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měsíčník městské části Praha-Troja

Nezapomeňte do 9. prosince odevzdat
své připomínky ke konceptu Územního
plánu hl. m. Prahy do podatelny MHMP nebo poštou na adresu: Magistrát hl. m. Prahy,
Odbor územního plánu, Jungmannova 29/35, 111 21 Praha 1.

Dvacet let od 17. 11.
Ano, je to již dvacet let svobodného života.
Před dvaceti lety skončila jako zázrakem
doba front, výjezdních doložek, devizových příslibů, kádrování, uličních výborů,
socialistických závazků, brigád i hrdinů socialistické práce, měsíců československo –
sovětského přátelství, vědecko-technických revolucí, tuzexových bonů, domů
v socialistické péči jejich obyvatel a voleb
vždy s 99, 6% výsledkem. V Troji jsme tak
mohli volit až tři Vasily zároveň, totiž soudruha Vasila Biľaka, soudruha Vasila Mohoritu a soudruha Vasila Bejdu. Opravdu
pěkná volba, když jste si navíc mezi nimi
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Diskuzním večerem při příležitosti výročí sametové revoluce provázela paní Jiřina Šiklová.
Zúčastnila se řada trojských občanů.

Život v Troji
ani nemohli vybrat, každý totiž kandidoval na jinou funkci a také byli všichni tři zvoleni.
Je to takové naše malé trojské soukromé tajemství, které se nerado připomíná a není ani
asi slušné o něm mluvit. Ale je to pravda.
Pro Troju přinesla hned počáteční léta svobody velký úspěch. Podařilo se nám v referendu dosáhnout samosprávnosti a ustanovit se jako samostatná městská část. Troja je tak
jednou z třiceti pěti menších městských částí, které spolu s dvaadvaceti velkými obvody
tvoří pražskou obec. Díky novému postavení mohou občané Troje více ovlivňovat dění
kolem sebe a například existence základní školy v Troji v období populačního poklesu
byla uchována díky trojské nezávislosti. V Troji je již opět jedenáct kaváren a restaurací,
máme zde obchod a lékařskou ordinaci, vlastní galerii a vlastní názory, které můžeme
uplatňovat v rámci celopražské diskuse.
Demokracii lze také mnohé vytýkat, ale zatím nikdo nic lepšího nevymyslel. Žijeme tedy
dvacet let v demokracii, dvacet let jsme svobodní a po dvaceti letech svobodné práce je
tedy co oslavovat.
Ing. arch. Václav Valtr, zástupce starosty
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Co považuji za důležité
Vážení občané,
oslavy dvacátého výročí demokratického
přerodu naší společnosti jsou též příležitostí k zamyšlení, co z ideálů a představ,
s kterými jsme tehdy změny vítali, zůstalo
do dnešní doby. Jak jsme dokázali využít
svobody a jaké hodnoty naše společnost
respektuje a vytváří.
Skvěle připravený premierový ročník
Grand Prix Troja (společenské akce, která

nebyla jen závody autodráh) mě potvrdil,
že systém grantů, který jsme před dvěma
lety zavedli, umožňuje připravit velmi originální a úspěšné projekty. Těším se na vaše
návrhy a přihlášky pro příští rok.
Na straně 4-5 jsou podrobně popsány
velké investiční akce, které letos realizujeme. Mimo nich máme ještě do konce roku
dost práce s drobnějšími úkoly. Tak například projednáváme úpravy křižovatky Na
Kovárně v územním řízení. Připravujeme
též studii obnovy zahrady úřadu MČ Praha-

-Troja a úpravy v duchu reprezentativního,
vstřícného a otevřeného předprostoru sídla
trojské samosprávy, včetně doplnění zázemí mateřské školy.
Usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy byly
naší městské části svěřeny pozemky parc. č.
418/2, 418/15, 418/53, 418/54 o celkové ploše
9,8 ha, které přiléhají k tzv. sokolské cestě.
Tu bychom po projednání s majiteli přilehlých zahrad rádi obnovili a otevřeli pro pěší.
Přeji Vám úspěšný a klidný zbytek roku!
Tomáš Drdácký, drdacky@mctroja.cz

Ze zápisu z 31. Zasedání zastupitelstva Mč Praha-Troja
konaného dne 27. 10. 2009

zastupitelstvo mč informuje
Bod č. 2 – Stanovisko k žádosti Odboru obchodních aktivit MHMP
ke směně pozemku parc. č. 1382/7 o výměře 173 m2 a části pozemku parc. č. 1385/5 o výměře 90 m2 k. ú. Troja ve vlastnictví
MUDr. Václava Kopeckého za pozemek parc. č. 1376 o výměře
192 m2 a dvou částí pozemku parc.č. 1377 o výměře cca 65 m2
v Podhoří ve vlastnictví hl. m. Prahy
Zastupitelstvo po projednání bere na vědomí důvodovou zprávu vedoucího stavebního oddělení pana Karla Novotného. Ing. Kořenský
připomíná přístup zastupitelstva městské části z minulého funkčního
období k této záležitosti. Zastupitelstvo městské části se tímto již zaobíralo i v tomto funkčním období s nesouhlasným závěrem. K věci
se vyjadřuje také arch. Valtr. Pan starosta navrhuje doplnit vyjádření
o zdůvodnění dřívějšího jednání MČ v této věci. ZMČ neschvaluje směnu pozemků parc. č. 1382/7 o výměře 173 m2 a části pozemku parc. č.
1382/5 o výměře cca 90m2 ve vlastnictví MUDr. Václava Kopeckého za
pozemek parc. č. 1376 o výměře 192 m2 a dvou částí pozemku parc. č.
1377 o výměře cca 65 m2 ve vlastnictví hlavního města Prahy.
usnesení č. 145 schváleno 5 hlasy
Bod č. 3 – Rozpočtový výhled MČ Praha-Troja do roku 2015
Zastupitelstvo po projednání bere na vědomí důvodovou zprávu – komentář k rozpočtovému výhledu do roku 2015. Probíhá diskuze o investicích MČ Praha-Troja. ZMČ schvaluje rozpočtový výhled městské části
Praha-Troja do roku 2015 uvedený v příloze č. l tohoto usnesení.
usnesení č. 146 schváleno 5 hlasy
Bod č. 4 – Informace starosty
n Harmonogram projednání Konceptu ÚPn hl. m. Prahy – Dle původního harmonogramu měl být Koncept hotový v září 2008. Městská část se
důkladně věnovala připomínkám ke Konceptu. Pan starosta seznamuje
zastupitele s harmonogramem projednání Konceptu ÚPn hl. m. Prahy.
Informuje o plánovaném veřejném projednání 23.11. od 17 hodin v aule
TGSČ. n Granty MČ Praha-Troja pro rok 2010 – Pan starosta seznamuje
zastupitele s plánovanými tematickými oblastmi grantů pro rok 2010.
Zdůrazňuje, že je nutné tato témata více konkretizovat. n Komise Rady
MČ Praha-Troja – Pan starosta navrhuje takové zaměření komisí, aby se
mohly vyjadřovat k záležitostem dle jejich jednoznačného zaměření,
stejně tak jako již funguje komise stavební. Probíhá diskuze o výběru
členů do Komise školství. Kulturní a sociální komise by se měla aktuálně
zabývat zhodnocením roku 2009 a přípravou kulturních akcí, v současné době např. Trojského bálu. Komise pro obecní majetek a veřejná
prostranství by se měla věnovat stavu veřejných prostorů, péčí o zeleň
a dále věcmi, které se prolínají s činností kontrolního výboru, jako např.
investicemi. Komise pro sport a volný čas – sportovní akce, spolupráce
mezi kluby a sportovišti, využívání tělocvičny, Sokol, loděnice, Sabat atd.
n Doprava v Troji – rekonstrukce komunikace Trojská a výstavba nového chodníku – po skončení bude vrácen dopravní režim do původního
stavu. Pan starosta informuje o již dokončené části. Arch. Valtr sděluje
podrobnosti o plánovaných akcích. n Dostavba areálu ZŠ Trojská 110
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vč. využití prostor – stavba dokončena, zároveň bylo provedeno odstranění porevizních závad na elektroinstalaci a s dodavatelskou firmou
odsouhlaseny méně a vícepráce. Tím dojde k navýšení celkové ceny dostavby. Již v tomto roce je třeba zvážit rozsah dalších stavebních prací
v budově základní školy, které by měly být připraveny na léto příštího
roku. n Rekonstrukce vily Nad Kazankou 222 – Rekonstrukce suterénu
je téměř hotová a výsledek je uspokojivý. n Regenerace zahrady Úřadu
MČ Praha-Troja: Ing. Štěpán Špoula zpracoval průzkum dřevin a navrhl
několik okamžitých opatření. Společně s Ing. arch. Fišerem podal návrh
na vytvoření studie regenerace zahrady. Probíhá diskuze o umístění WC
pro děti v prostorách zahrady. n Studentský workshop – pan starosta informuje zastupitele o účelu a průběhu studentského workshopu.
Dále sděluje podrobnosti o tématech, která studenti zpracovávají.
Bod č. 5 – Závěr, diskuze
Pan starosta uděluje slovo panu Knittelovi. Pan Knittel pronáší stížnost
na parkoviště Zoologické zahrady. Je zde nedostatek sociálního zařízení. Dále v zimním období zde autobusy po dobu parkování nezhasínají
motory a výfuky tak zhoršují kvalitu vzduchu v okolí, přestože autobusy
mají povoleno stát výfuky pouze směrem k řece. ÚMČ Praha – Troja bude
informovat pana Knittela o termínu jednání na ÚMČ Praha 7 s paní Vitáskovou, aby se schůzky mohl zúčastnit a přednést svou stížnost. Dále
probíhá diskuze o stavu cesty, zejména v letním suchém počasí. n Pan
starosta jako další téma navrhuje informaci o žádosti manželů Kořenských o nařízení odstranění nepovolené stavby na jejich pozemku. Ing.
Kořenský popisuje vznik této nepovolené stavby na pozemku parc. č.
1477/2. Manželé Kořenských také upozorňují, že nesouhlasí s přístupem přes jejich pozemek č. p. 1477/2 k parcele č. p. 1485/1 v majetku
MČ Troja. Ing. Stavovčíková sděluje postup jednání finančního výboru
před několika lety, kdy se již tato situace řešila. Pan starosta informuje o vypovězené smlouvě s manželi Štaindlerovými. Probíhá diskuze
o možnostech řešení. n Pan Knittel informuje o skutečnosti, že stále
ještě nedošlo k odkoupení pozemků, na kterých je postaven val. n Ing.
Stavovčíková zahajuje diskuzi o úpravě okolí přívozu v Podhoří včetně domu převozníka. Arch. Valtr sděluje, že je již hotové zadání. Ing.
Kořenský se domnívá, že by bylo vhodné požádat o svěření klíčového
pozemku ještě před zadáním studií. Dále informuje o nutnosti umístění
odpadkových košů a sociálního zařízení na cyklotrase v Podhoří. n Ing.
Stavovčíková opětovně upozorňuje na nutnost umístění lavičky k autobusové zastávce Trojská. n Arch. Valtr informuje o plánovaném zrušení
parkoviště u EZÚ v souvislosti s výstavbou nového Trojského mostu.
Pan starosta končí zasedání v 19:35 hod.
Ověřovatelé zápisu:
J. Bejček,
Ing. J. Kořenský
Ing. arch. T. Drdácký, starosta

3
Městská část Praha-Troja vyhlašuje

Trojský kalendář

grantové řízení pro rok 2010
na podporu projektů v oblasti rozvoje městské části, občanské společnosti a
volnočasových aktivit v prostoru trojské kotliny
		 Harmonogram
Vyhlášení grantů: 30. 11. 2009
Ukončení přijímání žádostí: 29. 1. 2010, 13.00 hod.
Schválení orgánem městské části: do 26. 2. 2010
Oznámení výsledků: do 5. 3. 2010
Uzavření smluv: do 31. 3. 2010

Městská část Praha-Troja
ve spolupráci s GHMP vás zve na

Tematické oblasti

I. Kvalita životního prostředí, krajina, ekologie
1) zaměření na čistotu obce
2) péče o zeleň městské části
3) péče o krajinu, geologické, přírodní a kulturní památky
4) péče o kulturní památky (např. o kapli sv. Václava v Podhoří), jejich využití a provoz
5) zlepšení vzhledu veřejných prostranství
II. Život ve veřejném prostoru, občanská společnost
1) rozvoj občanské společnosti
2) život ve veřejném prostoru – místa setkávání
3) aktivity porozumění (mezi generacemi, staří a noví občané Troje, menšiny)
III. Cestovní ruch a propagace městské části
1) rozvoj dlouhodobě udržitelného cestovního ruchu
2) prezentace městské části (tisk, audio, video)
3) informační služby (informační tabule památková zóna Rybáře a významné památky)
4) podpora publikační činnosti (příprava a vydání informační brožury o MČ Praha-Troja)
5) vazby na okolí a partnerství (trojská kotlina, Praha, ČR, Evropa)
IV. Kulturní a společenské akce
1) pořádání kulturních a společenských akcí, festivalů
(přednostní podpora akcí organizovaných více pořadateli)
2) pořádání společenských setkání, vycházek, výletů
3) výstavní a umělecká činnost
4) umění ve veřejném prostoru
5) umělecká setkání, výtvarné dílny, semináře
V. Sport, tělovýchova, volný čas
1) pořádání sportovních akcí (přednostní podpora akcí organizovaných více pořadateli)
2) podpora činnosti sportovních klubů
3) pořádání cvičení pro zdravý životní styl
4) sport a hry v přírodě
VI. Vzdělávání
1) pořádání přednášek, kurzů, kroužků apod.
2) spolupráce škol a vzdělávacích institucí (základní, středoškolské, VŠ)
VII.
1)
2)
3)
4)

Sociální oblast
podpora péče o předškolní děti, pomoc mladým matkám
aktivity dětí a mládeže
podpora aktivního stáří
program protidrogové prevence a prevence kriminality

VIII. Infrastruktura, doprava a občanská vybavenost
1) pěší cesty a cyklistické trasy
2) alternativní formy dopravy
3) podpora zvýšení bezpečnosti dopravy
4) podpora rozvoje obchodu, služeb a podnikání – zaměření na obyvatele a návštěvníky
5) provozování tržiště v osadě Rybáře
V Praze dne 30. 11. 2009

Ing. arch. Tomáš Drdácký, starosta Městské části Praha-Troja

detailní informace a přihlášky jsou k dispozici na úřední desce, webových stránkách
www.mctroja.cz a v podatelně úřadu MČ Praha-Troja.

Od 16 hodin v Trojském zámku

Program
Claude Debussy
Witold Lutoslawski
Francis Poulenc
Petr Iljič Čajkovskij
Darius Milhaud
skladby přednesou
Ourania Menelaou
Dita Hradecká
piano

úřad mč informuje

Zemřela paní Marie
Před časem jsme si povídali s paní Marií
Heřmánkovou, v té době nejstarší obyvatelkou Troje. 7. listopadu nás zastihla
smutná zpráva o tom, že paní Heřmánková zemřela. Rozloučili jsme se s ní 13. listopadu na pražských Olšanech.
bok

Pražský senior
Centrum sociálních služeb Praha vydává
první číslo dvouměsíčníku časopisu Pražský
senior. Jak již název napovídá, je určen všem
pražským seniorům. Je financován z rozpočtu hlavního města Prahy a čtenářům je
k dispozici zdarma. Cílem časopisu je oslovit
seniory v jejich tématech, poskytnout jim
aktuální informace ze sociální sféry a také
nabídnout praktické rady, zajímavosti i trochu zábavy. Polovina nákladu je doplněna
audio CD nosičem, na kterém je celý obsah
čísla profesionálně namluven tak, aby si
jej mohli poslechnout nevidomí, případně
i další senioři, kterým může čtení textu činit
problémy. Na časopis navazují internetové
stránky www.prazskysenior.cz.
Časopis je k dispozici na úřadech mč, v sociálních zařízeních, v sídlech seniorských organizací. V mč Praha-Troja si můžete časopis vyzvednout na Úřadě mč Praha-Troja a
v Domě spokojeného stáří, Povltavská 21.
I. Marková
prosinec 2009 122
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Život v troji
Rok 2009 se blíží ke konci a je možné se ohlédnout,
co vše v Troji přibylo a co se podařilo.

Co jsme letos postavili

Foto © B. Kudera

Protipovodňové hráze
Komplex protipovodňové ochrany od mostu Barikádníků až k ulici Pod Havránkou je
z velké části rozestavěn a z části je již hotov. Proběhly již zkoušky osazení doplňujících
hliníkových zábran mezi pilíře a části zemních násypů již byly osety travou. Konečný termín je dnes stanoven na červenec 2010 a do této doby s námi musí mít Vltava trpělivost.
Na jaře by se měly již násypy hrází zazelenat novou travou, jejíž druhové složení bylo
vybíráno s ohledem na místní stanovištní poměry a budou též vysázeny nové stromy. Na
koruně i na úbočí hráze bude vyhlídková cesta pro pěší a cyklisty.

Chodník u Trojské ulice
Sedm let trvající snaha o doplnění chybějícího chodníku mezi kovárnou a křižovatkou s ulicí Pod Havránkou byla konečně
z části završena. Díky smlouvě s panem
primátorem získala Troja prostředky z rozpočtu hl. m. Prahy a za ně byl po převedení
na TSK rekonstruován první úsek komunikace Trojská včetně nového chodníku na
severní straně. Nejen české dálnice jsou
z nejdražších v Evropě. Původní záměr vybudovat chodník asi za 1,5 milionu Kč tak
teď již spolkl 9 milionů Kč z rozpočtu města, chodníku je zhruba polovina a od března by měl být za dalších x milionů dostavěn zbývající kus ke Kovárně. (Je pravda,
že je ale navíc obnovena vozovka.) Jsme
ale rádi, že další kus Troje je upraven a že
se zvýšila bezpečnost obyvatel, kteří již nemusí ze svých vrátek vstupovat přímo do
vozovky. Od 16. 11. 2009 jsou také vráceny
autobusy a ostatní provoz do původních
tras v ulicích Trojská a Nová Trojská a znovu zaveden jednosměrný provoz.
Nástavba trojské školy
Potřebné rozšíření základní školy o tři
učebny vyvolalo nutnost úprav i dvou
vnitřních schodišť a tak se náklady stavby
dostaly k cca 5,8 milionů Kč. Financování
stavby bylo složeno ze tří zdrojů. Iniciační
první milion byl zajištěn ze státního rozpočtu díky úsilí člena místního sdružení
ODS Troja pana poslance parlamentu ČR
ing. Tomáše Duba. Dále přispěl Magistrát
hl. m. Prahy 3 mil. Kč ze svého rozpočtu
díky smlouvě MČ Troja s panem primá122 prosinec 2009

Pohled jižní – 1:200

torem MUDr. P. Bémem. Zbývající třetinu
uhradila MČ Troja ze svého rozpočtu. Na
nové vybavení postavených učeben přispěla nadace Q. Schwanka Troja město
v zeleni částkou 100 tis. Kč. Projekt stavby
vypracoval ing. arch Vít Dušek ze studia
Genesis, jako dodavatel stavby byla vybrána díky nejlevnější nabídce firma Dereza.
Díky přístupu stavebního úřadu OÚ Praha 7
mohla být řádně povolená stavba zahájena
o prázdninách 7. 7. 2009. Hlavní stavební
práce proběhly o prázdninách, ale ještě poslední dny před 1. zářím pomáhali všichni
učitelé včetně pana ředitele uvést školu do
pořádku. Vůči škole uzavřená stavba pak
ještě pokračovala do konce října a byla již
zkolaudována. Slavnostní otevření za účasti pozvaných hostů je plánováno na 1. prosince 2009, kdy také bude ve vybavených
nových učebnách zahájen provoz.

Kanalizace a vodovod Na Farkách
Letos byla také realizována další z etap
postupného vybavování území Troje technickou vybaveností. Nákladem 5 milionů
Kč byl postaven nový vodovodní a kanalizační řad Na Farkách. Řady jsou navázány
na stávající síť sousedního sídliště Bohnice.
Nyní ještě zbývá Pazderka a horní část ulice Pod Havránkou, kde by měla být dostavěna kanalizace. Na prostor Pazderek
je vypracována projektová dokumentace,
projekty na ulici Pod Havránkou jsou již
hotové. Navíc byla zahájena výstavba nové
dešťové kanalizace v ulici Pod Havránkou
zatím od lávky ke kovárně s termínem dokončení 15. 3. 2010. Jsou to investice Magistrátu hl. m. Prahy a doufejme, že budou
dále pokračovat i v příštím roce.
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Povltavská 42
v pátek
13–17 hodin
v so a ne
10–18 hodin

Protipovodňové hráze
Chodník u Trojské ulice
Nástavba trojské školy
 


 Rekonstrukce

kulturní památky
O. Schücka

Trojský kalendář

R. Rozsívalová vystavuje doma
Rekonstrukce kulturní památky vily O. Schücka
Postupná rekonstrukce vily O. Schücka v ulici Nad Kazankou, nyní
v majetku MČ Troja, pokračovala letos opravou suterénu budovy
včetně nového vybavení kotelny. Stavbu v dobré kvalitě zajišťovala firma Konstruktis s.r.o. v termínu do 15. 11. 2009. Náklady
stavby jsou 4,5 mil Kč a nebyly překročeny. Problémy vyvolal pouze brzký nástup chladného počasí v říjnu, kdy ještě nebyla kotelna v provozu. To postihlo nepříjemně naše korejské obyvatele
vily, kterým se za tuto nepříjemnost omlouváme. Také byl na jaře
v areálu vily obnoven původní vytápěný skleník.

Budeme vítáni v Novém Yorku
Po dvanácti letech úspěšného konání v trojské zoologické zahradě
mění PhDr. Petr Fejk působiště. Zvítězil ve výběrovém řízení na místo ředitele České národní budovy v New Yorku a od 1. 1. 2010 se
tam ujme své nové funkce. Původně středoškolský učitel a pak také
manažer rockového klubu začal před lety měnit naši trojskou Zoo
v instituci přátelskou k návštěvníkům. Návštěvníci takový přístup
ocenili a jejich počet postupně stoupal. Letos již překročí jeden a
čtvrt milionu. Cestou musel překonat mnohé překážky. Nejdříve
musel odrazit pokusy některých našich chaotizujících spoluobčanů
o veřejnou kampaň vyhlásit zoologické zahrady za svého druhu
koncentrační tábory pro zvířata. Mohla to být taková pěkná, lidi
polarizující kampaň, jako proti radaru a nebo Temelínu a mnozí
i mnohé se v ní mohli proslavit. Naštěstí ale mají děti rády zvířata
a zoologické zahrady zvířata nejen zavírají, ale pro mnohé druhy
jsou i záchranou a umožňují jejich přežití a dokonce i rozmnožování. Když se na tato fakta zaměřila publicita, bylo brzy po kampani. Dále s námi všemi v Troji Petr Fejk překonal následky povodně
2002 a dokonce využil katastrofické situace k přeměně Zoo. Získal
pro zahradu nové investice a přilákal velký zájem veřejnosti k její
obnově. V Čechách se úspěch neodpouští, a tak se objevil i názor,
že by bylo lepší, kdyby do Zoo tolik lidí nechodilo, návštěvníci ruší
zvířata i obyvatele Troje, Zoo je přece v místě, které ani neumožňuje vysokou návštěvnost a vůbec obtěžuje svou úspěšností. A kdyby
Zoo přestala být finančně soběstačná, tak by se přece její zvýšené
dotace jen připočetly k rozpočtovým deficitům. A ještě větší nelibost vzbudila snaha Petra Fejka důsledky velkého přílivu návštěvníků do Troje řešit a navrhovat a požadovat odpovídající opatření.
Bohužel tento boj zůstal zatím nedobojován... Buďte všichni vítáni
v Českém národním domě v New Yorku, vzkazuje Petr Fejk všem
budoucím návštěvníkům Ameriky ve svém posledním vzkazu na
rozloučenou s Prahou.
Buďte v New Yorku úspěšný jako v Troji, vzkazujeme my, Amerika
snad ještě zůstala zemí neomezených možností.
Ing. arch. Václav Valtr, zástupce starosty

Trojská Galerie u lávky se pyšní výstavou tapiserií trojské výtvarnice Renaty Rozsívalové. Ve čtvrtek 12. listopadu se uskutečnila
vernisáž expozice pod názvem „Myšlení obrazem tapiserií“. Za
hojné účasti uměnímilovné veřejnosti o autorčině díle promluvila
Milena Klasová. Podle jejích slov nelze Renatu Rozsívalovou srovnávat s ostatními tvůrci její generace a jejího oboru. V rozloze a
umělecké šíři, k níž dospěla, je patrný vztah daný osobní intimitou na straně jedné a monumentalitou díla na straně druhé. Obojí propojuje jakási přímost vyššího řádu, kterou dosahuje ten, kdo
je sám k sobě maximálně náročný. Výstavu můžete navštívit do
4. 1. 2010. Rozhodně si ukázku z díla naší sousedky nenechte ujít.
Text a foto bok

1.

Tip pro nejmenší

Vánoční dekorace
(můžete zavěsit na stromeček)

Materiál n skořápky od vlašských ořechů,
různá – pestrobarevná semena n
temperové barvy + zlatá (vodou ředitelná) barva, tužka n pevná (nejlépe
2.
zlatá) nit nebo stužka n karton, lepidlo n řezák, nůžky, bezbarvý lak
Postup n podle vzoru vystřihni
z kartonu hvězdu n nabarvi pestrozlatě, můžeš jí natřít například po
obvodu (obr. 1) n když je hvězda
suchá, polož do jejího středu polovinu ořechové
skořápky a obkresli – to samé i z druhé strany n provlékni nit pro
zavěšení n z obou stran hvězdy, kromě středů vyhrazených pro
skořápky, nalep pestrobarevná semena n natři obě části skořápky barvou, třeba zlatou a až uschnou přilep je doprostřed hvězdy
(obr. 2) n vydatně nalakuj
Tj Sokol Troja zve na

Mikulášskou nadílku
Také letos nás v TJ Sokol Troja poctí svou návštěvou Mikuláš s čerty a anděly. Proto zveme všechny hodné i malinko zlobivé děti
s jejich rodiči a prarodiči, aby s námi prožili hezké odpoledne,
které zakončí příchod Mikuláše a nadílka. Můžete se těšit na divadelní představení Hra o Ježíškovi, vystoupení našich cvičenek
s aerobikem, tanec a zábavu a překvapení od Mikuláše.

ve čtvrtek 3. 12. 2009
od 16:20 (16:30 začátek představení)
v tělocvičně u ZŠ
S sebou: přezůvky (i doprovod)!!!,
dobrou náladu a 40,- Kč na vstup
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Historie Troje

Zato nalezen byl v hrobě náhrdelník z četných delších i kratších rourek a knoflíčkovitých tělísek složený. Knoflíčky i krátké rourky jsou
vystrouhány z vápence, delší rourky jsou ze hmoty lamelované jako
slonovina, ale tvrdé a těžké jako kámen. Tyto misky jeví stopy červeného zbarvení. Kolik bylo původně korálků, nedá se určitě říci. Prý
i dělníci si je brali. Posud jich však má p. Hořejší slušnou řadu.
V jeseni roku 1915 odkopával majitel pan Švestka parcelu svoji
dosud nezastavěnou, východně od vily p. Hořejšího ležící mezi skleníky pomologické zahrady a hlavní ulicí. Parcela ta je odkopána jen
asi do poloviny.
P. učitel Růžička, který chodil denně kol vykopávky do školy, zvedl
tam nějaké střípky a upozornil dělníky, že by tam něco mohli najít.
Skutečně také brzo poté počaly mu děti nositi části nádob a lidské

Co se psalo o Troji v roce 1921

Staré sídliště „U lisu“
Jan Axamit (Časopis Památky archeologické č. 32, 1921)
U starého ramene Vltavy, rákosinami zarostlého, na pravém břehu
téhož blíže Troje je rozložena pomologická zahrada. Na jejími skleníky na rovince se tří stran vrchy ověnčené a pouze k jihu, směrem
k Vltavě otevřené, byla před několika roky postavena skupina rodinných domků.
Když byla tam prokopávána hlavní ulice, narazili dělníci na spousty popela, udupané podlahy pravěkých staveb obytných, na vypálenou mazanici chalup dřevěných, kosti roztříštěné a na množství
střepů tenkostěnných, tuhovaných i hrubostěnných, nehlazených,
slídou se třpytících, které vesměs náležely nejmladší kultuře knovízské.
Tenkráte někdy byl při odkopávce nalezen i žárový hrob, jehož inventář má p. uč. Růžička v jenom z rodinných domků tamže bydlící.
Dělník uhodil patrně nejprve na obrácenou mísu, kterou byla urna
přikryta, neboť mísa je uprostřed špičákem proražena a rozpadla se
na tři symetrické kusy. Je červenavá a z jejího okraje vytaženy jsou
tři laloky. Osudí je rovněž červenavého, hlazeného povrchu, svisle
pod hrdlem kanelované a nese na povrchu čtyři vypnuliny, dvě pod
úšky a dvě na břichu mezi úšky. Džbáneček je černý, hlazený a rovněž čtyřmi vypnulinami ozdoben.
Při stavbě domku pana Hořejšího, podúředníka filiálky rakouskouherské banky, přišlo se na kostry. Parcela p. Hořejšího leží nejzápadněji mezi pomologickou zahradou a hlavní ulicí osady. Jedna
z koster patřila patrně nejstarší době bronzové, neboť byla u ní nalezena 17 cm dlouhá dýka typu únětického, dvěma nýtky opatřena.
Dýka je poměrně dobře zachována, úzká, střechovitě broušena.
Jiná kostra byla starší, podle milodarů při ní objevených. Po jejím
boku prý ležely čtyři masivní z mramoru vybroušené kruhy, z nichř
dva získal majitel parcely, dva si ponechal stavitel p. Burda z Nuslí.
Kruhy p. Hořejšího jsou oba skorem stejně veliké, prvý z nich má
v obvodu průměr 10 cm, druhý 10,3 cm. Průměr světlosti mají oba
stejný a sice 7 cm. Prvý váží 5,8 dkg, druhý 7,8 dkg.
Kruhy podobné i mramorové sploštěné koule s malým otvorem
vyskytují se v kultuře nordické. Zda byla při kostře i nějaká keramika, která snad se rozpadla a byla pohozena, majitel vily neví.

kosti. P. učitel Růžička navštívil kopaniště a nalezl tam lidské kosti
rozházené a rozptýlené kameny, kterými snad byl obestaven nějaký hrob, nebo snad i více hrobů, neboť p. učitel Růžička, pokud se
pomatuje, měl doma odtamtud dvě poškozené lidské lebky.
Z nádob nebyla zachována ani jediná úplně. Bylo to několik tulipánovitých pohárů s otlučenými okraji a střepy patřící jiným nádobám.
Pan učitel Růžička odevzdal tehdy věci dětmi z kopaniště mu
donesené panu učiteli Štorchovi, který nádoby zrestauroval, zrekonstruoval si z kamenů i hrazení hrobu, uložil do něho kostru a
rozestavil kol ní nalezené v místě nádoby, pak vše fotografoval a
dne 26. února 1916 obraz uvedeným způsobem získaný projektoval
ve Společnosti přátel starožitností českých. Snad pan učitel Štorch
zrekonstruoval si hrob tak, jak si představoval, že původně byl
v zemi uložen, snad učinil tak po výpovědích kopajících.
Jest-li p. uč. Štorch znovu sestavil hrob podle toho, co zvěděl od
kopajících dělníků o nálezu, pak bychom nemohli příliš věřiti jich
svědectví, neboť náš lid, jak nesčetné zkušenosti učí, má v podobných případech velikou obrazotvornost. Uvádím př.: Před několika
roky upravován byl na vrchu Vítkově sad. V poledne přiběhl ke mně
dělník a vyprávěl mi, že nalezli na vrchu kostru s „popelnicemi“ a
náramkem. Šel jsem s ním a spatřil jsem rozkopané ohniště, ze kterého vybrali dělníci množství zvířecích kostí a polévaných střepů,
mezi kterými ležel i jakýsi nárameček, složený z modrých korálů,
mezi sebou drobnými kličkami žlutého drátu spojených. Ohniště
bylo z XVIII. století, z dob obléhání Prahy Bedřichem, kdy byla na
hoře postavena pruská baterie těžkých děl.

(Prvním krokem k vědeckému přístupu v oblasti archeologie v českých zemích bylo zřízení Sboru
archeologického v roce 1843. K podpoře nové disciplíny byl vydáván také časopis Památky archeologické. Autor článku JAN AXAMIT (1870-1931), zubní lékař v Praze, byl český archeolog-samouk.
Jeho bohaté archeologické sbírky jsou dnes uloženy v Národním muzeu v Praze. EDUARD ŠTORCH,
známý autor četby o pravěku, své učitelské povolání vykonával od roku 1903 až do své penze
v roce 1938 také v Praze. Nejznámějším Štorchovým dílem jsou Lovci mamutů, vyprávějící o životě
pravěkých lovců z období mladšího paleolitu, s obrázky malíře Zdeňka Buriana. E. Štorch zemřel
25. června 1956 v Praze. O panu učiteli Růžičkovi bohužel dohromady nic nevíme. Pokud máte
na něho jakoukoliv vzpomínku, třeba z vyprávění, dejte nám prosím vědět. Děkujeme trojskému
sousedovi panu Josefu Frankovi za laskavé poskytnutí tohoto textu.
bok
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Klub se sešel pro tentokrát výjimečně v prostorách Domu
spokojeného stáří. Výtečnou
hostitelkou byla paní Helena Klíčová. Přítomní se věnovali fotografiím z rodinných
archivů a snažili se na nich určit své dávné
kamarády a spolužáky. Živě se rovněž debatovalo také o době po 2. světové válce.
Další setkání klubu se uskuteční opět ve
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čtvrtek 3. prosince od 17 hodin v Kavárně u lávky. Zveme všechny, kdo si chtějí
zavzpomínat a třeba jen tak poklábosit.

Text a foto bok

Koloběžka a koloběžec
Sobota 14. 11. patřila v Troji závodům na koloběžkách
a kolečkových bruslích – Koloběžka I, které uspořádali
cvičitelé TJ Sokol Troja.
Sešlo se kolem 25 účastníků z řad dětí i dospělých, kteří se
utkali v 5 disciplínách. Soutěžili v rychlosti, ve slalomu, na
překážkové dráze, v jízdě pozadu a také si trošku zopakovali dopravní značky. Velkým lákadlem byla i možnost
zkusit si zajezdit na koloběžkách, které nám zapůjčil Mar- Foto © B. Kudera
tin Rubáček (majitel firmy Goodsport.cz) nebo na skládacích kolech.
Po sečtení všech bodíků jsme vyhlásili vítěze: v kategorii dětí se na prvním místě umístila
Veronika Hradcová, na druhém Majda Kavanová a na třetím Majda Kociánová, mezi
„dospěláky“ byla první Renata Kavanová, druhý Petr Kocián a třetí Pavla Šeborová.
Všem závodníkům děkujeme za účast a těšíme se na Koloběžku II.
Kateřina Šrámková

Putování trojských dam

Život v troji

Podzimní sluníčko svítilo na cestu trojským
milovnicím nordic walking. Sešly se v neděli 15. 11. po obědě na vydatném pochodu
Horní Šárkou, aby po překonání asi 10 km
ostrou chůzí již za tmy dorazily k přívozu
Podbaba – Podhoří. Jejich putování tedy
vyvrcholilo na Vltavě, po opuštění lodi se
rozešly do svých domovů. Info o dalším pochodu zájemcům dodá pí H. Klíčová. Neváhejte a přijďte, stojí to za to!

Text a foto bok

Přečetli jsme za vás

Jan Kavan v Poštovním muzeu

Časopis českých a slovenských filatelistů Filatelie 10/2009 uveřejnil
recenzi výstavy známkové tvorby našeho souseda a šéfa trojské Galerie U lávky Jana Kavana v pražském Poštovním muzeu. Mohli jsme
je navštívit do 22. listopadu. Pro ty, kdo to nestihli, přetiskujeme ze
jmenovaného časopisu článek pod názvem „Jan Kavan: Je to nádherná disciplina“.
Vložila jsem slova akademického malíře a grafika Jana Kavana do titulku tohoto svého
„výstavního reeferátu“. Že jsou to slova výstižná je nasnadě, a rovněž, že byla vyslovena s naprostou upřímností a hlubokým osobním zaujetím.
Jan Kavan se narodil v roce 1947 ve Zlíně. Po absolvování střední školy uměleckého
směru se připravoval na své povolání především grafika na UMPRUM v Praze u profesorů Antonína Strnadela, Jiřího Trnky a Zdeňka Sklenáře. Tvoří zejména technikou leptu,
věnuje se ilustraci, ex libris a v posledních jedenácti letech, a to s velkým zaujetím, též
známkové tvorbě. Zatím obohatil soubor českých příležitostných emisí poštovních známek desetkrát. Vždy se jeho známkové obrazy vyznačují plným pochopením a citlivostí
pro nároky miniatury. Jsou zřetelné a jemné zároveň, i dotvořené některými prvky, které navozují správnou představu o náročnosti zpodobněného námětu. Tak tomu je např.
u mimořádně zajímavé emise a námětem starobylých zvonů. Neméně zajímavé je v díle
Jana Kavana na poli známkové tvorby ztvárnění námětů z oblasti historické i novodobé
architektury. Zde připomenu tři emise: Tisíc let architektury na území České republiky,
Královskou cestu a Lidovou architekturu – Dřevěné kostelíky. Klene se tu oblouk nad
staletími, představuje lidský úděl naplňování touhy po konání dalšího a pokročilejšího,
dokonalejšího díla. Zvláště připomenu ještě jednu emisi. Je to ta, která zaznamenala
výročí úctyhodného aktu císařovny Marie Terezie, jímž zavedla v roce 1774 v našich
zemích povinnou školní docházku. Nejen výtvarné pojednání známky, ale i kresebné
výzdoby na obálce dne vydání a razítka na ní, si vyžádalo množství exaktních informací, představivost a celkovou velkou péči. A zdařilo se.
K výstavě z díla Jana Kavana je vydána dopisnice s přítiskem, který tvoří
ukázka z volné tvorby autora. Je zde lidská tvář obklopená přírodními
motivy. Ta tvář se mi jevi jako překvapená a udivená svou sounáležitostí ke všem jevům přírody, které nás obklopují.

»Cvičební sobota «
Cvičení pro ženy
V sobotu 14. 11. od 9:00 do 12:00 h si mohly
ženy a dívky, nejen z Troje, přijít zacvičit do
tělocvičny školy. Cvičitelky Sokola Troja zde
představily v několika cvičebních lekcích
náplň cvičení, které probíhá v týdnu a nabízí vyžití více věkovým kategoriím.
Při cvičební sobotě se představilo Zdravotní
cvičení pro střední věk a seniory, Pilates pro
všechny věkové kategorie, Aerobik a Stepaerobik pro mladší a střední věk. Nakonec
si všichni mohli zkusit cvičení se zajímavým
posilovacím náčiním Flexi-bar.
Pokud jste nevyužily této nabídky Sokola
Troja, přjďte do pravidelných hodin v malé
tělocvičně Školy Svatopluka Čecha. V pondělí a ve středu 19:00 – 20:00 je to cvičení
obecně nazvané Aerobik, ale v každé hodině také posilujeme problematické partie
těla za využití overballů, posilovacích gum,
činek a stepů. V pondělí 18:00 – 19:00 a
ve středu 20:00 – 21:00 si můžete zacvičit
Pilates, účinné cvičení na posílení svalů a
odstranění bolesti zad, kde využíváme velké míče a široké posilovací gumy. V úterý
18:00 – 19:00 probíhá Zdravotní cvičení
s využitím různého náčiní a Jóga.
Pohyb je základem zdravého životního stylu, proto využijte kvalitního cvičení v blízkosti vašeho bydliště. Těšíme se na Vás !!!
Jana Šrámková

Helena Hodková (kráceno)
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8
tip na výlet

Vážení čtenáři – turisté, tentokrát bych
vám chtěla doporučit výlet do královského města Kouřim a jeho okolí. Na půvabném starobylém kouřimském náměstí stojí
u kostela svatého Štěpána zvonice, původně pozdně gotická z roku 1525, přestavěná renesančně roku 1570 italským mistrem
Filipem se zachovaným bedněným patrem.
Roku 1670 vyhořela a podle odborníků
byla po roce 1876 poškozená tvrdou novogotickou úpravou J. Mockera. Raritou
jsou zvony obrácené srdcem vzhůru (jako
např. v Rovensku pod Troskami). Aby se
rozezněly, je třeba uvést je do pohybu
šlapáním na pedály. Muzeum Kouřimska,
sídlící na náměstí v budově někdejší radnice ze 14. století, se pyšní expozicí nálezů
z hradiště Stará Kouřim, jež prý založil kníže Lech, bratr legendárního Praotce Čecha
(sídlo založil právě kníže Lech devět let
poté, co stanul na hoře Říp, vydal se prý
dále na východ, aby se usadil nedaleko své
rodiny. Kázal svým příbuzným, aby za tři
dny po jeho odchodu vylezli na horu, rozhlédli se kolem a uzřeli, že tam, kde spatří
doutnající oheň, je jeho nová domovina.
I stalo se, jak řekl, a podle toho kouře, co

se zdvíhal nad zelenavým krajem, se Kouřim dodnes jmenuje). K sousednímu raně gotickému kostelu sv. Štěpána ze 13. století byla v letech 1370 – 80 přistavěna pětiboká
uzavřená jižní kaple, pod níž se v suterénu nachází kostnice. Pak byl kostel poškozen
požáry v letech 1659 a 1670 a věže byly při opravě o patro sníženy. Zajímavá je i Pražská
brána z 13. století, velmi zachovalá raně gotická stavba nebo městské opevnění v délce
1250 metrů, budované od poloviny 13. století do začátku 16. století. Patří k nejlépe zachovalým středověkým městským fortifikacím v českých zemích.
Určitě se vydejte na rulovou skalku Lechův kámen po okružní žluté turistické značce
z náměstí za kostelem (pozor: vede i opačně k nádraží). Na trase minete Libušino jezírko
a projdete se Hradištěm Stará Kouřim.

foto@archiv redakce

Na jižním okraji města se v lokalitě zvané „Na hrázce“ rozprostírá Muzeum lidových
staveb Kouřim. Jeho historie je spjata s výstavbou vodního díla Želivky. Objekty, které
měly být navždy pohřbeny v hlubinách, odborníci rozebrali a přenesli právě do Kouřimi.
Muzeum získávalo postupně další objekty. Stavby pocházejí z druhé poloviny 18. století
až z padesátých let 20. století. Mezi nejzajímavější objekty patří dvojice stodol, rychta
z Bradlecké Lhoty, celodřevěná kovárna a polohrázděný dům z Jílového u Děčína. Provedou vás průvodci v dobovém oblečení.
Program skanzenu: 28. 11.–30. 12. 10-16 hod. Výstava k předvánočnímu a vánočnímu
období, 5. 12. Obchůzky mikulášského průvodu včetně nadílky dětem; pro milovníky
romantiky jsme připravili již 5. ročník mikulášské jízdy z Kolína do Kouřimi a zpět motorovým vláčkem a v kouřimském muzeu bude jako již tradičně pravé „nefalšované“ peklo
6. 12. Tajemné postavy adventu, 19. 12. Půjdem spolu na koledu, 20. 12. My ti přinášíme
Štědrého večera Vstupné: dospělí 40,- Kč, děti a důchodci 20,- , spojení: sobota,neděle
9,15 h z Masarykova nádr., přestup v Českém Brodě na bus 412 (přesun 5 min.), zpět
15,25 h bus, přestup Č. Brod na vlak nebo 16,10 h vlakem, přestup Pečky na vlak. Všechny spoje na sebe těsně navazují!
připravila Renata Zajícová

Trojský kalendář

ZOO PRO VÁS připravila
Otevřeno denně, v prosinci od 9.00 do 16.00 h.
Prosinec – Měsíc polárních nocí
7., 14. a 21. Happy Mondays – jsou v prosinci až do vánoc určeny
všem. Každý má v pondělí vstup do zoo zdarma.
12. 12. Ornitologická vycházka za zimními obyvateli Vltavy.
		Sraz účastníků v 8.30 u hlavního vchodu do zoo.
Dalekohledy s sebou!
13. 12. Moje je 5 let! – Oslavte půlkulaté narozeniny první
gorily narozené v České republice!
		 Zoo jarmark – přijďte se rozloučit s logem Zoo Praha
ve velkém stylu!
24. 12. Štědrý den v zoo – Přijďte popřát zvířatům!
		 Zoologická zahrada je otevřena do 14 hodin.
28. 12. Vánoční pohádka o Popelce – od 13 hodin ve
Vzdělávacím centru Zoo Praha. Představení DivadélkaHudebně dramatického studia při ND.
31. 12. 	Silvestr – Zoo otevřena do 14 hodin.
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Uzávěrka přístího čísla je 8. 12. 2009. Vydavatel: Městská část Praha-Troja,
Trojská 230/96, 171 00 Praha 7-Troja, tel./fax: 284 691 121,
e-mail: info@mctroja.cz, www.mctroja.cz. Redakční rada: Ing. arch. Tomáš
Drdácký, PhDr. Bohumil Kudera, Ing. Irena Marková, Martina Umlaufová,
Ing. arch. Václav Valtr, Renata Zajícová. Zlom: Fortuna-Type, s. r. o.,
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tip na zajímavou vánoční akci
Vánoce s vůní dřeva 28. 11. 09 – 3. 1. 10
v Betlémské kapli – výstava nejen o betlémech

Bz PRO VÁS připravila
Výběr z vánočního programu
FAnTAstické Vánoce 5. 12. 2009 – 3. 1. 2010 Florista ing. Michal Klapka
aranžuje ve skleníku Fata Morgana – Úterý až neděle, 9 – 16 h, (inspirace
k vánoční výzdobě ve vašich domovech).
Adventní rozjímání 19. 12.
Botanická zahrada slavnostní... od 10 do 17 hodin v areálu Jih:
výstavní sál 13.00 Divadelní představení „O Ježíškovi“ (asi 40 min). Divadlo Na cestě, Liberec, pohádkové zpracování biblického příběhu
s použitím motivů lidových her.
v kapli sv. Kláry (vánoční motivy) 14.00 Vystoupení Dětského pěveckého souboru Rolnička – Praha 12 pod vedením sbormistra Dana
Martina Gerycha; 15.15 Vystoupení dětí zaměstnanců zahrady na
hudební nástroje; 16.00 Vážná hudba v podání Kvarteta pod vedením Dušana Čecha
ochoz pod kaplí sv. Kláry Betlém s živými ovcemi a kozami ve spolupráci se ZOO Praha a zapůjčeným dřevěným sousoším Svaté rodiny
z Psychiatrické léčebny v Bohnicích. Akce je určena pro širokou
veřejnost. Vstup zdarma!
a co více: Čajovna, prodej medu a horké medoviny, perníku.
Otvírací doba během Vánoc: 24. 12.: od 9 do 14 h – VSTUP ZDARMA;
25. a 26. 12.: od 9 do 16 h; 31. 12.: od 9 do 14 h; 1. 1. 2010: od 9 do 16 h
Bližší informace poskytne: Hana Kovaříková mobil: 736 621 929,
e-mail: hana.kovarikova@botanicka.cz nebo info@botanicka.cz

