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n  obdrželi jsme Koncept Územního plá-
nu hlavního města prahy, 1. čtení. po 
připomínkách městských částí bude 
tato pracovní verze dopracována 
a v novém roce předložena k veřejné-
mu projednání.

n  po složitém projednávání a odkladech 
byly i v Troji zahájeny práce na protipo-
vodňové ochraně. Úsek v Rybářích – že-
lezobetonová stěna s pilíři je budován 
jako první a v zimě tato stavba omezí 
provoz v ulici pod Havránkou. domy 
v povltavské ulici budou do jara pří-
stupné pouze ulicí v Sádkách. dočasná 
zpevněná plocha parkoviště v Rybářích 
začne fungovat v březnu 2009 s příjez-
dem ulicí pod Havránkou.

n  výstavba optické infrastruktury umož-
ní v Troji zprovoznit kamerový systém 
Městské policie, napojení úřadu MČ, 
školky, základní školy i gymnázia na vy-
sokorychlostní internet. jednáme také 
o umístění informačních stojanů k vy- 
užití našimi občany i návštěvníky.

n  Stavební odbor Magistrátu potvrdil 
platnost územního rozhodnutí vydané-
ho úřadem prahy 7 k projektu rekon-
strukce a dostavby panského statku. 
po desetiletí pustošený statek má nyní 
projednanou a schválenou dokumenta-
ci a záleží na investorovi, jak bude po-
kračovat.

n  obchod Na Kovárně jsme pronajali no-
vému provozovateli – společnosti žab-
ka. věřím, že tím končí dlouhodobá 
nespokojenost s nabídkou i kulturou 
prodeje v našem jediném obchodě po-
travinami. přeji trojské žabce spokoje-
né zákazníky!

n  Tradiční slavnostní koncert v Trojském 
zámku bude letos skutečně vánoční – na 
Boží hod 25. 12. v 16.00 hodin vystoupí 
žáci základní školy Svatopluka Čecha 
a Collegium českých filharmoniků.

přeji vám v nadcházejícím adventu dobrou 
náladu, pohodu a čas na některou z před-
vánočních trojských besídek.

Tomáš drdácký, starosta

Nabídka Tj Sokol Troja
a nejen aerobik
uvNITř číSLA
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ZaSTupiTelSTvo iNFoRMuje

ÚŘad MČ iNFoRMuje

ve čtvrtek 25. XII.
začátek v 16.00 h
v Císařském sále
Trojského zámku

Collegium českých
filharmoniků

Klub Troja program setkání zastupitelů
Každou STŘedu od 18.00 hodin v srdci osady Rybáře

jaK bude Úřad měsTsKé čásTi Praha-
Troja oTevřen na Konci roKu 2008
Vážení občané, blíží se vánoční svátky a Nový rok a chtěla bych vás včas informovat  
o možnostech, kdy si můžete na konci roku 2008 vyřídit na úřadě své záležitosti. Přes-
tože Úřad městské části bude stále otevřen v úřední dny a pro mimořádné potřeby  
i v ostatních dnech , chtěla bych vás požádat, abyste pokud možno nenechávali vyřízení 
záležitostí až ke konci roku. 

Pokladna bude pro veřejnost naposledy otevřena 22. 12. 2008 do 17.00 hod. 
jedná se převážně o úhrady nájemného, rekreačních a ubytovacích poplatků, úhradu 
poplatků ze psů, poplatků za zábor veřejného prostranství atp..

Bezhotovostní platby na účet městské části jsou dle dispozic jednotlivých bank 
možné do konce roku a taktéž úhrada v hotovosti na účet městské části na pře-
pážce české spořitelny.

Ověřovat podpisy a listiny budeme naposledy v pondělí 22. 12. 2008 do 17.00 hod.

Podatelna úřadu bude otevřena v pondělí 22. 12. 2008 dle úředních hodin a v ostatních 
dnech 23. 12., 29. 12., 30. 12. a 31. 12. do 14 hodin. 

Ostatní oddělení úřadu městské části budou pro vás v plném rozsahu  k dispozici  
naposledy v pondělí 22. 12. 2008 do 17 hodin. 

Vzhledem k čerpání dovolené jednotlivými zaměstnanci úřadu bych vás chtěla požá-
dat, abyste si návštěvu na úřadě ve dnech od 29. 12. do 31. 12. 2008, mimo podatelny,   
předem domluvili s jednotlivými úředníky. 

dne 2. ledna 2009 bude úřad pro veřejnost uzavřen.

Děkuji za pochopení a přeji všem příjemné prožití vánočních svátků  
a mnoho úspěchů v novém roce.        

ing. irena Marková, tajemnice Úmč Praha-troja

nová 
zaměsTnanKyně 

na Úmč Praha-Troja 
do Úřadu městské části Praha-troja 
nastoupila 1. listopadu 2008 slečna 
Martina umlaufová. Pracuje v po-
datelně úřadu, která je zároveň in-
formačním místem a sekretariátem 
starosty městské části. Proto se s ní 
setkáte, kdykoliv přijdete na úřad 
s nějakým požadavkem nebo dota-
zem. Podává také informace  po te-
lefonu a e-mailem. Zároveň se na ní 
můžete obracet, když potřebujete 
domluvit schůzku s panem starostou. 
kontakt na slečnu Umlaufovou: tel.: 
284 691 121, e-mail: info@mctroja.cz 
a umlaufova@mctroja.cz.

3. 12. František malý zve na setkání 
k tématu „Troja na dobových pohlednicích 
+ historické, památné a zajímavé  
stavby v troji“

10. 12. jiří kořenský zve na setkání k tématu „Bezpečnost 
v Troji“

17. 12. otakara stavovčíková zve na setkání  
k tématu „Co nám  znepříjemňuje život v Troji”

24. zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Troja, 
se uskuteční v úterý 2. prosince 2008 od 17.00 hodin 
v zasedací místnosti Úřadu městské části Praha-Troja.

Z programu: diskuze zastupitelů nad konceptem ÚPn,  
témata grantové podpory v roce 2009, rozpočtová opatření,  
investiční akce v troji aj. 

mč Praha-Troja 

hledá uKlizeče/

čKu  na denní úklid prostor 

Úřadu městské části Praha-Troja, 

Trojská 96, Praha 7-Troja. Jedná 

se o každodenní úklid kanceláří 

a přilehlých prostor ve večerních 

hodinách po skončení provozu 

na úřadě. Není požadováno mytí 

oken. Osobní prohlídka vhodná. 

Zájemce se může přihlásit nebo 

podrobněji informovat na Úřadě 

městské části u paní Ing. Markové 

tel.: 284 691 121,  

e-mail: markova@mctroja.cz.

Požadovaný nástup 1. 1. 2009.  
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živoT v TRoji ÚŘad MČ iNFoRMuje

inzerce

do Troje sKočila ŽabKa
Ve čtvrtek 20. listopadu se po vynucené přestávce opět otevřel 
obchod na kovárně. Bude jej nyní provozovat obchodní řetězec 
Žabka. jak praví propagační materiály: 
„Síť obchodů Žabka nabízí zákazníkům v celé České republice 
možnost každodenních rychlých nákupů širokého sortimentu vý-
robků nejlepších značek v příjemném prostředí a přátelské atmo-

sféře. Samozřejmostí je pohodlná otevírací doba (7 dní v týdnu 
od 6.00 ráno do 22.00 v noci), profesionální a přátelská obsluha, 
jednotný vnitřní i vnější vzhled prodejen, dostupné a přijatelné 
ceny, pečlivě připravená nabídka zboží a doplňkových služeb. 
Pravidelné dodávky zboží zajišťují plnou dostupnost produktů a 
zaručují, že zboží je na prodejnách stále čerstvé. 
Vstup na český trh jsme zahájili otevřením první prodejny pod 
značkou Žabka v roce 2008 v Praze. Naše prodejny jsou odpovědí 
na změnu životního stylu obyvatel České republiky a jejich mění-
cích se potřeb – chuť nakupovat rychle a pohodlně, plně využít 
svůj volný čas ve svůj prospěch. Žabky, které jsme začali postupně 
otevírat, jsou velmi dobře přijaty zákazníky. Síť prodejen Žabka 
je moderní, na budoucnost orientovaný formát maloobchodního 
prodeje, usnadňující zákazníkovi jeho nákup v každém ohledu. 
Blízkost k zákazníkovi – v pravém i přeneseném slova smyslu – je 
základním činitelem našeho úspěchu.“ No – uvidíme. 

Text a foto bok

Gymnazijní Pohár ve florbale
dne 10. 11. 2008 se konal ve sportovní hale turnaj „o pohár 
manažera trojského gymnázia“ ve florbale. V letošním roce se 
zúčastnilo 6 týmů, které se utkaly nejdřív ve 2 skupinách systé-
mem každý s každým. V první skupině udávalo tón Gymnázium 
litoměřická, které v minulých letech získalo 2x pohár pro vítěze. 
Vyhrálo oba zápasy. V zápase o druhé postupové místo překvapili 
svým výkonem absolventi tGsč, kteří po boji zvítězili o jeden gól 
a mohli se tak těšit na semifinálový souboj. Ve druhé skupině byla 
situace výsledkově totožná, jako v první skupině, v boji o druhé 
postupové místo však přehráli stávající studenti tGsč svého sou-
peře jednoznačněji. oba své zápasy vyhráli rozdílem třídy loňští 
vítězové a obhájci trofeje z PB školy.

Úvod druhé části turnaje obstaralo semifinále mezi domácími 
a studenty z Gymnázia litoměřická, kteří byli favority. svou roli 
potvrdili a po přesvědčivém vítězství postoupili do finále. násle-

dující semifinále však mělo zcela jiný průběh. Favorité z PB ško-
ly totiž narazili na houževnaté absolventy trojského gymnázia, 
kteří jim zdaleka nedarovali vítězství. Utkání nakonec po velkém 
boji získali na svou stranu studenti z PB. Závěr turnaje obstaraly  
zápasy o třetí místo a finále. oba skončili rozdílem jediného gólu. 
Bronzové medaile získali v prestižním souboji aktuální studující 
trojského gymnázia, porazili 2:1 své starší kamarády, absolventy. 
Vyvrcholením turnaje bylo finále mezi Gymnáziem litoměřická a 
PB školou managamentu z Prahy 8. stejní soupeři se utkali i loni. 
letos se vítězem stal tentýž tým, avšak o své vítězství musel bojo-
vat daleko víc a v závěru musel bránit těsné jednogólové vedení. 
Vítězstvím 4:3 tak obhájili studenti PB školy managementu zisk 
nejcennější trofeje z hodnotného turnaje.

slavnostní vyhlášení proběhlo v aule trojského gymnázia, kde 
byly předány z rukou ředitelky trojského gymnázia ceny nejlep-
ším týmům a individuálně byli oceněni nejlepší střelci a brankář 
turnaje.                                       Mgr. Radim jendřejas, manažer tGsč

náhradní kontejnery 6.–7. 12.
Z technických důvodů
nebyly přistaveny
velkoobjemové kontejnery
ve dnech 15.–16. 11. 
Náhradní přistavení 
se uskuteční 6.–7. 12. 2008
na tradiční místa

Karel Novotný

společnost t-systems CZeCh 
rePUBliC a. s., která je vlastní-
kem a provozovatelem pražské 
metropolitní optické sítě a patří 
mezi nejvýznamnější poskyto-
vatele telekomunikačních slu-
žeb, iCt řešení a systémové in-
tegrace v čr, rozšiřuje výstavbu 
nové infrastruktury založené 
na optických vláknech pro te-
lekomunikační služby na území 
městské části Praha-troja. Vý-
kopové práce a pokládka kabe-
lů probíhá v ulicích trojská, nad 
kazankou, U lisu a sádky po 
etapách, v termínu od 14. 11. 
do 3. 12. 2008.

s ohledem na rozsah a vý-
znam této výstavby může do-
cházet k lokálním omezením 
v souvislosti s prováděním zem-

výsTavba v mč Praha-Troja – 
oPTicKá infrasTruKTura

ních prací. optická infrastruktu-
ra bude nabízet široké možnosti 
při poskytování kvalitních, pro-
fesionálních a garantovaných 
telekomunikačních služeb. 

Bližší informace k možnosti 
využití optické infrastruktury 
např. pro přístup k internetu, 
dostanou  případní zájemci 
na  Úřadě městské části Praha-
troja, ing. marková tel.: 284 
691 121, markova@mctroja.cz,  
k. novotný, tel.: 284 686 103, 
novotny@mctroja.cz.

Všem dotčeným občanům, 
firmám a institucím, sídlícím 
v této oblasti, se t-systems 
omlouvá za případné kompli-
kace, spojené s průběhem vý-
stavby. 

Foto © B. Kudera



4

110 listoPad 2008

Pro seznámení občanů Troje otiskujeme kapitoly a odstav-
ce z textové části konceptu ÚPn, 1. čtení, týkající se naší 
městské části, tak jak je MČ Troja dostala k dispozici a  
k připomínkám. Tyto teze vyjadřují celkový přístup k území, 
shrnutí determinant a problémů a návrhy k jejich řešení. 
Jsou duševním vlastnictvím zpracovatelů územního plánu 
a vyjadřují jejich způsob vidění a vnímání města a části ve 
které žijeme. Pro naši diskuzi při budoucím veřejném pro-
jednávání i pro podávání připomínek je dobré seznámit se  
s východisky, ze kterých předkládaný návrh vychází. 

význam Troje v Praze 
Vltavské údolí v troji považuje plán za specifickou oblast, a to 
vzhledem ke kumulaci a kombinaci přírodněkrajinářských hod-
not s atraktivními cíli krátkodobé rekreace (zoologická zahrada, 
botanická zahrada,trojský zámek). Plán potvrzuje tyto hodnoty 
a pro soustředěné bydlení uvažuje nadále pouze o pásu mezi 
protipovodňovou ochranou Vltavy a patou trojských svahů, kte-
ré zůstávají dále nezastavitelné. Ústředními motivy jsou uvolně-
ní vltavské nivy pro Územní systém ekologické stability (Úses)  

Pořizování Územního Plánu hlavního měsTa Prahy (ÚPn hl. m. P)

N ový zákon o územním plánování a 
stavebním řádu (183/2006 sb.) stano-

vil povinnost obcím pořídit nové územ-
ní plány do roku 2010. Praha přistoupila  
k přípravám již v r. 2007. Pořízení zaháje-
no na základě usnesení Zastupitelstva 
hl. m. Prahy č. 7/1 ze dne 31. 5. 2007
Pořizovatelem ÚPn hl.m.Prahy je odbor 
územního plánu MHMp, a jeho zpra-
covatelem – projektantem je Útvar roz-
voje hl. m. prahy. 

Postup pořízení územního plánu
n Veřejná vyhláška – oznámení projednávání návrhu zadání UP hl. m. Prahy 

n veřejné vystavení návrhu zadání ÚP hl. m. Prahy od 3. srpna do 1. září 2007 

n zadání ÚP hl. m. Prahy, schválené usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy  
č. 17/43 ze dne 29. 5. 2008

n listopad 2008 – předání konceptu Úpn k připomínkám radnicím městských částí

n v průběhu roku 2009 veřejné projednání konceptu, zapracování připomínek  
a práce na návrhu Úpn

n v průběhu roku 2010 veřejné projednání návrhu, zapracování připomínek  
a  schválení Úpn radou zastupitelstva HMp a pak i zastupitelstvem HMp

v kombinaci s rekreací, zachování zelených svahů a místní doplně-
ní výsadeb dřevin pro dotvoření krajinného rámce.
trojská kotlina – území obsahující značnou část městské části tro-
ja, Císařský ostrov a královskou oboru stromovku. je specifické 
jednak blízkostí centra města, jednak velkým množstvím kultur-
ně-společenských aktivit, které jsou spojeny s vysokou návštěv-
ností – zoologická a botanická zahrada, trojský zámek, areál Vý-
staviště. Území je spojeno zejména s vodními sporty, s jezdectvím, 
se softbalem, s rekreační cyklistikou.
Pro plnohodnotný život ve městě je nezbytná možnost krátkodo-
bé rekreace. Celoměstsky významné areály krátkodobé rekreace 
jsou navrženy rovnoměrně na území města tak, aby byly časově 
dostupné pro obyvatele jednotlivých městských částí. jsou navr-
ženy především ve vazbě na stávající vodní toky a na významné 
plochy zeleně. mezi nejvýznamnější patří prostor trojské kotliny 
a rekreační areál na soutoku Vltavy a Berounky. Vedle areálů ce-
loměstského významu jsou to i menší zařízení umístěná v plo-
chách pro rekreaci sportovní, která navazují na školská zařízení a 
jsou určena jak pro organizovaný, tak neorganizovaný sport.
důležitou zásadou zůstává nutnost zachování (a v mezích mož-
nosti i zlepšení) prostupnosti krajiny. Platí to jak pro volně žijící 
organizmy (zakládání prvků Úses), tak i pro člověka (doplňování 
sítě pěších a cyklistických stezek, které nekolidují s Úses).

TRojSKé pláNy
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urbanismus  
a širší vztahy

Území leží na pravém břehu 
vltavy v blízkém kontaktu 
se Zoologickou a Botanic-
kou zahradou a s areálem 
Trojského zámku a jde 
o převážně nezastavěné 
území.
dle Zásad územního rozvo-
je je lokalita zařazena do 
specifických oblastí osvěto-
vých, vzdělávacích a rekre-
ačně společenských nad-
místního a celoměstského 
významu pod označením 
So/1. v Územně analytic-
kých podkladech je zařaze-
na do oblasti související se 
zájmy v okolí vltavy 5/1.

Dopravní  
infrastruktura

dopravně nejvýznamněj-
šími komunikacemi území 
jsou ulice povltavská, pod 
lisem. ostatní komuni-
kace území mají pouze 
lokální význam pro obslu-
hu stávající zástavby. Na 
nadřazený komunikační 
systém je území napojeno 
v mimoúrovňové křižovatce 
u severního předmostí mos-
tu Barikádníků. obsluha 
území veřejnou dopravou 
je zajišťována tramvajový-
mi linkami po provizorním 
tramvajovém mostě přes 
vltavu se zastávkou při ulici 
pod lisem, plošnou obsluhu 
území zajišťuje autobuso-
vá MHd. významnou roli 
v území hraje cyklistická 
a pěší doprava podél pravé-
ho vltavského břehu.

Troja – vymezení významného 
rozvojového území krajinného 
MČ praha 7, k. ú. Troja – Holešovický ostrov
Území je z jihu vymezeno řekou, ze severu stávající rezidenční 
zástavbou. plocha je přibližně 43 ha.

Technická  
infrastruktura

v území jsou vybudová-
ny pouze distribuční sítě 
pro připojení jednotlivých 
objektů.
v západní části území pod 
Trojským zámkem je od 
severu zaústěno do vltavy 
otevřené koryto Haltýřské-
ho potoka.

ská.) Hlukové imise na 
hranicích limitu se váží ke 
komunikaci Trojská vedené 
obytným územím.

HODNOTY ÚZeMí

n významnou hodnotou 
území je přímý kontakt 
s rekreačně-naučnými 
a sportovními aktivitami 
celostátního a celoměst-
ského významu – se Zo-
ologickou a Botanickou 
zahradou, s Trojským 
zámkem a s řekou.

n Negativem je nedosta-
tečná obsluha pro-
středky MHd zejména 
v obdobích vysoké 
návštěvnosti Zoologic-
ké a pražské botanic-
ké zahrady. potřeby 
návštěvníků se střetávají 
s požadavky obyvatel 
na klidné životní pro-
středí.

n předpokládaný rozvoj 
Ústřední čistírny odpad-
ních vod na Císařském je 
také v konfliktu s oby-
vateli ale i s požadavky 
orgánů ochrany přírody 
a krajiny.

LIMITY ÚZeMí

n ochranné pásmo speci-
ální dráhy (metra).

n ochranné pásmo tram-
vajové dráhy.

n Silniční ochranné pásmo 
je definováno zákonem 
č. 13/1997 Sb. v platném 
znění.

n Záplavová území.
n památková ochrana.
n ochrana přírody a 

krajiny – západní okraj 
území zasahuje do pří-
rodního parku draháň 
– Troja.

n Kmenová stoka e podél 
severní části území 
v Troji.

vv, Td

Příroda a krajina
Území s rozsáhlými plocha-
mi s vegetací podprůměrné 
a průměrné kvality
podle Zásad územního 
rozvoje územím prochází 
nadregionální biokoridor 
N4/4 vázaný na řeku vltavu 
a část její nivy. dnes je pře-
vážně nefunkční.

Životní prostředí

Území se zhoršenými 
podmínkami provětrávání, 
s častým výskytem nízkých 
teplotních inverzí.
východní část území je 
zasažena nadlimitním 
hlukem, jednak z auto-
mobilového provozu na 
komunikacích povltavská 
a Trojská, jednak z provozu 
tramvajové tratě (v ulici 
u vltavy, pod lisem a Troj-

* pokračování příště
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oSoBNoSTi TRoje

Kdy se vaše rodina v Troji usídlila? 
„V roce 1906 koupil můj dědeček pozemek 
„U lisu“ od velkostatkáře aloise svobody 
a postavil zde rodinný dům, kde jsem se 
také později narodila. Zajímavá je skuteč-
nost, že jako poštovní úředník neměl do-
statek peněz a využil možnost hypotéky, 
kterou ještě splácel můj tatínek. dům jsme 
postupně rozšiřovali a dnes zde žiji i se svý-
mi dětmi. troju mám velmi ráda.“

Co začátky vašeho působení v Sokole Tro-
ja? 
„když mi byly tři roky, byla moje maminka 
požádána trojskými sokoly, aby je doprová-
zela hrou na klavír při rozcvičkách, nácviku 
na veřejné sokolské akce a na slet. Vzala 
mě sebou – a už to bylo. od té doby jsem 
sokol nikdy neopustila.“ 

To bylo za první republiky. Jaký byl tehdy 
o sokolské dění v Troji zájem? 
„až neuvěřitelný. nejenom cvičení, ale 
i všech veřejných i kulturních akcí se zú-
častňovaly celé rodiny trojských občanů. 
sokol byl doslova a do písmene centrem 
veřejného a kulturního života obce. měl 
i svůj divadelní kroužek. Vzpomínám na 
divadelní představení pohádek a na aka-
demie s dětmi, které se odehrávaly v před-
náškovém sále tehdy nové školy svatopluka 
čecha a také v restauraci U křížku. Byla to 
doba skutečného vrcholu sokolského hnutí 
v troji. lidé se zapojovali do práce napro-
sto spontánně, úspěšně proběhla sbírka 
na postavení sokolovny. První část klubov-
ny byla postavena v roce 1939 ještě před 
okupací, ale v roce 1940 byla postižena 
povodní a v zápětí byla zabrána německou 
armádou. nikdy nedošlo k tomu hlavnímu – 
vybudování tělocvičny. sokolské hnutí za 

alŽběTa filiPová – TrojsKá soKolKa
v roce 1895 se sešlo v Troji několik nadšených mužů, aby o rok později založili tělo-
cvičnou jednotu Sokol. Ta v obci podchytila vlastenecké nadšení a přeměnila je v cí-
levědomou práci. přes veškeré peripetie v dlouhé historii trojského Sokola v podobě 
dvou světových válek i dlouhého trvání totalitního režimu funguje Sokol v Troji dodnes. 
Řekneme-li dnes Sokol Troja, vybaví se nám osobnost paní alžběty Filipové, trojské 
rodačky. 

okupace dostalo první těžkou ránu. sokol 
byl zakázán.“ 

Jak to vypadalo po osvobození? 
„Bylo velké nadšení pro obnovený sokol, 
vyvrcholením byl Xi. všesokolský slet na 
strahově. V té době se přistavěla část so-
kolovny s jevištěm. sokol pořádal zábavy, 
divadelní představení a sokolské šibřinky. 
Pak se bohužel v roce 1948 do všeho zamo-
tala politika a sokol dostal druhou těžkou 
ránu. neminulo to ani sokol v troji, vznik-
ly rozpory ve výboru i v cvičitelském sboru 
a vedení se rozpadlo. do sokolského hnutí 
pronikl vliv komunistické strany. sokol byl 
začleněn do sjednocené tělovýchovy v rám-
ci československého svazu tělesné výchovy. 
Ze sletů se staly spartakiády, které byly pod-
porovány státem. měli jsme je rádi, i když 
byly do jisté míry zneužity politickou pro-
pagandou a jejich stínem se stala povinná 
účast u školních skladeb. V troji si tělový-
chovná jednota sokol udržela důležité po-
stavení ve společenském životě a osobnos-
tem předsedů nelze nic vytknout. Založeny 
byly sportovní oddíly a turistika. Vznikla 
hospodářská činnost CamP, která sloužila 
k financování sportovní činnosti a zajistila 
specifickou nezávislost jednoty.“ 

Tělovýchova v Troji si udržela původní ná-
zev Sokol Troja a vy jste pracovala v jedno-
tě na mnoha důležitých postech. 
„i naše jednota byla vyzvána ke změně ná-
zvu, ale vždy jsme to ustáli. dost záleželo 
na osobnosti předsedy a zázemí v místních 
orgánech, které v troji vždy bylo na dobré 

úrovni. já jsem se v jednotě věnovala cviči-
telské činnosti, později jsem působila jako 
náčelnice, pracovala jsem ve výboru jed-
noty a jako předsedkyně oddílu základní 
a rekreační tělesné výchovy. k mojí zálibě 
patřily všechny nácviky hromadných vy-
stoupení na sletech a spartakiádách. nacvi-
čovala jsem vždy několik skladeb najednou, 
především s dětmi.“ 

Změnila se nějak v Sokole atmosféra? 
„také v sokole se odráží duch doby a spo-
lečenská atmosféra. to původní nadšení ze 
sokolského hnutí se nikdy nevrátilo, bo-
hužel ani po obnově sokola po roce 1989. 
lidé jsou více uzavření do sebe a mají více 
příležitostí k seberealizaci. Co zůstává, jsou 
vždy vztahy, které se vytvářejí při sportu, 
při cvičení a společných výletech. snažíme 
se pohled na sokolské činnosti modernizo-
vat, abychom lidem vyšli vstříc a více reago-
vali na jejich potřeby.“ 

Pracujete aktivně v Sokole dodnes. Co 
máte v současnosti na starosti? 
„stále jsem cvičitelkou. Věnuji se zdravot-
nímu cvičení pro starší a vypomáhám i při 
cvičení dětí. nejraději cvičím s hudbou. 
organizuji pro členy a široký okruh jejich 
známých a dalších zájemců výlety po če-
chách i do zahraničí, o které je velký zájem. 
starám se o členskou evidenci a podílím se 
na vedení Campu. když je třeba, pracuji 
i v recepci. jsem ráda, že se cvičení v sokole 
věnuje i moje dcera a vnučka. dcera cvičí 
rytmickou gymnastiku, aerobik a zdravotní 
tělovýchovu, vnučka cvičí rodiče s dětmi, je 
náčelnicí v troji a místonáčelnicí župy.“ 

Vaše aktivita je obdivuhodná. Hodně lidí 
vašeho věku už nemá zájem na práci pro 
ostatní a věnuje se svým zálibám. 
„ale vždyť i já nedělám nic jiného, než že 
se věnuji tomu, co mě baví. sokol v troji se 
mi stal koníčkem na celý život. jsem ráda 
mezi lidmi a líbí se mi, že jsem stále něco 
platná.“ 

Ptal se bok

Tj SoKol TRoja poŘádá

miKulášsKou veselici
ve čtvrtek 4. 12. 2008 v 16:30 h
v tělocvičně u školy Sv. čecha

přezutí do tělocvičny, dobrou předvánoční náladu, vyrobenou
ozdobu na stromeček, zvoneček nebo rolničku (na přivítání Mikuláše) s sebou

opět se přiblížil čas adventní, čas setkávání a rozjímání… V tuto dobu navště-
vuje každoročně děti mikuláš s čerty a anděly. jako každý rok, se chystá na-
vštívit i letos trojskou tělocvičnu, aby si s dětmi popovídal a rozdal odměny za 
jejich celoroční snažení. než uslyšíme chřestění čertovských řetězů a andělské 
zvonečky, užijeme si trochu legrace a her i vystoupení dětského aerobiku. 
Na všechny děti a jejich rodiče i prarodiče se moc těšíme!
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n v sobotu 6. prosince se uskuteční zájezd do ambergu, při- 
hlášeno 57 účastníků, autobus obsazen. 

n v neděli 14. prosince se bude konat turnaj ve stolním tenise 
čtyřher od 9 hod. ve školní tělocvičně ZŠ. 

n v sobotu 20. prosince se bude konat turnaj v sálové kopané, 
přihlášky přijímá jarda Fliegl. 

radostná zpráva je, že náš člen orientačního běhu Franta Peterka 
se zúčastnil mistrovství kaliformie v oB a vyhrál 1. místo. smutná 
zpráva je o úmrtí při závodě kunratické, našeho dlouholetého 
člena oB karla dolečka ve věku 75 let. 
Přejeme všem členům a dalším příznivcům TJ krásné prožití 
vánočních svátků a všechno nejlepší v novém roce. 

Za tj sokol troja Filipová alžběta 

sPorTovní nabídKa Tj soKol Troja & Plánované aKce

v Troji vysTavuje jan maGeT
Ve čtvrtek 6. listopadu se uskutečnila vernisáž výstavy z prací jana 
mageta v Galerii lávka. jan maget ilustroval učebnice přírodopi-
su, encyklopedie a klíče k určování rostlin, rovněž i beletrii. od 
devadesátých let minulého století se pro nakladatelství scientia 
věnuje vědecké ilustraci.
obdržel čestné uznání v soutěži nejkrásnější knihy za Přírodopis 
pro 5. ročník ZŠ (1980), čestné uznání za kapesní atlas semen, 
plodů a klíčních rostlin (1987), čestné uznání za ilustrace 
k slovenskému titulu Príroda okolo nás (1989). atlas 
biologie člověka byl oceněn titulem nejkrásnější česká 
kniha roku 2003 v kategorii učebnic. Ukázky díla
jana mageta můžeme do 4. ledna 2009 vidět 

v naší galerii a stojí to opravdu za návštěvu. 
bok

bus 112
Kovárna Trojská
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Pokud máte zájem se zapojit do některého z cvičení nebo do ně-
kterého z uvedených sportů uvádíme tel. spojení na odpovědné 
cvičitele a trenéry:
obecné informace o Sokole Troja:
 alžběta Filipová 736 283 882
 jaroslav Fliegl 602 150 374
 sokolovna 233 540 306
Kopaná: jaroslav Fliegl – sekretář 602 150 374
Kanoistika: Štěpán moučka – ved. sportů 603 210 954
orientační běh: milan Paukert – předseda 605 290 121
Horolezci: Vladimír Gistr – předseda 603 402 932

Galerie je otevřena: v pátek 13–17 h, v sobotu a neděli 10–18 h

Po přehledu tělovýchovného vyžití (číslo 108: sokolská všestrannost, 
aerobik, cvičení rodičů s dětmi, cvičení pro předškolní děti, pilates, 
zdravotní cvičení s prvky jógy pro seniory, základy gymnastiky a 
míčových her pro děvčata, chlapce, volejbal, košíková, stolní tenis) 
nabízíme podrobnější informace o našich sportovních oddílech.

Kopaná působí v troji již téměř 50 let. od počátečních i průběž-
ných nezdarů a komplikací jsme se propracovali v posledních de-
seti letech mezi přední pražské fotbalové kluby. Protože v nejbližší 
době bude zahájena výstavba protipovodňového valu, který za-
sáhne pozemek se škvárovým hřištěm a bude velmi ztížen průchod 
mezi hřištěm a kabinami, byl oddíl kopané nucen omezit svoji čin-
nost. soutěže žáků a přípravek byly převedeny do nejbližšího od-
dílu loko Vltavín v holešovicích. od září působí v troji dvě mužstva 
mužů a dvě družstva dorostenců od 15 let, zato v nejvyšších praž-
ských soutěžích. dorostenci již třetím rokem hrají pražský přebor a 
muži v létě vybojovali poprvé v historii postup do i. a třídy. 

Kanoistika byla jako sportovní oddíl v rámci sokola troja založe-
na v roce 1977. Z původně turistického oddílu se vytvořil špičkový 
oddíl, který jezdí na divokých vodách. Ve své historii trojští vodáci 
úspěšně zdolali ty nejdivočejší vody v celé evropě. nyní patří k nej-
vyšší české a evropské špičce v nově vzniklém sportu zvaném vodní 
rodeo. Vodáci či kanoisté sídlí ve své nové loděnici v troji za fot-
balovým hřištěm, přímo u vodáckého kanálu. noví zájemci o tento 
sport nechť se hlásí tam.
Orientační běh působí v sokole troja od roku 1989. tento velmi 
aktivní oddíl má výborné sportovní výsledky, např. účasti na mis-
trovství světa seniorů v orientačním běhu, ale i v pořádání několika 
celorepublikových závodů. V troji je pravidelným organizátorem 
jarního trojského orienťáku. svoji tréninkovou činnost soustředí 
hlavně na chalupu v rokytnici v orlických horách, kde v krásném 
prostředí lze sportovat na kolech nebo běžkách a sjezdovkách po 
celý rok. Zájemci o turistiku, cyklistiku, lyžování a hlavně běh v pří-
rodě získají další informace v sokolovně nebo na nástěnkách před 
sokolovnou nebo v tělocvičně.
Horolezecký oddíl byl v sokole troja založen v roce 1896. ten-
to malý oddíl působí nejen v čechách, kde je jeho činnost chápá-
na jako skálolezectví se spoustou prvolezeckých výstupů na skály  
v adršpachu. oddíl se vydává i na skály do zahraničí, do vysokých 
tater, na matterhorn do alp, do dolomitů. naším vrcholem byly 
zájezdy na Pamir, kde byly zdolány šestitisícové vrcholy a jeden  
z nich pojmenován soho troja. členové horolezeckého oddílu se 
podílejí na údržbě chaty v Peci, kam též zaměřují zimní přípravu.
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pRoSiNeC – TěšÍMe Se Na váNoCe

BZ je v prosinci otevřena denně 9–16 hodin, 
skleník Fata morgana zůstává v pondělí uzavřen

 4. 12.–4. 1. 2009 Hořkosladká neřest aneb Co nevíte  
o čokoládě                    www.botanicka.cz

Tip Na výleT

večerní procházky po zoo probíhají v pátek a sobotu 12., 13., 19. a 
20. 12. a o vánočních prázdninách 25.–30. 12. Vždy od 17.00, 17.30 
a 18.00. je nutné se předem objednat (tel.: 296 112 230). 
24. a 31. 12. zoo otevřena do 14.00 h, více na www.zoopraha.cz

Vážení a milí čtenáři, zanedlouho, díky již tradiční nabídce tj so-
kol troja, budete mít opět příležitost rozčeřit hladinu „kurfiřt-
ských lázní“ v bavorském ambergu. letos, po zprovoznění dal-
šího dálničního úseku, dorazíte na místo dříve a tak vám možná 
zbyde víc času na prohlídku vánočně vyzdobeného městečka. 
to spojuje s čechami (a s Prahou zvlášť) téměř pohádkový pří-
běh pěti bratří dientzenhoferů. slavní architekti období baroka 
vytvořili tady i tam pozoruhodná díla, proslavená dynamikou 
a bohatstvím tvarů navzájem se prostupujících prostorů. V díle 
kryštofa (1655–1727) a jeho syna kiliána ignáce dientzenhofe-
ra (1689–1751) původně importovaný barokní sloh zdomácněl a 
na světovou scénu vstoupil coby pražský barok evropské úrovně. 
Z dientzenhoferské produkce je v ambergu k vidění: bývalá je-
zuitská kolej (malteserplatz), Paulánský klášter (Paulanerplatz), 
částečně dochovaný kostel salesiánek (tanzhausgasse) a kostel 
Panny marie pomocné (na kopci nad městem). 

Několik míst se stavbami dientzenhoferů 
mezi Bavorskem a prahou

Waldsassen
Chlum nad ohří
ostrov
teplá
obořiště
skalka u mníšku
kladruby
Chvalenice
Přeštice
domažlice
nepomuk
Plánice
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Karlovy vary

Chomutov

plzeň

příbram

Cheb

Klatovy

železná RudaBayer.

Waid-
haus

praha

Furth
i.WCham

Regensburg

Schirding

Neustadt
a.d.W.  

Tirschenreuth

Weiden

amberg

Česká republika

Bundesrepublik
deutschland

Nádraží
Radnice (15. století)
Marktplatz (vánoční trh)
gotický kostel St. Martin (1421)
eh’häusl  
 (nejmenší hotel světa – pro 2 osoby)
Městské muzeum
kostel St. Georg  
 (z 2. pol. 14 st., interier barokní)
Stadtbrille – část bývalého opevnění,
 městský symbol
Kurfürstenbad – aquapark
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