLUPRÁCI S GHMP

vás srdečně zve na

OD 16 HODIN
v Císařském sále
Trojského zámku
Dvořákův komorní
orchestr
Dirig
gent
Jaro
oslav
Vodňan
nský
Sóliistka
P
Pavla
Tesařřo
ř vá
v

Program: W. A. Mozart
Divertimentto D dur, K. V. 136
J. Slavík
Koncert pro
o housle a orchestr a moll
A. Dvořák
Serenáda prro smyčce E dur, op. 22

Vstu
upné
dobrovvoln
olné

Plné znění zápisu a plné znění programového prohlášení naleznete na webových stránkách naší městské části www.mctroja.cz

ÚŘAD MČ INFORMUJE

AUTORIZOVANÉ MĚŘENÍ IMISÍ 4. 11. 2014
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MČ Praha-Troja pravidelně měří hodnoty imisí na dvou stanovištích v Troji – U Trojského zámku a Pod Lisem (výsledky měření za poslední 4 roky jsou uveřejněny v listopadovém čísle).
Na přelomu října a listopadu tohoto roku zadala MČ podrobnější měření imisí v ulici Trojská. Měření probíhalo u základní
školy Trojská a byly měřeny hodnoty CO, NO, NO2, NOX, PM 10
a PM 2,5. Během prvních pěti dnů měření (27. 10.–31. 10.) byl
uzavřen průjezd ulicí K Bohnicím. Vliv zvýšené intenzity dopravy
se však po zprůjezdnění ulice k Bohnicím (1. 11.–11. 11.) do výsledků měření nepromítl. Nízký rozdíl v naměřených hodnotách
mohl být způsoben krátkou dobou měření a aktuálním poča183 VÁNOCE 2014

sím. Během měření nebyla překročena limitní hodnota žádné
z měřených látek (imisní limit, viz zákon 201/2012 Sb.). Průběh
koncentrací NO2, NO, NOX v pracovní dny měl dvě maxima
(viz grafy), v době ranní špičky (5–9 h) a odpoledne (15–20 h).
Ve dnech pracovního volna průběh koncentrací kopíruje dopravní zatížení, výrazná špička je obvykle pouze jedna. Detailní
výsledky měření je možné si prohlédnout na ÚMČ Praha-Troja
a budou k dispozici všem komisím MČ Praha-Troja. Měření imisí
bude pokračovat po otevření Městského okruhu a poskytne tak
srovnávací hodnoty imisního zatížení tohoto místa.
Ing. Daniela Budská, referent životního prostředí
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TROJSKÝ KALENDÁŘ

ÚŘEDNÍ HODINY
HO
ODINY V ZÁVĚRU ROKU
Pokladnaa bude pro veřejnost naposledy otevřena 23. 12. 2014
do 15.00 hod. n Bezhotovostní platby a úhrada v hotovosti na přepážkách bank na účet městské části jsou dle dispozic jednotlivých
bank možné do konce roku. n Ověřovat podpisy a listinyy budeme naposledy také v úterý 23. 12. 2014 do 15.00 hod. V ostatních
pracovních dnech do konce roku můžete využít služeb České
pošty s. p. nebo Úřadu městské části Praha 7. n Podatelnaa úřadu
bude do 23. 12. 2014 otevřena v normálních úředních hodinách,
ve dnech od 29. 12. 2014 podle následujícího rozpisu: 29. 12.:
8–16 h, 30. 12.: 8–15 h, 31. 12.: 8–14 h, 2. 1. 2015 bude úřad z důvodu čerpání dovolené uzavřen Vzhledem k čerpání dovolené
jednotlivými zaměstnanci úřadu je vhodné si návštěvu na úřadě
mimo podatelny ve dnech 29. 12. až 31. 12. 2014 předem domluvit
s jednotlivými úředníky.
V novém roce 2015 bude od 5. ledna standardní provoz úřadu
a rádi vás přivítáme po dohodě i mimo obvyklé úřední hodiny.
Ing. Irena Marková, tajemnice ÚMČ Praha-Troja

19. 11.
2014
Předsedkyně komise Ing.
Ing Stavovčíková informovala o přejmenování komise, osloví další zájemce o práci v komisi n Obsazenost bytů
v Domě spokojeného stáří a v Domě integrované pomoci – předsedkyně a tajemnice komise provedou 20. 11. prohlídku DSS a DIP
n Setkání seniorů 19. 12. – je objednán zpěvák Mirek Paleček s pásmem písniček a také občerstvení a květiny n První Vítání občánků
– jsou kladné ohlasy, komise doporučuje akci opakovat pravidelně
každý rok (podle počtu dětí) n Vánoční zpívání pod rozsvíceným
stromem 4. 12. – objednávka na Eltodo je již odeslána, svítit bude
až do 7. 1. 2015.
Zkrácený zápis tajemnice komise R. Zajícová

Z JEDNÁNÍ SOCIÁLNÍ KOMISE

TRO
OJSKÝ KALENDÁŘ

VÁNOCE V KAPLI SV. KLÁRY
24. 12. ve 23 h | půlnoční mše
25. 12. v 11 h | Božíhodová
26. 12. v 11 h | tzv. Štěpánská

Mše bude sloužit
páter Petr Zelinka
z farnosti sv. Terezičky.
www.botanicka.cz

Srdečně zveme všechny zájemce na

NOVOROČNÍ
PROCHÁZKU TROJOU
v neděli 4. 1. 2015
sraz ve 14 hodin u Trojské lávky
Trasu stanovíme podle počasí a po vzájemné dohodě
Vážení spoluobčané, chtěl bych za trojskou Topku vyjádřit velký
dík za vaše hlasy ve volbách do místního zastupitelstva. Jsou pro
nás zavazující a budeme se v rámci možností snažit plnit to, co
jsme slíbili.
slíbili Zároveň bych chtěl vám všem popřát krásné a poklidpoklid
né prožití svátků vánočních a do nového roku 2015 zdraví, štěstí,
lásku a hlavně spokojenost v životě.
Milan Tesař

MČ PRAHA-TROJA
GRANTOVÉ ŘÍZENÍ 2014
na podporu projektůů v oblasti rozvoje krajiny, občanské společnosti,
a volnočasových aktivit v prostoru Trojské kotliny
Harmonogram grantového řízení:
Vyhlášení grantů: 1. 12. 2014
Ukončení přijímání žádostí: 19. 1. 2015 v 18 h
Schválení orgánem městské části: do 31. 3. 2015
Oznámení výsledků a uzavření smluv: duben 2015
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
Detailní informace a přihlášky jsou k dispozici na úřední
desce úřadu MČ, na webových stránkách www.mctroja.cz
a v úředních hodinách v podatelně úřadu MČ Praha-Troja.

JAK TO VIDÍ STUDENTI

VÁNOČNÍ POHODA
Dny do Štědrého večera plynou jako voda a stejnou rychlostí
roste již tradiční předvánoční šílenství. Metra, autobusy, tramvaje, ale i obyčejná ulice se zaplnila reklamními plakáty se zeleným
SGI strašákem, jenž se dá stěží nazvat bytostí, nabízející nejlepší a nejlevnější elektroniku široko daleko. Na jiných plakátech
jsou zase úplně ordinérní lidé, kteří v reklamě nikdy nebyli, ale
pomohou vám vybrat ještě lepší než nejlepší a ještě levnější než
nejlevnější elektroniku. Jsme neustále vystaveni psychickému
teroru nabubřelých vánočních dárků a sněhových vloček tvořících nátlakovou sílu, které nakonec podlehne i ten nejzarytější
intelektuál. Touto nátlakovou četou zvikláni vyrážíme do oněch
chrámů konzumu, či se do nich virtuálně připojíme z pohodlí
domova.
A já se po dlouhých dnech prosezených na gauči a ve stresu, co
dát příbuzným za dárek, ptám: „Nebylo by lepší se na nějaké dárky
vykašlat a jen tak lenošit s pocitem naprosté pohody? Štědrý den
strávit společnou přípravou večeře a půstem zakončeným onou
odměňující hostinou? A pak jen se sklenkou oblíbeného nápoje
a decentním dezertem vychutnávat onu nezvyklou a velmi ojedinělou atmosféru?“
Na Štědrý večer by měl člověk mít možnost pociťovat ty roky
křesťanských tradic i dávných rituálů, které se k magickému okamžiku upínají. Tajemné pocity, jako tento, jsou však v dnešní době
překrývány konzumním fanatismem. Ze štědrovečerní večeře se
stala prachsprostá přejídačka, zakončená radostí z nabytí pokud
možno co nejvíce hmotného majetku.
Nemohu dnešní dobu jen kritizovat, to bych se mohl potom
jevit jako zapšklý pseudointelektuál vycházející z pražské nóbl kavárny. Protože i ty dnešní Vánoce, ať už je vnímáme jakkoliv, drží
dvě velké tradice: rodiny jsou pospolu a pak snad každého z nás
zahřeje dobrý pocit, že jsme svým dárkem udělali radost bližnímu
svému. To je totiž jeden z nejhezčích pocitů, jaký můžete mít. Pokud se tímto prosytí celý večer, tak je to ta správná štědrovečerní
pohoda.
Nathan Horáček
k septima, Trojské gymnázium

TROJSKÝ BÁL 14.
14 2.
2 2015
K tanci a poslechu hraje Funny Dance Band
VÁNOCE 2014 183
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VÝBĚR UDÁLOSTÍ V TROJI
VÝ
■ výstava Trojské plány VII. v Galerii U Lávky,
komentované prohlídky v galerii
■ Trojský bál v loděnici – tanec, zábava,
tombola
■ uděleno 15 grantů projektům pro Troju
v celkové výši 366 500 Kč
■ sokolský výcvik telemarku na chatě
U Studánky v Peci pod Sněžkou
■ zprovoznění cvičebních prvků nejen pro
seniory
y podél
řeky a před
p
DSS

1

■ Novoroční procházka Trojou a Stromovkou
■ výstava Trojské plány VII. v Galerii U Lávky – aktuální
záměry a projekty

■ zahradní slavnost a soutěž v pečení
Trojská buchta
■ Free fest Troja 2014
v loděnici
■ volby do Evropského
parlamentu
■ zahájení Filmového léta
v Troji 2013 v galerii
U Trojského koně
■ společné procházky Trojou
u
se starostou
■ trojský orienťák
■ tematická vycházka
s ornitologem
„Pozorování ptáků“
■ vernisáž v Galerii
U Lávky: Miloslav Čejka,
diptychy a trilogie

5

■
■
■
■
■
■
■

změny v obsazování bytů v DSS a DIP
vernisáž výstavy v Galerii U Lávky: Karel Demel, grafika
Dny evropského dědictví
Trojské vinobraní na nádvořích Trojského zámku
Vinobraní v Botanické zahradě a na Salabce
setkání se starostou a zastupiteli v aule gymnázia
pokračuje
j Trojské
j
filmové léto

9
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2
■ Trojský den na louce u řeky
■ tradiční setkání se starostou
v restauraci Sokol Troja na téma
doprava
■ Olympijský den
n
■ brigáda Trojská
á louka
■ vernisáž
výstavy
v Galerii
U Lávky:
Unie karikaturistů –
Ryby a rybáři
■ znovuotevření prodejny
potravin
Na Kovárně

10

6

■ veřejná debata
s občany
a zahrádkáři
v Podhoří
■ slavnostní
otevření
nového Trojského
o mostu
■ autobusový zájezd do západních Čech se Sokolem Troja
■ komunální volby a volby do Senátu 1. a 2.kolo
■ Trojská drakiáda
■ první Vítání občánků v Trojském zámku
■ tradiční slavnostní koncert v Trojském zámku
■ přednáška „Za Přírodou kaňonu Vltavy“ v aule ZŠ
■ slavnostní otevření „Venkovní posilovny pod valem“
■ měření intenzity dopravy a čistoty ovzduší

REKAPITULACE 2014

■
■
■
■

■ lyžařský kurz na Boudě
U Studánky
■ přednáška trojského
cestovatele Jana Lipského „O Barmě“
■ vernisáž v Galerii
U Lávky: Peter
Oriešek, kresby
■ schválen rozpočet
MČ Praha-Troja
na rok 2014
přidělené gran
granty Zastupitelstvem
MČ Praha-Troja ve výši 456 000 Kč
masopust v Troji: průvody maškar ze
tří trojských školek
Otevírání studánek a kašen v zámku
vodou z Haltýře
vyhlášen konkurz na místo ředitele/ředitelky Mateřské školy Nad Kazankou

4

5

■ Botanická zahrada vydává „sousedské permanentky“ pro občany v Troji
■ společné procházky po Troji se starostou
■ Filmová (půl)noc v Trojském gymnáziu
■ Jarní úklid – dobrovolníci pomáhají s úklidem
podél břehu řeky od Trojského mostu
do Podhoří
■ zavedena náhradní tramvajová doprava směr
Kobylisy – linka č. 37
■ začíná spásání trojských strání stádem koz

3

zavedení kloubových autobusů na linku 112
prázdninová kancelář starosty na zahradě úřadu
letní tábor oddílu Stopa
Trojské filmové léto – biograf v galerii U koně
úspěšnost MČ ve 3 žádostech o granty (přízemí Staré školy,
Úpravy pozemků pod valem,
■ Obnova sadu v Podhoří)
■ projekt „Regenerace obecní zahrady“ vstupuje do fáze
realizace
■
■
■
■
■

8

■ Trojské posvícení v restauraci Sokol Troja
■ světový pohár ve vodním slalomu
■ jmenování nové paní ředitelky MŠ Nad Kazankou Bc. Barešové
■ pokračuje Trojské filmové léto
■ stará Sokolská cesta se opravuje
■ zatěžkávací zkouška těžkými vozidly na Trojském
ké mostě
tě

7
křest knihy „Slavné stavby v Praze – Troji“
Mikulášská besídka v MŠ a v Sokole Troja
autobusový zájezd za adventní pohodou
tradiční „Setkání seniorů“
v restauraci Sokol Troja
■ zpívání u vánočního stromu
■ vánoční koncert v Trojském zámku
■
■
■
■

12
Foto © B. Kudera, D. Budská, T. Drdácký a archiv redakce

11

■ starostou zvolen Ing. Tomáš Bryknar
■ Grand Prix Troja, závody autodráh
■ vernisáž výstavy v Galerii U Lávky –
Jiří Středa: Sochy
■ Svatomartinské v Trojském sklepě
■ Svatomartinské v BZ – Martinská
husa + víno + hudba
■ Nejen Svatomartinská husa v restauraci Sokol Troja

VÁNOCE
Á OC 2014
20 183
83
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ZAJÍMAVOST

VÁNOCE PŘED STO LETY 1914
„Do vánoc jsme doma“, znělo nejčastěji v létě 1914
v mnoha jazycích na všech evropských nádražích,
odkud vlaky odvážely muže do války. A tak právě
první válečné vánoce byly tím velkým přelomem,
kterým začala desiluze člověka z moderní doby.
O Vánocích už byla válka rozvinuta v obrovském
měřítku, už začalo být jasné, že sít na jaře budou

lamitě

pravní ka

dávné do
ěvek k ne

p
Přísp

muset ženy a staří, a že to co bylo se všemi moderními vymoženostmi rozpoutáno
v létě 1914 brzy neskončí. A už byly plné nemocnice a lazarety a začalo být jasné,
že starosti se zamrzlými deštníky patří do doby již minulé. A to si ještě nikdo neuměl představit, že ty válečné vánoce zažije ještě třikrát… A že už nikdy nebude
nic jako bývalo.

V LAZARETU Č.O.S. V SOKOLE PRAŽSKÉM

D

ružný duch a nálada v pravdě rodinná zavládly o Štědrém dnu rovněž ve všech
záložních
ích nemocnicích Červeného kříže, zřízených v tělocvičnách S
Sokolských.
V lazaretu v Sokole pražském prostřeno bylo ku večeři štědrovečern
štědrovečerní v mezisálí. Rozlehláá ta místnost bohatě okrášlena byla chvojí z lesů zbraslavs
zbraslavských rytíře
Bartoně z Dobenína. Uprostřed sálu přímo proti vchodu vztýčen velký
velk stromek
vánoční. Stromek
tromek ozdobily pilné ruce sester ošetřovatelek, takže zář
zářil jako sněhem posypán.
pán. Nemocní usedli k dlouhým řadám stolů na pozvání chef-lékaře
pana docenta
nta dra D. Panýrka, který vyzval přítomné ku rodinné veče
večeři vánoční
a přál jim veselých a příjemných svátků. Díky obětavosti a zručnosti sester, jež
roznášejí jídla
ídla po celou dobu trvání lazaretu, šlo všechno ráz na ráz a ttak netrvala
ani hodinu
u večeře, jež sestávala z rybí polévky, ryby smažené neb na černo a závinu. Následovalo
edovalo ještě podílení všech nemocných vojínů výslužkou, vvánočkami,
cigaretami a zvláště pěknou upomínkou s obrázkem lazaretu. Pak teprv
teprve, když nemocní spokojeně
kojeně pokuřujíce a popíjejíce pivo, jež bylo k večeři zvláště povoleno,
sesedli se v hloučky dle svých národností, sešli se i ti, kdo o ně pečují k
ku společné
večeři vánoční.
oční. Ani na chásku nebylo zapomenuto, té uchystána večeře ve zvláštní
místnosti a všichni potěšeni příhodnými dárky. Když pak k 9. hodině utichl šum
a ruch ve všech místnostech, když rozešly se hloučky Čechů, Němců,
Němců Maďarů,
Slováků i Chorvatů a Rusínů, jež svorně společně slavili hod vánočn
vánoční, když dozněly písně
ě kolední, jež zpívali při jesličkách tři lehčeji ranění za dráten
dráteníky jsouce
převlečeni a ztemněly sály nemocniční – tu teprve rozletěly se volně vzpomínky
všech ven, za stěny budov, jež tměly se v bledé záři měsíce, tu teprve zza čerstvých
dojmů z prožitých
rožitých pěkných chvil nesly se k k tichým vesničkám a rušný
rušným městům
ve všech končinách
ončinách naší říše
říše, k milým a drahým bytostem a k statečný
statečným bratřím
– vojínům v zákopech – dokud spánek nezkonejšil všecky touhy a přání ve svém
Pražské novinyy – 25. 12. 1914.
vlídném náručí.
Výstava V zákopech první světové války,
y Armádní muzeum do konce roku 2015
ŽIVOT V TROJI

PRAŽSKÉ NOVINY 29. prosince 1914, čís. 359
9
ásledky náhlé oblevy a úrazy na náledí. Še
estistupňový mráz během včerejšího pozdního odpoledne náhle pominul.
oruJest to zjev, který řadíme opět k velikým po
chám povětrnostním, jimiž se letošní prosinec tak
často smutně vyznamenával. K 6. hodině večerní počlo totiž na zamrzlou Prahu i s Vltavou z čista jaasna
pršeti, při čemž teplota vzdušní byla v protivě s p
promrzlou zemí. Voda namrzávala na vrchním ved
dení
elektrických drah, čímž jízda stávala se velmi obtížbtížnou a dost nebezpečnou, na kamenech uličních
utvořilo se náledí, na nichž lidé padali jako mouchy.
(Následuje výčet zraněných). Včera večer nebylo
radno nositi ani deštníky. Voda totiž na nich namrzala, takže se nedaly ani stáhnouti, což vedlo namnoze k výjevům nejen komickým, nýbrž i mrzutým.
Po bez mála sto letech 2. 12. 2014 obdobná situace zastavila kolejovou dopravu znovu.

N

4. 12. 2014

NIC NOVÉHO POD SLUNCEM
M

TIŠE
Š A OCHOTNĚ PURPURA NA PLOTNĚ VONÍ
Tradiční zpívání pod rozsvíceným stromem (v Troji pod rozsvícenou lípou) proběhlo ve čtvrtek 4. 12. 2014. Po milých hudebních vystoupeních šikovných dětí ze
ZŠ i gymnázia následoval smíšený sbor učitelů a žáků, se kterými si mohli všichni
přítomní zazpívat vánoční koledy. Soudě podle úsměvů ve tvářích se zpívání pod
stromem líbí. „Úsměv je světlo, jež se ukáže v okně obličeje a naznačí, že srdce je doma.“
R. Zajícová, redakce

ŽIVOT V TROJI

GRAND PRIX TROJA 2014

Výsledky závodu: Kategorie GO: 1. Klára Vondřichová 2. Filip Kočí 3. Nari Kim. Kategorie EVO: 1. Oliver
Mead 2. Jan Senohrábek 3. Filip Loucký. Kategorie Skupina: 1. Kuřata (kpt. MEAD) 2. Kimovi (kpt. KIM) H. Z.
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ak každý rok se 30. listopadu konaly v Loako
děnici závody na autodráhách. Závodilo se
dě
ve dvou kategoriích, GO a Evolution, Byli
tam skoro všichni kluci z Troje, od předškoláků až po vousaté chlapy. I když jsem
tentokrát nic nevyhrál, stejně se už těším
na příští rok. Proto děkuju Honzovi Zobalovi za tuto zábavnou akci.
Matěj Kavan

7

n První prosincový víkend byl v Sokole Troja doslova nabitý událostmi. V sobotu 6. 12. jsme uspořádali zájezd do Amberku, který je již tradičně velmi
oblíbený. Ani letos nezklamaly vánoční trhy a aquapark. n Neděle 7. 12. začala sportovně. V trojské
tělocvičně se sešlo deset cvičenek, které rády utekly
předvánočnímu pečení a úklidu a „daly si do těla“
pod vedením cvičitelek Jitky Drdácké, Jany Crkvové a Jany Šrámkové. Vyzkoušely si různé formy cvičení – Pilates, aerobic, cvičení na míčích a na bossu. Po cvičení následovalo příjemné posezení
a popovídání u koled a svařeného vína. Nabídka
byla široká a všechny účastnice odcházely s dobrým
pocitem, že pro sebe něco udělaly i v předvánočním shonu. n Nedělní odpoledne už bylo věnováno dětem. Čekalo na ně mikulášské odpoledne.
Sešlo se okolo 25 dětí s rodiči a prarodiči. Čekání
na Mikuláše jim ukrátilo maňáskové divadélko,
které sehrála naše cvičitelka Blažena Heřmánková. Po představení si děti vyzkoušely, co všechno
musí zvládat čerti a andělé v čertovských a andělských zkouškách. Zjistili jsme, že v každém dítěti je

kousek andílka i kousek čertíka. Což nám nakonec
potvrdil i sám Mikuláš s čertem a andělem, kteří
dětem přinesli nadílku (tentokrát zdravou – ovoce a vánoční nálepky). Přejeme všem krásné prožití
vánočních svátků a v roce 2015 pohodu, klid a splnění
všech plánů a přání a také dostatek času na sport, pohyb a další koníčky. Cvičitelský sbor TJ Sokol Troja

STOLNÍ TENIS
První ze seriálu turnajůů ve stolním tenise 2015
proběhne v neděli 25. ledna (dvouhry). Informace
a přihlášky u Rudolfa Hampela: rudolfhampel@
seznam.cz, 737 242 539. Přehled ostatních termínů naleznete v únorovém vydání časopisu Troja.

KNIHA
V PRODEJI
NA ÚMČ
ZA 400 KČ
VČ. DPH
Vila pod svahem

V PROSINCI

TJ SOKOL INFORMUJE

Ve čtvrtek 11. prosince provázela schůzku Klubu trojské historie mimořádná
účast. V přednáškové síni zoologické zahrady (ochotně propůjčené ředitelem
zoo Miroslavem Bobkem) se sešlo devatenáct účastníků. Byla představena nová
kniha „Napříč pražskou Trojou ulicí Pod
Havránkou“, která byla v té době v tisku.
Z fotografií a vzpomínek trojských rodin,
zájemců o Klub trojské historie, ji sestavil
a připravil František Malý za autorské spolupráce Bohumila Kudery. Knihu vydává
Nadace Quido Schwanka Troja – město
v zeleni a bude ji možno zakoupit od začátku roku 2015, zatím pouze v sídle nadace Pod Havránkou 75/13 (po předchozí
telefonické domluvěě na tel. č. 233 324 165).
Cena knihy je 199 Kč. Účastníci schůzky
se rozešli s přáním hezkých svátků a všeho nejlepšího v Novém roce. Příští setkání klubu se uskuteční 15. ledna 2015
od 16 hodin opět v přednáškové síni zoologické zahrady.
bok

KNIHA
O ARCHITEKTON
ARCHITEKTONICKÉM BOHATSTVÍ
NAŠÍ ČTVRTI
ŽIVOT V TROJI

Vila Sekyra

Trojský most

Zámecká zahrada s povodní

V již pověstné ediční řadě nakladatelství FOIBOS
BOOKS s. r. o. Slavné stavby… se dostalo i na Troju.
Krásná a výpravná publikace „Slavné stavby v Praze
Troji“ byla přivítána na komorní slavnosti za účasti autorů v hlavním sále Trojského zámku dne 1. 12. 2014.
Autoři v publikaci představují nejen na 60 výrazných
trojských staveb, ale i v historických exkurzech nás seznamují se všemi etapami architektonického a urbanistického vývoje Troje. Začínají dokonce v prehistorii
na břehu Štorchovy Velké řeky pod hradištěm Farka,
pokračují přes středověkou ves, obdobím vinic a usedlostí vrcholícím výstavbou Šternberské vily a zahrady.
Pak nás přenášejí do „dlouhého 19. století, do Troje
ve Velké Praze, obdobím po druhé světové válce až
do sametové revoluce a končí současnou dobou a jejími realizacemi a vizemi.
Velké bohatství ilustrací je dnes již nezbytnou součástí obdobných prací. Zdrojem byly četné archivy
a v neposlední řadě i podklady, nashromážděné našimi trojskými sběrateli. Cenné jsou i historické mapy
a plány v publikaci, slabší stránkou je ale na závěr knihy uvedený přehled jednotlivých staveb na rozkouskovaném plánu Troje. Tento způsob je ale bohužel
v edici již tradicí a Troja má alespoň to štěstí, že není
příliš rozlehlá.
Chronologicky řazené stavby se zajímavými doprovodnými texty jsou vlastně průvodcem po trojské zá-

stavbě, každé zastavení je příběhem své
doby a stavby jsou svědectvím historie, vypovídaj
ajícím o ní tu nejzákladnější pravdu,
která p
přetrvává všechny následné interpretace.
Na k
konec je třeba zmínit i úlohu sponzorů a partnerů projektu, bez jejichž přispění by
b tato sličná kniha nevznikla.
Pro milovníky Troje je to opravdu krásný váno
oční dárek.
Václav Valtr
Inzerce

DANĚ, DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ
Nabízím pomoc při sestavení
daňového přiznání
Ing. Lucie Berglová,
daň. poradce 4455
602 116 820,
lucie.berglova@gmail.com

RIZ
ZIKOVÉ
Z
IKOVÉ KÁCENÍ, ŘEZ
AO
REALIZACE A ÚDRŽBA ZAHRAD
SEKÁNÍ TRÁVY
TEL.: 606 662 223, 723 899 561
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TROJSKÝ KALENDÁŘ

TIP PRO VÁS

BZ PRO VÁS PLANETÁRIUM PRAHA NABÍZÍ
Otevírací doba během vánočních svátků Fata Morgana:
Štědrý den 9–14 h – ZDARMA
1. svátek vánoční 9–16 h
2. svátek vánoční 9–16 h
Silvestr ZAVŘENO
1. 1. 2015 9–16 h
venkovní expozice:
otevřeny během všech
svátečních dnů 9–16 h
Vinotéka sv. Kláry:
Štědrý den 11–14 h
1. svátek vánoční 11–17 h
2. svátek vánoční 11–17 h
Silvestr ZAVŘENO
1. 1. 2015 ZAVŘENO

vánočních prázdninách otevřeno: 20.–23. 12.: 10.30–20 h, 25. 12.: 14–20 h, 26.–30. 12.: 10.30–
20 h, 1.1.: 14–20 h, 2.–4. 1.: 10.30–20 h, 24. a 31. 12. Zavřeno n příležitostná výstava Betlémská
hvězda n mimořádný vánoční program. Např.: Anička a Nebešťánek
k – pohádkové vyprávění o neobyčejných dobrodružstvích dvou malých přátell (pro děti od čtyř let) Za tajemstvím Betlémské Hvězdyy – pod
hvězdnou kupolí o průměru 23 metrů s projekčním systémem SkySkan Definiti 8K se pokusíme najít odpovědi týkající se astronomických symbolů Vánoc. Termíny představení a podrobné informace: www.planetarium.cz

TIP NA VÝLET

www.botanicka.cz

KRÁLO
KRÁLOVSKÁ
OBORA 233
(VEDLE VÝSTAVIŠTĚ)

NA VYŠEHRAD A SLAVÍN ZA „DOBROU SPOLEČNOSTÍ“
„Když
y jje p
pěknýý čas,, dám se někdyy zavézt na Vyšehradský
y
ý hřbitov a sednu si na schod Slavína.

17 Chodím tam rád. Je tam dobrá společnost – jak říká můj známý, který bydlí nedaleko a na hřbitově

Foto z pohlednice BZ HlMP © Martin Šír

Řízená degustace vín
Degustace probíhají ve vinotéce sv. Klááry v areálu vinice
sv. Kláry vžd
dy od 18.00 hodin.
Na akci je třeba si zarezervovat
místa. n Základní degustace
zahrnuje ossm vzorků vín, a to
jak vína ze svv. Kláry, tak vína z vybraných vina
ařství z vinařské oblasti
Čechy, malé občerstvení a samozřejmostí je i odbborný výklad. Cena je
250 Kč na osobu n Degustace
Snoubení vína a sýrů zahrnuje šest vzorrků vín, a to jak vína
ze sv. Kláry, tak vína z vybraných
vinařství z vinařské oblasti Čechy, a ke kažždému z nich vzorek
sýra. Vše s odborným výkladem
za 380 Kč na osobu. Rezervace a další in
nformace: tel.: +420
734 514 31
10 nebo na e-mailu
eliska.much
eliska.muchnova@botanicka.c
hnova@botanicka.cz

bývá často. Mám tam mezi básníky ostatně i dva kamarády.“
Jaroslav Seifert
Vydáme na nostalgickou procházku po Vyšehradském hřbitově a vzpomeneme si na osobnosti,
které se zapsaly do českých dějin, ať už jde o spisovatele, hudební skladatele, státníky, herce,
režiséry, architekty, sportovce a další. Pohřbívat se na Vyšehradě začalo už v 11. století. V době obrození
vznikl nápad zřízení národního pohřebiště a Vyšehrad zvítězil nad Budčí, Liběchovem a Levým Hradcem.
Mezi prvními odpočívajícími Vyšehradského hřbitova v roce 1862 byla Božena Němcová. Na jejím prostém hrobě vyniká reliéf připomínající motiv z Babičky. Následovali Karel Purkyně a jeho otec Jan Evangelista Purkyně, sochař Václav Levý a dalších asi 600 osobností (Karel Čapek, Antonín Dvořák, Karel Hynek
Mácha, Vítězslav Nezval, Jan Neruda, Bedřich Smetana a další). V západní části hřbitova je soustředěno
devět řádových hřbitůvků (např. maltézští rytíři, alžbětinky, voršilky – mezi nimi odpočívá i herečka Marie Rosůlková). Ve východní části jsou uloženy ostatky jezuitů. Raně barokní mříž se jmény zemřelých při
ošetřování nemocných morem je nejstarší náhrobek na Vyšehradě. Mříž sem byla přenesena z Malostranského hřbitova. Pomník Karla Čapka navrhl jeho bratr Josef. Součástí je i kamenná miska na vodu, aby
sem přilétali ptáci pít. n Centrálním bodem vyšehradského hřbitova je Slavín. Je to vlastně obří
společná hrobka zemřelých osobností. Iniciátory stavby byli vyšehradský probošt Mikuláš Karlach a smíchovský starosta Petr Matěj Fischer,
r který stavbu financoval a věnoval ji do užívání
vlasteneckému spolku Svatobor.
r Projekt hrobky vypracoval architekt Antonín Wiehl a Slavín byl
zbudován v letech 1889–1893 na východní straně vyšehradského hřbitova. Sochařskou výzdobu provedli Josef Mauderr (okřídlený génius na rakvi hlavního pylonu) a Václav Levýý (Kristus
na kříži). V roce 1901 zde byl jako první pochován básník Julius Zeyer.
r Celkem zde odpočívá
55 osobností, např. František Křižík, Ema Destinová, básníci J. V. Sládek, J. Vrchlický, K. Toman,
J. Hora, architekti K. Hilbert, J. Gočár, J. Fragner, sochaři J. V. Myslbek, J. Štursa, B. Kafka,
L. Šaloun, herci Z. Štěpánek, V. Vejražka, K. Höger, J. Marvan, E. Kohout, malíři V. Hynais,
A. Mucha, V. Špála a další.
Nejsnadnější cesta je od metra C Vyšehrad: kolem Kongresového centra dojdeme do ul. Na Bučance k Táborské
bráně. Zpátky můžeme seběhnout na nábřeží na tramvaj č. 17. Zvídavým povahám doporučuji vytisknout si plánek
z http://www.praha-vysehrad.cz/lang/l1 nebo se dá prostě po Vyšehradě jen tak „pocourat“ mezi dobrou společností.
text a foto www.wikipedia.cz upravila Renata Zajícová

TRADIČNÍ BETLÉMY A ZAJÍMAVÉ VÝSTAVY
Kostel Panny Marie Andělské (u Lorety) je zajímavý nejen jesličkami z 18. století s čtyřicetitřemi postavami v životní velikosti. Jeho fasáda je poseta zazděnými dělovými koulemi jako upomínka na obléhání pruskými vojsky v r. 1757. Postavy betlému pocházejí snad
z r. 1700, mají tváře ze sádry a papíru a jsou oblečeny do pravých
obleků impregnovaných pryskyřicí.
3. 12.–4. 1. 2015 České betlémy v Senátu – Praha 1, Valdštejnské
nám. 17/4, 10–16 h (24. 12.: 10–14 h), vstup volný
29. 11.–4. 1. 2015 Betlémské zvonění – tradiční výstava v Betlémské kapli, Praha 1, Betlémské nám. 1, vstup 60/30 Kč, 9–18 h
(24. 12. a 31. 12.: 9–14 h, 25. 12. a 1 .1. 2015: 13–18 h)
20. 12.–2. 1. 2015 Betlémy z celého světa – Gymnázium Jana
K l
Keplera,
Keplera
P h 6,
Praha
6 Parléřova
P léř
118/2 (20. 12. a 1. 1.: 13–17
13 17 h,
h
24. a 31. 12.: 10–15 h, ostatní dny: 10–17 h)
28. 11.–4. 1. 2015 Muzeum Karlova mostu, Praha 1, Křižovnické

nám. 3 – netradiční betlémy (Vltavský rybí betlém, slaměný betlém s postavami v nadživotní velikosti) 9–18 h, vstup 100/50 Kč
28. 11.–4. 1. 2015 Betlémy v Klementinu, Praha 1, Mariánské
nám. 5 – Karlštejnská sbírka českých betlémů od baroka po II.
světovou válku: 10–18 hod. (24. 12.: 9–15 h), vstup 50/30 Kč
28. 11.–2. 1. 2015 Botanická zahrada Praha 2, Na Slupi 16 – Vánoce v kuchyni našich babiček – výstava kuchyňských předmětů,
stromků, historických zařízení: 10–16 h
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