
Vztah k místům si člověk

vytváří dlouho a je ovlivněn

mnoha okolnostmi. Od

narození jezdím do Telče,

nádherného města upro-

střed malebné krajiny Čes-

komoravské vysočiny. Má

rodina pochází z Telče,

a přestože jsem se narodil

v Praze, je to můj druhý

domov. 

Časté návštěvy byly vždy

cestou za babičkou, do

domu na náměstí, do atmo-

sféry intimního historického městečka, za kamarády z dětství.

Babiččina náruč, rodinné příběhy, výborné cukroví podle

receptů pradědečka cukráře, hry kolem kašen na náměstí,

v zámecké zahradě, časté procházky okolím města přispěly

k idylické a nádherné pohádkové náladě mého času v Telči.

Postupně jsem se seznamoval s osudy telčských rodin, histo-

rií města, profesně se začal podílet na projektech a plánech

mých vrstevníků, kulturního spolku i vedení města jak zlepšit

život v Telči.

Později jsem po vzoru otce bral s sebou kamarády, spolužá-

ky, kolegy architekty z různých koutů světa a hrdě jim před-

stavoval Telč, bral je za babičkou, její moudrostí a vyprávěním

o mravních zásadách, rodinných kořenech a životě v Telči. 

7. listopadu nás babička v požehnaném věku 101 let opusti-

la. Cesty do Telče už pro nás nebudou jako dříve. Přesto se

odvažuji tvrdit, že i pro mé přátele zůstane Telč místem

důvěrně známým, místem se kterým jsou spřízněni, osud

města jim nebude lhostejný.

Při osmé procházce po severní hranici naší městské části nad

Salabkou, Na Farkách, ve stráních nad Podhořím jsem si opět

potvrdil, jak výjimečným místem Troja je. Obdobně jako Telč je

magickým světem s čitelnými stopami jeho vývoje, historické

péče o krajinu, vinice, sady, mikrokosmem intimních zákoutí,

tajemných roklí, obytných ulic s nádhernými domy a kouzelný-

mi zahradami, volnou přírodou. Žijeme v území, které má svůj

vlastní charakter a rytmus života, podobný venkovskému,

obklopeni zelení, můžeme prožívat všechna roční období

v jejich proměnách. Zároveň je ale Troja i pevně spjata s okol-

ními čtvrtěmi – prostorově i překvapivými výhledy na Prahu.

Historie a současnost Troje je vryta do staveb i krajiny, ucho-

vávána v rodinách starousedlíků, tradicích spolků, paměti

i životě nás všech. Duch Troje (Genius loci) vábí nové obyva-

tele a nabízí jim pevné pouto – domov. 

Práce spolků a občanských sdružení, mimo jiné, výraznou

měrou přispívá k zviditelňování tohoto ducha místa, pojmeno-

vávání, ochraně a rozvoji hodnot, kterých si považujeme a pro

které je pro nás toto místo domovem. Kvalita současného

života v Troji je závislá na aktivitách spolků a sdružení,  na

kulturní, společenské a sportovní nabídce, péči o věci veřejné.

Obdobně soustavná propagace a interpretace místa, otevře-

nost a přívětivost přispívá a dále povede k atraktivitě celé

Troje pro návštěvníky, pestrosti a trvalosti jejich zážitků.

Jejich zájem a poznání Troje přeroste ve spříznění, osud této

části Prahy jim nebude lhostejný. Každé sídlo takové „přes-

polní patrioty“ potřebuje! 

Obyvatelé, spolky a občanská sdružení mohou plnit roli

„našich babiček“ a proto je jejich představení věnováno toto

číslo časopisu Troja.

drdacky@mctroja.cz
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Milí sousedé,

držíte v rukou předposlední číslo měsíčníku TROJA v tomto roce. Pomalu se blíží konec kalendářního roku, a proto si

nenechte ujít zejména v kapitole Trojský kalendář upoutávku na dvě tradiční akce, a to Mikulášskou nadílku a Vánoční

koncert. Dále si, prosím, povšimněte kapitoly Troja – klenot architektonický, která má přímou souvislost s vydáváním

knihy Slavné pražské vily (více v kapitole Trojský kalendář). Tu si můžete pořídit za zvýhodněnou cenu na ÚMČ.

V kapitole Život v Troji se můžete seznámit s některými občanskými sdruženími, které v Troji působí. Nejedná se o kom-

pletní seznam, další OS se budou prezentovat v čísle příštím.

Celá redakční rada vám přeje příjemné počtení. (md)

Co považuji za důležité

TROJA
Číslo: 98                                                  Oficiální měsíčník MČ Praha - Troja LISTOPAD 2007
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O VZNIKU NÁZVU NEJEN TROJSKÉHO ZÁMKU

Všichni víme, že zámek je chloubou Troje. Jedná se o mimořádné umě-

lecké dílo vrcholně barokního umění v Čechách. Situován je na sever-

ním břehu řeky Vltavy. Na protějším břehu Vltavy se od středověku

nacházela bubenečská obora, která byla oblíbeným honebním revírem

českých králů. A její přítomnost sehrála asi rozhodující roli při vzniku

trojského zámku, nejhonosnější šlechtické vily v pražském okolí v době

kolem roku 1700. 

Historie místa tohoto panského letohrádku je ale téměř o celé století

starší. Statek Zadní Ovenec vlastnil až do sklonku 16. století úřad nej-

vyššího pražského purkrabího. V roce 1583 koupil jeho část s dílem

osady, mlýnem, ostrovem a dalšími pozemky Jaroslav Vchynský ze

Vchynic. Další majitelka této části Alžběta z Lobkovic nechala v roce

1603 nedaleko mlýna vybudovat výstavný letohrádek se dvěma věžič-

kami a zahradou zdobenou fontánou a sochami, který se stal v násle-

dujících létech oblíbeným místem návštěv šlechtické společnosti a jejích

zábav. Za třicetileté války však byl poničen a vyplundrován. Na sklonku

třicetileté války získal ovenecké panství František Karel Matyáš ze

Šternberka. Pak při dělení otcovy pozůstalosti mezi syny v roce 1665

získal ovenecký statek (spolu s ním další větší a výnosnější majetek

ležící převážně v západních Čechách) nejstarší z bratří Václav Vojtěch

ze Šternberka.

Václav Vojtěch ze Šternberka byl významným představitelem vysoké

katolické české šlechty své doby, nemusel tedy po bělohorské bitvě

řešit otázky věrnosti víře a případné emigrace. Po celý život věnoval

hrabě velkou pozornost správě a zvelebování svých panství, kde podni-

kl i řadu stavebních akcí. Zatímco na venkovských statcích využíval

schopnosti místních stavitelů a řemeslníků, dvě stavby, které podnikl

v Praze a jejím okolí – totiž vila v Troji a stavba paláce na Hradčanech,

byly projektovány a realizovány nejvýznamnějšími umělci své doby.

Vila v Troji byla velkolepou reprezentativní stavbou určenou především

k pořádání slavností. Důvody, které vedly hraběte k tak nákladnému

a nádhernému stavebnímu a uměleckému podniku na malém a hospo-

dářsky nevýznamném panství, můžeme vysledovat se značnou mírou

pravděpodobnosti. Móda vil v okolí významných měst se šlechtickými

paláci byla inspirována římským manýrismem a barokem. Od 60. let 17.

století se prosazovala ve Vídni i Praze. Jak již bylo naznačeno, důleži-

tou vlastností oveneckého statku bylo jeho bezprostřední sousedství s

bubenečskou oborou na druhém běhu Vltavy, která byla oblíbeným

loveckým revírem při nemnohých císařových návštěvách. Poskytovalo

totiž možnost císařovy návštěvy na Šternberkově statku v případě, že

bude vládce kde přivítat a pohostit. Lze tedy předpokládat, že „sen“

o císařově návštěvě byl základním motivem stavebního podniku. Sho-

dou okolností poslední návštěva Leopolda I. v Praze proběhla od září

1679 do května 1680, a byla poznamenána obavou před morovou

nákazou. V této době sice stavba trojské vily již rychle vyrůstala nad

základy, avšak zdaleka nebyla připravena ke konání skvělé slavnosti.

Teprve o více než dvacet let později splnila – tehdy již dokončená

a nádherně vyzdobená - stavba svůj účel, když Václav Vojtěch ze Štern-

berka zde uvítal následníka trůnu a pozdějšího císaře Josefa I. Již tehdy

byl šternberský letohrádek nazýván „Troja“, údajně dle toho, že se

nedaleko od jeho zahrad nacházela ruina starého renesančního leto-

hrádku Alžběty z Lobkovic, která návštěvníkům připomínala zříceniny

bájného antického města. Antické inspirace byly trvalou součástí barok-

ní šlechtické kultury, antická díla - pravá, kopie i podvrhy – byla vyhle-

dávána sběrateli, antická témata byla oblíbenými náměty obrazů

i sochařských děl. Toto zaujetí inspirovalo i metaforické označení novo-

stavby zámku, které bylo později přeneseno na obec a dnešní městskou

čtvrť.                                           Bohumil Kudera, trojský kronikář
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Program 13.  zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Troja, 

které se konalo dne 23. 10. 2007 

1)   Úvod, kontrola zápisu z minulého zasedání

2)   K záměru na úplatný převod pozemku parc. č. 1254/4 k. ú. Troja 

nad ulicí Pod Havránkou  ve vlastnictví hl. m. Prahy

3)   Opětovné projednání návrhu úpravy Územního plánu SÚ HMP 

č. U 0579 spočívající ve změně kódu míry využití území

4)   Stanovisko k návrhu na změnu  Územního plánu SÚ HMP  

na pozemku  parc. č. 376/1 k. ú. Troja (Pod Havránkou) 

5)   Zásady prodeje domu čp. 741 v ulici Na Pazderce oprávněným 

nájemcům a stanovisko k záměru na úplatný převod domu čp. 741 

včetně pozemků, se kterými tvoří jeden funkční celek 

6)   Rozpočtový výhled MČ Praha-Troja do roku 2011

7)   Změna rozpočtu MČ zapojením vráceného 100% podílu MČ na dani 

z příjmu za rok 2006

8)   K vypracování studie dopravní obsluhy Trojské kotliny

9)   Stanovisko MČ Praha-Troja k dalšímu postupu MČ v územním 

řízení rozšíření ÚČOV

10) Podněty MČ Praha-Troja k návrhu Územního plánu hl. m. Prahy

11) Informace  

12) Závěr, diskuse

Kompletní informace ohledně zasedání Zastupitelstva naleznete 

na www.mctroja cz

Troja je svým způsobem vyjímečná lokalita – na relativně malé rozloze

zde můžeme najít několik skvostů různých oblastí – je významná z

pohledu geologického a krajinářského, je zajímavá z pohledu přírodo-

vědného, nalezneme v ní několik skvostů z hlediska architektonického.

Je to lokalita, ve které se daří spojit každodenní rezidenční život s

atraktivitami celopražského až celostátního významu (ZOO, Botanická

zahrada, Trojský zámek). 

To vše dělá Troju Trojou. Ale nejen to. Bez občanských aktivit, které

aktivně působí na katastrálním území Troje by to byla Troja plochá, bez

náboje, bez živé síly, která ji žene dál.

V rámci téhle kapitoly bychom dali rádi příležitost různým občanským

sdružením a iniciativám, aby se vám mohly představit, případně vás

oslovit. Vzhledem k relativně vysokému počtu těchto subjektů se jedná

o seriál. Zde přinášíme 1. díl.

Kdysi jsem slyšela, že „v silách jednoho člověka není, aby zachránil celý

svět - může ale udělat něco dobrého ve svém okolí.“ V tomto duchu

vzniklo OS TROJA TROJOU. Tedy hlavně proto, že nestačí jenom navzá-

jem si stěžovat na naše tzv. „trojské bolístky“ a křivdy, ale že je nutné

opravdu začít něco aktivně dělat. Ve stanovách jsme si určili jako cíle

ochranu přírody a krajiny, jejich zachování a rozvoj, ochranu zdraví a

životních podmínky obyvatel, živočichů, rostlin, ekosystémů, půdy, vody,

ovzduší a hmotného majetku. Za těmito vzletnými větami se však skrý-

vá pravidelná práce, sledování dění kolem nás, setkávání se s lidmi,

účast na správních řízeních, psaní dopisů institucím, formulování stano-

visek... Tedy skutečná dlouhodobá práce. 

Kromě účasti na jednotlivých správních řízeních se především zabýváme

aktuálními otázkami jako je Panský statek, výzvami k úklidu znečiště-

ných komunikací, stížnostmi na dopravní obsluhu v Troji, snahou o zave-

dení měření exhalací v Troji, zamezení  parkování na louce pod diploma-

tickou čtvrtí a na jiných nevhodných místech, otázkou urychleného řeše-

ní dopravní situace v Troji, připomínkováním aktuálních dokumentů jako

je např. návrh zadání Územního plánu hlavního města Prahy, Urbanistic-

ká studie Troja-Bubeneč. Spolupracujeme s MČ Troja, s MČ Praha 7, oslo-

vujeme instituce, které mají vliv na problémy, které Troju tíží.

Jako obyvatelé Troje cítíme potřebu se ke vzniklým situacím vyjadřovat.

Společnými silami můžeme opravdu pomoci k udržení té Troje, jakou

znali naši předci – Troje, která má převozníka, vlastní zámek, vlastní

víno a sousedské vztahy nadmíru přátelské a úzce propojené. Občan-

ské sdružení má ze zákona možnosti, které jednotlivci nemají. Je silou

nezávislou skrze níž mohou občané účinně prosazovat svoje iniciativy.

Může fungovat i jako pojistka proti nedodržování slibů a reflexe úřední

moci. V dnešním demokratickém státě se přece musí dařit mnohosti

názorů. Stávající výročí zbavení se nesvobody by měla nám všem sta-

čit!

OS TROJA TROJOU, předseda: K. Čadská, výbor: V. Bílková, 

S. Kavanová, M. Knittel, R. Rozsívalová, O. Stavovčíková

e-mail: kvetoslava.cadska@seznam.cz, mobil: 606624413.

INFORMACE O SVAZU POSTIŽENÝCH CIVILIZAČNÍMI CHOROBAMI

Svaz postižených civilizačními chorobami (SPCCH) v České republice je

neziskové občanské sdružení s cca 65 000 členy trvale postiženými

závažnými civilizačními chorobami. SPCCH v ČR rozvíjí léčebnou a soci-

ální rehabilitaci zdravotně postižených dospělých i dětí v 84 regionech

České republiky.

Naše organizace SPCCH na Praze 7 je určena pro dospělé občany, kteří

jsou postiženi kardiovaskulárním onemocněním. V současné době

máme 230 členů, z toho 39 je bydlících nebo pocházejících z Troje.

Hlavní náplní práce je pořádání rekondičních pobytů. Na  nich díky poby-

tu v přátelském prostředí a na čerstvém vzduchu, cílenému zdravotní-

mu cvičení vedeného vyškolenými cvičitelkami, dochází ke zlepšení

zdravotního stavu i vzniku nových kontaktů mezi účastníky a tím ke

zlepšení jejich psychiky. Tyto navázané známosti se mnohdy udržují i

nadále, což je velmi významné neboť našimi členy jsou lidé zejména

vyššího věku, kteří většinou žijí již osaměle. V letošním roce jsme počát-

kem května strávili krásných 11 dnů v Blatinách na Českomoravské

vysočině, na podzim to bylo v Albrechticích nad Vltavou. Poslední

ozdravný pobyt jsme měli na 7 dnů v lázeňském městě Poděbrady. Pro

příští rok připravujeme pobyty ve stejných termínech i místech..  

Mimo rekondiční pobyty organizujeme také občasné společné vycházky,

návštěvy divadel i zdravotní cvičení.        

Předseda OV SPCCH Praha 7: Ing. Jaroslav Tůma

tel:  283 851 988, 607 157 540, Nad Kazankou 47, 171 00 Praha 7

POZVÁNKA
Starosta Městské části Praha-Troja  

vás srdečně zve na neformální setkání s občany,

které se bude konat 

dne 4. prosince 2007 
od 19.00 hodin v restauraci CAMP TROJA.

Přijďte si popovídat 

nejen se starostou Tomášem Drdáckým 

na téma Troja v roce 2008.

Těšíme se na setkání s vámi.

Život v Troji
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Život v Troji

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ TJ SOKOL TROJA

Naše tělocvičná jednota vznikla na přelomu let 1895 a 1896. Začátky

jednoty byly velmi skromné. Naše činnost spočívala v cvičení, výletech

do okolí a kulturním vyžití. Cvičilo se v přírodě, v sálech restaurací. Jed-

nota také provozovala veřejnou knihovnu a pořádala řadu zábav. Při

vzniku jednoty bylo evidováno pouze 33 členů, ale před první světovou

válkou již čítala 117 členů. V meziválečném období se Sokol Troja podí-

lel nejvýznamnější rolí na veškerém sportovním, kulturním a společen-

ském životě Troje. Počet členů Sokola v Troji vzrostl do konce třicátých

let na 300. Stále rozvíjející se činnost Sokola v Troji bohužel přibrzdily

obě světové války. Po únorových událostech v roce 1948 se výbor TJ

se rozpadl a většina členů ukončila svoji činnost. Hrstka členů se ale

stále scházela a udržovala jednotu. Činnost a členská základna se od

60. let minulého století opět rozvíjela, a to tím, že se rozšiřovala o nové

oddíly jezdectví, kopané, kanoistiky, orientačního běhu, turistický oddíl

mládeže a vysokohorské turistiky. V té době se podařilo jednotě získat

i dvě horské chalupy. Počet členů neustále rostl až na dnešních 600

členů. 

V současnosti je největším oddílem naší jednoty sokolská všestrannost,

která vykonává činnost s mnoha zaměřeními. U mládeže se nyní snaží-

me o všeobecnou pohybovou kulturu od cvičení rodičů s dětmi po doro-

stenecký věk chlapců a dívek. U dospělých převažuje u žen zájem o

aerobik, kondiční cvičení Pilates metodou a u starších  o zdravotní cvi-

čení s jogou. U mužů převažují míčové kolektivní sporty, odbíjená, koší-

ková a malá kopaná. Sokolská všestrannost cvičí ve školní hale a těloc-

vičně. Hrajeme též rekreačně stolní tenis. Pro veřejnost pořádáme

besídky pro děti, zábavy a poznávací zájezdy po Čechách a v blízkém

zahraničí. 

V roce 1961 byl založen oddíl kopané. Od nezkušených počátků  se fot-

balisté během své historie střídavě pohybovali v nejnižších vrstvách

pražských soutěží přes úspěšná léta. V současnosti se fotbalisté nachá-

zí zatím na svém výkonnostním vrcholu. Oddíl se svými 170 členy se

zaměřil na mládež a v soutěžích  hrají dvě mužstva mužů a 6 mužstev

od 6 do 18 let. S podporou městské části se podařilo vybudovat spor-

tovní areál s travnatým hřištěm.

V roce 1977 do trojského Sokola vstupují vodáci. Od své prvé loděnice

z upravené korby náklaďáku se propádlovali k dnešní loděnici, kde

nachází zázemí pro svoji činnost na 60 členů. Ze sjíždění turistických

vod na svépomocí vyrobených lodí se propracovali k republikovým mist-

rům Čech a Slovenska na divoké vodě a ve vodním rodeu. Podařilo se

uskutečnit několik prvosjezdů alpských a karpatských říček a potoků.

Horolezci se přidružili k trojskému Sokolu v roce 1986. I když na počet

malá skupina se významně zapsala pro zviditelnění Troje a jejího Soko-

la. Na svém zájezdu do Pamíru pojmenovala jeden z prvoslezených

vrcholů jménem SOHO Troja. 

Dalším nynějším úspěšně činným oddílem jsou orientační běžci, kteří se

připojili  k Sokolu Troja v roce 1989. Během své činnosti v náročném

inviduálním sportu se podařilo  aktivně podporovat a vychovat i mistra

světa v orientačním běhu veteránů. I tento oddíl se zaměřil na výchovu

mládeže. V současnosti má na 60 členů. 

Naše tělocvičná jednota též provozuje dvě horské chalupy v Peci pod

Sněžkou a v Rokytnici v Orlických horách

Z výše uvedeného výčtu činností našeho občanského sdružení vyplývá

široká možnost sportovního výkonnostního a rekreačního vyžití pro

mladé i starší zájemce. Všechny oddíly přijímají stále nové členy všech

věkových kategorií. 

Podrobnější informace můžete získat na e-mailu tj-sokol-troja@volny.cz

nebo tel. čísle Sokolovny 233 540 306.

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ TROJA DĚTEM

Trojská 19, Praha 7, Troja, 171 00, tel/fax: 242499274

email: cermak.troja@volny.cz

Občanské sdružení Troja dětem je jedním z nejdéle působících trojských

sdružení. Bylo založeno v květnu roku 2000, původně jako sdružení

rodičů požadujících zásadní změny v provozu tehdejší školní jídelny při

ZŠ Troja. Vedení městské části Troja rodiče žáků základní školy jako

jednotlivce do té doby nepovažovalo za partnery k jednání.

Podařilo se nám, společně s řediteli ZŠ, MŠ, trojského gymnázia a teh-

dejším místostarostou ing. Jetelem, vyřešit mnohé problémy těchto

školských zařízení  a podstatně vylepšit jejich komunikaci s městskou

částí Troja jako jejich zřizovatelem.

Postupně jsme se snažili proniknout a rozšířit naši působnost na širší

problematické okruhy městské části, jako např. doprava a její bezpeč-

nost. Námi nabízená spolupráce s vedením MČ Troja se však převážně

míjela účinkem. 

Sami jsme začali aktivně vystupovat jako účastníci územních a staveb-

ních řízení, která se týkala a týkají velkých staveb na území Troje. Do

staveb fyzických osob jsme většinou z důvodů respektování soukromé-

ho vlastnictví nezasahovali. Jako první jsme vstoupili do složitého říze-

ní kolem ÚČOV na Císařském ostrově, kde se i díky našemu velkému

nasazení podařil první dílčí úspěch – zrušení územního řízení, vydané-

ho před jeden a půl rokem,  a vrácení celého procesu k novému projed-

návání (blíže viz. článek „Dobrá věc se podařila“ v tomto čísle měsíční-

ku Troja).

Nadále se chceme aktivně podílet na řešení problémů a záležitostí Troje

v oblasti dopravy, školství, využití volného času, ochrany přírody aj.

Vítáme proto i první signály smysluplné spolupráce s novým vedením

MČ Troja.

Naším hlavním cílem je vytvořit, na principech nezištnosti a obětavé

práce, trvalé hodnoty pro sebe i své potomky, využít mimořádnost

naší městské části v její prospěch, aby mohla být pro své obyvatele

nejen chloubou, ale i příjemným domovem. 

Za občanské sdružení Troja dětem

ing. Vlasta Čermáková

Paní ing. Vlasta Čermáková nás požádala v rámci prezentace občanské-

ho sdružení Troja dětem o zveřejnění následujícího sdělení:

DOBRÁ VĚC SE PODAŘILA

Dovolím si vám, spoluobčanům Troje, sdělit radostnou zprávu o velmi

významném, byť dílčím, úspěchu občanských aktivit, které s maximálním

nasazením svého volného času již od února 2005 pracovaly proti záměru

hl. m. Prahy jako investora rozšířit a rekonstruovat čistírnu odpadních vod

na Císařském ostrově. 

Magistrát hl. m. Prahy, odbor stavební, jako příslušný odvolací orgán pře-

zkoumal, na základě odvolání účastníků řízení, rozhodnutí Úřadu městské

části Praha 7, odboru rozvoje a územního rozhodování č. j. OUR-

630/05/001311-ob.99/Šk ze dne 5. 6. 2006, kterým byla na návrh hl.

m. Prahy  umístěna stavba „Celková přestavba a rozšíření Ústřední čistír-

ny odpadních vod Praha na Císařském ostrově - 2. etapa, areál vodní

linky,“ rozhodnutí o využití území a rozhodnutí o ochranném pásmu, tak že

napadené rozhodnutí ruší a věc vrací k novému projednání a rozhodnutí.

Vytvořil se tak nový prostor pro jednání a změnu projektu: Praha jako sta-

vebník zamýšlí vypustit spornou bermu (odtěžení části ostrova od jezu ke

stávající čistírně za účelem zvětšení průtočného profilu - jako kompenzaci

za nově navýšené objemy stavby) a celou dostavbu (na místě bývalé

zahrádkářské kolonie) snížit, zakrýt a ozelenit, případně zde zřídit mokřad,

kterým by vyčištěná voda šla zpět do peřeje Vltavy. Každopádně bylo

upuštěno od původního arogantně technicistního, necitlivého a bezohled-

ného řešení.

Jako první účastníci vstoupili do řízení v únoru 2005 (tehdy probíhalo  pro-

jednání potřebné změny územního plánu 1525/00) zástupci dvou troj-

ských občanských sdružení - Troja dětem a Podhoří. Teprve na jejich výzvu
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zareagovalo vedení městské části Troja a připojilo se k dalšímu řízení.

Následně až na jaře 2006 do územního řízení vstoupilo občanské sdruže-

ní 3 duby a Nadace Quido Schwanka - Troja, město v zeleni.

Pokud si přečtete pozorně vlastní rozhodnutí o zrušení výše uvedeného

územního rozhodnutí z 1. 11. 2007 (v celém znění je zveřejněno na webo-

vých stránkách ODS Troja, a také v zákonné lhůtě na úřední desce Prahy

6, 7 a magistrátu), zjistíte, že podíl na tomto úspěchu můj, jako jednatel-

ky Občanského sdružení Troja dětem (dále OSTD), RNDr. Jiřího Popovské-

ho, CSc. jako jednatele Občanského sdružení Podhoří a JUDr. Petra Kuž-

varta jako právního zástupce OSTD je významný a rozhodující.

Je jasné, že bez podrobného zmapování nedostatků celé projektové doku-

mentace a procesního zdržování by zásadní rozhodnutí Ministerstva kultu-

ry z února 2007 o zrušení nezbytného podkladového vyjádření odboru kul-

tury, památkové péče a cestovního ruchu MHMP (z 12. 12. 2005), inicio-

vané požadavkem MČ Troja na přezkum tohoto vyjádření, přišlo tzv. s „kříž-

kem po funuse“. Tehdy by o umístění stavby bylo dávno rozhodnuto a mini-

málně by probíhalo stavební řízení, možná už i vlastní stavba. Úředníci

totiž postupují pouze v intencích zákona a logické argumenty o nesmysl-

nosti a nevhodnosti stavby nemohou nijak zohlednit, pokud má projekto-

vá dokumentace všechny náležitosti a potřebná kladná vyjádření. Vzhle-

dem k tomu, že hlavní město Praha je přímo navrhovatelem, zadavatelem

a stavebníkem, a Magistrát hl. m. Prahy odvolacím orgánem, bylo jasné, že

musíme vystupovat v řízení jako účastníci silně argumentačně vybaveni.

Dosud jsem jako jednatel OSTD veřejně (vyjma vystoupení v senátním

výboru svolaném z iniciativy OS 3 duby senátorem Mejstříkem na podzim

roku 2006) nikde nevystupovala a své téměř tříleté úsilí soustředila a pre-

sentovala jen ve své práci při vlastním odvolacím procesu. Abych alespoň

okrajově pronikla i po odborné stránce do dané problematiky, a byla čás-

tečně schopna oponovat svými argumenty profesním odborníkům a úřed-

níkům, věnovala jsem získání potřebných informací a nezbytným jednáním

stovky hodin ze svého volného času. Stejným dílem pracoval i dr. Popo-

vský. Naší velkou oporou byla a stále je i právní pomoc dr. Kužvarta, který

se svou letitou zkušeností „s úředním molochem“ pracoval bez nároku na

osobní honorář. Formou mého osobního finančního daru (naše sdružení

nedisponuje žádnými finančními prostředky) občanskému sdružení Atelier

pro životní prostředí jsem mohla spíše symbolicky ocenit jeho vloženou

práci. Také velmi oceňuji odbornou poradenskou pomoc našeho externího

spolupracovníka, stavebního inženýra - projektanta, bez kterého bychom

nebyli sami schopni zpracovat problematiku dokumentace pro územní říze-

ní - jejích nedostatků a vad. Cennou pomoc nám poskytl také ing. Tomáš

Dub (bývalý starosta MČ Praha 7 a nyní poslanec sněmovny za ODS) svými

informacemi a kontakty.

Městská část Troja investovala dosud do svého právního zastoupení advo-

kátní kanceláří Rödl & Partner, v.o.s. (původně zastupující občanské sdru-

žení 3 duby) statisíce korun. Řádově méně, byť pro soukromou osobu ne

zcela bezvýznamně, jsem musela do odborné a právní pomoci vložit i já

své vlastní finanční prostředky. Avšak největší investicí mou a dr. Popo-

vského byl vlastní volný čas. 

Jak jsem již na začátku naznačila, podařil se významný krok, tím však

cesta nekončí. Opět začíná další obtížná a vyčerpávající práce. Na to

možná i trochu investor spoléhá a doufá, že nás unaví. Naše snaha vymís-

tit výhledově ÚČOV z Císařského ostrova alespoň cestou postupných kroků

bude pokračovat. Považuji za smysluplné, aby před novým územním říze-

ním a zpracováním nové projektové dokumentace došlo ke konsensu

všech nadále aktivně působících účastníků řízení, na jehož základě se

zpracuje zadání pro novou územní dokumentaci. Naším úkolem pak bude

dohlížet, zda se uvedená dohoda plní. Jedině tak lze s trochou jistoty říci,

že nás, účastníky řízení, zastupující občany Troje, berou  jako neopominu-

telné partnery.

Osobně uvítám, bude-li možné s novým vedením MČ Troja více spolupraco-

vat na celém procesu projednávání. 

V Praze, 14. listopadu 2007                 

ing. Vlasta Čermáková, Občanské sdružení Troja dětem

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ TROJSKÁ OBČANSKÁ INICIATIVA 

se sídlem Trojská 161/602, Praha 7, registrace provedena 27. 5. 2004.

Počet členů: 24

Výbor sdružení: PhDr. Zuzana Herzogová, CSc., JUDr. Alena Jakoubková,

Dimitrij Bilak

Předsedkyně sdružení: PhDr. Zuzana Herzogová, CSc.

Kontakt - mail: zuzana.herzogova@email.cz

Občanské sdružení Trojská občanská iniciativa bylo založeno na dobu

neurčitou za účelem provozování činností souvisejících :

– s urbanistickým, strukturálním a kulturním rozvojem regionu,

– s ochranou životního prostředí v regionu, redukcí exhalací 

a podporou ekologického hospodaření s odpady,

– s podporou rozvoje podnikatelských aktivit v regionu,

– s rozvojem právního vědomí občanů, realizací jejich občanských práv

a uspokojováním jejich oprávněných potřeb,

– s rozšířením a posílením účasti občanů na správě regionu, s rozvojem

občanských aktivit a občanské kontroly komunální politiky,

– s účastí ve správních i jiných řízeních, ve kterých mohou být dotčeny 

oprávněné zájmy občanů a omezena jejich práva.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TROJSKÁ 110

Nový školní rok jsme zahájili s 90 dětmi. Tento počet potvrdil, že loň-

ský počet 94 dětí nebyl náhodný a že zájem o naši školu má trvalý cha-

rakter. Potěšující je, že po dlouhé době přišlo do 1. ročníku více troj-

ských dětí, než z ostatních částí Prahy. I nadále ale zůstává počet tříd

závislý na „mimotrojských“ dětech Pokud by tyto děti ve škole nebyly,

stala by se škola opět školou malotřídní – 3 třídy. Pro školu by to zřej-

mě představovalo její zánik. Je málo pravděpodobné, že při dnešní

náročnosti rodičů by dávali své děti do spojovaných tříd.

Druhý vyučovací týden jsme prožili na škole v přírodě v Peci pod Sněž-

kou na Kolínské boudě. I když nám tentokrát počasí příliš nepřálo, spl-

nil pobyt svůj základní cíl - vzájemné poznání a vytvoření kolektivu žáků

1. ročníku. Výjezdy na školy v přírodě zůstávají i nadále jednou z prio-

rit činnosti školy. Jejich sociální aspekt, vzhledem k různorodosti rodin-

ného zázemí jednotlivých žáků, je pro vytváření třídních kolektivů nena-

hraditelný. 

Další významnou událostí bylo slavnostní předávání certifikátů z mezi-

národních zkoušek Cambridge young learners exams, které přihlášení

žáci vykonali v závěru loňského školního roku. Vzhledem k tomu, že

vyhodnocování těchto testů se provádí v Anglii, proběhlo toto vyhláše-

ní až v novém školním roce. Předání certifikátů provedla pracovnice Bri-

tish council, který je garantem těchto zkoušek. Výsledky našich dětí

byly, dle slov této zástupkyně,  velmi dobré. Příprava na tyto zkoušky

probíhá i v letošním roce.  

V říjnu zahájily činnost i zájmové kroužky. Děti měly možnost  vybrat si:

keramiku, počítače, florbal, míčové hry, šachy, výtvarnou výchovu a pří-

pravu ke zkouškám Cambridge. Další tři kroužky, hudební výchova,

interaktivní hry a dramatický, nabízí v rámci své činnosti školní družina.

Mezi žáky 4. a 5. ročníku přišel na besedu starosta naší městské části

pan ing. arch. Tomáš Drdácký. Pomocí prezentace fotografií seznámil

žáky s Trojou, její historií a zodpověděl několik dotazů na současné

dění.

V současné době jsme již začali s přípravou žáků 5. ročníku k přijíma-

cím zkouškám na osmiletá gymnázia a s nácvikem tradičního vánoční-

ho setkání s rodiči. Ještě před uzavřením I. pololetí nás čeká, tak jako

každý rok, zimní pobyt s lyžemi na Hubertce ve Vítkovicích.

Mgr. Alois Pacík, řed.školy



GYMNÁZIUM SVATOPLUKA ČECHA

Společný projekt Trojského gymnázia a Botanické zahrady hlavního

města Prahy vyzkoušeli i žáci partnerské školy z Dolního Saska. 

V týdnu 5. – 12. 11. se některé rodiny našich studentů staly hostiteli

německých žáků partnerského Cato Bontjes van Beek – Gymnasia z

dolnosaského Achim (leží asi 20 km východně od Brém). Naši němečtí

kolegové přicestovali do Prahy v odpoledních hodinách v pondělí 5.

listopadu. Následně absolvovali během pracovních dnů bohatý společ-

ný program, které pro ně připravili vyučující Trojského gymnázia a Gym-

názia Jana Palacha z Prahy 1. Podnikli dva celodenní výlety (Karlštejn

a Plzeň), navštívili historickou část Prahy, Pražský hrad a ve čtvrtek 8.

listopadu se věnovali poznávání naší městské části. Náročný den zahá-

jili návštěvou skleníku Fata Morgana. Zde si při příležitosti probíhající

výstavy sukulentů vyzkoušeli své znalosti o těchto rostlinách. K dispo-

zici měli pracovní list vztahující se přímo k danému tématu. Je to jeden

ze 30 produktů, který vznikl v rámci projektu Křížem krážem Botanic-

kou zahradou hl. m. Prahy a jejím okolím v Praze – Troji ve spolupráci

vyučujících Trojského gymnázia Svatopluka Čecha a odborných pracov-

níků a průvodců Botanické zahrady Troja. Díky podkladům, jež zpraco-

valy Klára Benešová a Carolin Nemec, dvě žákyně našeho gymnázia,

mohl být pracovní list připraven pro naše hosty v německém jazyce.

Návštěvu Fata Morgany si opravdu užili a moc se jim líbila. V doprovo-

du ředitele gymnázia se pak všichni společně přesunuli do venkovní

expozice BZ, prohlédli si téměř zimní Japonskou zahradu a od kaple

Svaté Kláry se pokochali pohledem na Trojský zámek a další zajímavá

místa Prahy-Troje. Malou procházkou pak prošli k Vltavě a prohlédli si

Domov spokojeného stáří a nově vyrůstající objekty v jeho okolí. Ve

škole pak zhlédli dokumentární film o životě studentů na Trojském gym-

náziu, který při příležitosti jeho desetiletého výročí natočil dnes již

bývalý student, loňský maturant Jonáš Voráč. Někteří vyzkoušeli na

vlastní kůži kvalitu sportovní haly, účastnili se jedné vyučovací hodiny

tělesné výchovy. Jiní žáci pak zabrousili do výuky informatiky a společ-

ně se pak všichni zúčastnili diskuzní hodiny německého jazyka.  

Nebylo divu, že všem poté velice chutnal oběd v naší školní jídelně,

mnozí upřednostnili paprikový lusk s omáčkou a houskovými knedlíky

před smaženými žampiony, což bylo překvapivé zjištění nejen pro paní

vedoucí ŠJ Sodexho, nýbrž i ředitele gymnázia.  Vhod přišla i přes

poměrně chladné a deštivé počasí malá procházka na závěr dne v Troji

– ke slalomovému kanálu a loděnici Troja. Naši hosté měli možnost

vidět, že vodáci jsou opravdu tvrdí sportovci. Přestože se teploměr

během celého dne sotva vyšplhal nad nulu, bylo ve vodě rušno a tré-

nink probíhal doslova v „plném proudu“. V době, kdy si své „výměnné

partnery“ během odpoledne naši studenti zpátky ve škole vyzvedávali,

nebyli už naši hosté „neznalými cizinci“, nýbrž „zahraničními hosty“

dobře znajícími mnohé z naší obce. Z podařeného dne zůstaly jistě

pěkné vzpomínky, stejně jako z celého pobytu v Praze. Naši studenti se

již mohou právem těšit na druhou část výměny, která proběhne v čer-

vnu příštího roku v Dolním Sasku.  

Radim Jendřejas, ředitel Trojského gymnázia Svatopluka Čecha

VYSTAVUJE JANA TRUKSOVÁ
Kameny od Salvátora je název výstavy malířky a grafičky Jany Trukso-

vé. Vernisáž této výstavy v Galerii u lávky se uskutečnila ve čtvrtek 1.

listopadu 2007. Výstavu zahájila v zastoupení starosty městské části

zastupitelka Otakara Stavovčíková. Poté návštěvníkům vernisáže před-

stavila umělkyni a zároveň pedagožku výtvarné školy PhDr. Eliška

Schránilová. Pozornost připoutaly vedle barevných litografií a kreseb

hlavně velmi zajímavé velké barevné frotáže. Hrou na kytaru a zpěvem

ukončila vernisáž Milada Karez. Poté se uměnímilovní návštěvníci pře-

sunuli do blízké kavárny, aby si sdělili své dojmy z vernisáže. Výstava

potrvá do 1. ledna 2008 a rozhodně stojí za návštěvu.              (bok) 

TJ SOKOL TROJA – SOKOLSKÁ VŠESTRANNOST
Dávno, dávno již tomu, co jsem posledně se dívala do té milé tváře, co

jsem zulíbala to bledé líce, plné vrásků, nahlížela do modrého oka,

v němž se jevilo tolik dobroty a lásky. Dávno tomu, co mne posledně

žehnaly staré její ruce! Není více dobré stařenky! Dávno již odpočívá

v chladné zemi.

Život v Troji 
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Ale mně neumřela! Obraz její otisknut v duši mé s veškerou svojí barvi-

tostí a dokud zdráva zůstane, dotud bude žíti v ní!  Kdybych štětcem

mistrně vládnout znala, oslavila bych Tě, milá babičko, jinak, ale nástin

tento, pérem kreslený, nevím, nevím, jak se komu zalíbí!

Ale Ty jsi vždy říkala: "Není na světě člověk ten, aby se zachoval lidem

všem". Dost na tom, najde-li se jen několik čtenářů, kteří o Tobě s tako-

vou oblibou čísti budou, s jakou já o Tobě píši. /Předmluva knihy "Babička"/

V rámci našich zájezdů po krásách naší republiky jsme na přání mnoha

členů naplánovali podzimní výlet do Babiččina údolí. Vzhledem k velké-

mu zájmu a díky finanční podpoře Městské části Praha-Troja se mohl

zájezd poprvé konat pro 2 skupiny – v sobotu i v neděli.

Přesto, že sluníčko nám svítilo jen chvílemi a občas i sprchlo, mohli jsme

obdivovat krásnou podzimní přírodu a zvláště nádherně zbarvené aleje

stromů. V České Skalici jsme projeli kolem sochy Boženy Němcové

a Staré školy, kterou navštěvovala. Pak jsme se pěšky vydali Babičči-

ným údolím kolem Loveckého a čajového pavilonu na zámek Ratiboři-

ce, kde jsme absolvovali prohlídku provázenou poutavým vyprávěním

průvodce. Po obědě ve Zlíči v restauraci s romantickým názvem „U

Barunky“ jsme pokračovali podél řeky Úpy k obnovenému mandlu, který

je zajímavým dokladem výrobního zařízení na vodní pohon z období 18.

a 19 století. Na druhé straně strouhy jsme obdivovali Rudrův mlýn.

Potom kolem sousoší Babičky s dětmi a Sultánem a Tyrlem jsme došli

až ke Starému bělidlu a Viktorčinu splavu. Někteří zdatnější i přes

nepřízeň počasí  pokračovali až ke zřícenině hradu Rýzmburk.

Oba zájezdy měly opět velký úspěch, takže pro příští rok uvažujeme

o zvýšení jejich počtu. Již tradiční předvánoční zájezd do Amberku, který

se koná 1. prosince, se také naplnil v rekordně krátké době.

Alžběta Filipová

ÚSPĚŠNÁ EXKURSE DO TUNELU BLANKA
V deštivém odpoledni dne 6. 11. 2007 se uskutečnila v minulém čísle

našeho časopisu oznámená návštěva raženého tunelu městského okru-

hu z Troje na Letnou. Exkursi zorganizovala místní rada ODS, zastoupe-

ná zástupcem starosty ing. arch. V. Valtrem.

Zúčastnilo se 40 trojských občanů, takže do tunelu museli jít na dvě

směny, vybaveni povinnou hornickou výstrojí, do níž mimo holínek, přil-

by a elektrické lampy náležela i sebezáchranná souprava. Navštívili

jsme delší severní troubu tunelu, která ke dni návštěvy dosáhla již délky

460 metrů a vlastně již podešla Vltavu a míří pod Stromovkou směrem

ke Šlechtově restauraci. U té je očekáváno další z hlediska geologic-

kých poměrů obtížné místo a pak se bude pokračovat až na Letnou.

Tam zatím ražba vlastně ještě ani pořádně nezačala, takže je možné

předpokládat, že větší část tunelu bude vyražena z trojské strany. Nese

to s sebou větší zatížení trojského území nejen množstvím bahna, kte-

rým jsme se v tunelu brodili, ale i větší hluk a stavební dopravu.

Tím více pak mrzí obstrukce a zdržení při vydávání povolení pro zaříze-

ní staveniště v Troji. Jak jsme se na stavbě dozvěděli, dalším, asi

nechtěným důsledkem tohoto stavu je skutečnost, že pro stavbu, která

má velkou spotřebu elektrického proudu pro vrtání, větrání, čerpání

spodních vod se nyní musí proud vyrábět provisorními diesel agregáty

přímo na staveništi, neboť na výstavbu vysokonapěťových trafostanic,

které jsou vyprojektovány, zatím stále není pravoplatné stavební povo-

lení. Opět nám tedy  nezbývá, než upřímně poděkovat „ochráncům“ čis-

toty trojského ovzduší a doufat, že příslušná stavební povolení budou

brzy na Praze 7 vydána. 

Dobrou zprávou je příslib, že již od 15. prosince bude konečně zrušen

průjezd nákladních vozů s horninou po Povltavské ulici a ta že bude

pak opravena a možná i zrekonstruována. Na stavbě tunelu se očeká-

vá, že dosažení délky 500 metrů bude oslaveno dnem otevřených dveří

či nějakou obdobnou formou zpřístupnění stavby občanům. Až o tom

bude rozhodnuto, včas zájemce o průběh výstavby zpravíme. Také

zůstává otevřena možnost další návštěvy tunelu formou exkurze.

Ing. arch Václav Valtr

VÝSTAVA VE VELETRŽNÍM PALÁCI
Pod patronací manželky prezidenta republiky Livie Klausové, pod zášti-

tou ministra kultury Václava Jehličky a primátora hl. m. Prahy Pavla

Béma a za účasti starosty MČ Praha-Troja Tomáše Drdáckého proběhla

ve čtvrtek 15. 11. 2007 večer v prostorách Národní galerie ve Veletrž-

ním paláci vernisáž výstavy Slavné pražské vily, spojená se křtem stej-

nojmenné publikace. Zajímavá knížka vychází již potřetí v dalším rozší-

řeném a doplněném vydání. Na této knize spolupracoval i starosta MČ

Praha-Troja Ing. arch. Tomáš Drdácký. 

Troja je na výstavě i na stránkách knihy zastoupena Trojským zámkem

(je to vlastně historicky první pražská vila), Divišovou vilou a vilou reži-

sérky Věry Chytilové. Vernisáže, která se těšila velkému zájmu odborné

veřejnosti, se účastnil i generální ředitel Národní galerie v Praze

prof. Milan Knížák. Výstava je přístupná až do 6. ledna 2008. Výstava

i stejnojmenná kniha si rozhodně zaslouží pozornost trojských občanů. 

(bok)
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ZOOLOGICKÁ ZAHRADA PRO VÁS PŘIPRAVILA
Prosinec – Těšíme se na Vánoce
1. 12. Den sponzorů Zoo Praha – tradiční předvánoční setkání všech, 
kdo přispívají na zvířata v Zoo Praha. 
2. 12. Adventní dílny – přijďte si vlastnoručně vyrobit adventní věnec. 
Je nutné se předem objednat na tel. Čísle 296 112 230.
5. 12. Po zoo chodí Mikuláš!

8. 12. Záchranné stanice pro handicapové živočichy – program ČSOP.
9. 12. Adventní dílny – přijďte si vlastnoručně vyrobit adventní věnec. 
Je nutné se předem objednat na tel. Čísle 296 112 230.
15. 12. Za zimními obyvateli na Vltavě – ornitologická procházka po vltav-
ském břehu. Sraz účastníků v 8.30 před hl. vchodem do zoo. Vstup zdarma.
15. 12. Moje jsou již tři roky! – Přijďte s námi oslavit 3. narozeniny gorilky!
22. 12. a 23. 12. Pohodové vánoce v zoo.

24. 12. Štědrý den v pražské zoo – přijďte popřát zvířátkům a namalovat
nejoblíbenější zvířátko Ježíška!

Večerní procházky po zoo – Tradiční návštěva setmělé zoo

Je nutné se předem objednat na tel. čísle 296 112 230
14. a 15. 12., 21. a 22. 12. a 25. – 30. 12. vždy od 17.00, 17.30 a 18.00.

Komentovaná setkání se zvířaty

O víkendech, vždy za hezkého počasí, se na 9 místech v areálu zoo může-
te dozvědět při komentovaných setkáních zajímavosti ze života našich zvířat.

BOTANICKÁ ZAHRADA PRO VÁS PŘIPRAVILA
Otvírací doba: BZ je v prosinci otevřena denně 9 – 16
hodin, skleník Fata Morgana zůstává v pondělí uzavřen. 
do 2. 12.: O perníku a koření. Pro obrovský úspěch v roce
2006 se perník vrací do zahrady...

17. 11. – 2. 12. 2007, otevřeno denně od 9.00 do 16.00 hodin.
Botanická zahrada hl. města Prahy – výstavní sál. Vstupné se neplatí!

PROGRAM:

• Výstava je více zaměřena na koření - nejrůznější druhy budou i v prodeji.
• Zdobení perníčků „naživo“ v podání paní Dany Holmanové -  každý víkend 

předvede zdobení cukrovou polevou. Dospělí i děti si mohou svůj perníček 
vyzdobit a odnést.

• Výstavu doplní i trocha historie, ukázky zdobeného perníku od zkušených
perníkářek, Pardubický perník, staré  nástroje nezbytné k pečení a zdobení.

• Do tajů koření návštěvníky zasvětí odborníci z firmy BENKOR.

Na letošní výstavě budou v prodeji:

• sáčky na cukrovou polevu ke zdobení
• formičky na pečení perníčků od firmy Jánský 
• podzimní dekorace, čaje, časopisy z Knihovničky
• občerstvení, čaj, káva, svařené víno atd.
Prodej bude probíhat vždy ve čtvrtek, pátek, sobotu a neděli.

Do 2. 1. 2008: Tajemné postavy Adventu. Vánoční výstava Na Slupi!!!
13. – 28. 12.: Voňavé Vánoce. Vánoční premiéra v zahradě.

Voňavé Vánoce

(13. - 28. 12. 2007)
Výstavní sál 9 - 16 hodin:
• Výstava volně navazuje na voňavou perníkovou výstavu. 
• Vánoce moderní, s vůní tradice. 
• Historie Vánoc v Čechách.
• Ukázka starobylých vánočních ozdob.
• Prodej vánoční dekorace, adventních věnců, 

vánočního koření, vánočních čajů a kávy, cukroví a svařeného vína.

Kořeny dnešních oslav Vánoc je třeba hledat již v předkřesťanských oslavách

zimního slunovratu (např. svátky mrtvých v antickém Římě, Saturnálie – oslava

Saturna). Tento svátek se neslavil jen v Evropě, ale i v Asii, u amerických Indi-

ánů i jinde. Ve starém Římě se nakonec oslavy slunovratu ustálily na 25. prosi-

nec. Datum zvolil roku 274 císař Aurelián jako den natalis solis invicti – den Zro-

zení nepřemožitelného Slunce. Datum 25. prosince jakožto datum narození Ježí-

še Krista je prvně doložen až ve 4. století v Římě („Depositio Martyrum“ z r. 336

a Filokalův kalendář z r. 354). 

Neodmyslitelnou součástí Vánoc jsou koledy. Od 13. století se staví na Vánoce

jesličky (betlém) (v Čechách poprvé roku 1560 v kostele sv. Klimenta v Praze).

V 19. století se v českých zemích stal dalším symbolem Vánoc vánoční stromek.

BOTANICKÁ ZAHRADA HL. MĚSTA PRAHY:
– 24. prosince otevřena do 13 hodin

– 24. prosince je VSTUP DO SKLENÍKU FATA MORGANA ZDARMA!

– 31. prosince zůstává skleník Fata Morgana uzavřen

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
TJ Sokol Troja a MČ Troja vás zvou na Mikulášskou 

nadílku, která se bude konat

6. 12. 2007 od 16.30 hodin
v trojské tělocvičně. Nejprve se podíváte na divadelní pohádku

a pak už se zaposloucháme, kdy uslyšíme cinkat andělské

zvonečky a čertovské řetězy. Dáreček čeká na každého, 

ale kdo si to chce u Mikuláše trošku vylepšit, může mu přinést

nějaký obrázek nebo výrobek a dostane odměnu navíc. 

Konec okolo 18. hodiny. 

Všichni přezutí do tělocvičny s sebou!!!

VÁNOČNÍ KONCERT
V předstihu bychom vás rádi pozvali na Vánoční koncert,

který se uskuteční

ve středu 26. 12. 2007 od 16.00 hodin
v reprezentačních prostorách Trojského zámku. Přijďte si

vychutnat vánoční atmosféru a poslechnou hudbu 

v podání Collegia českých filharmoniků. 

Více podrobností s programem vánočního koncertu najdete 

v příštím čísle měsíčníku TROJA. 


