
měsíčník městské části Praha-troja Vánoce 2009

čísLo

123

Rozšířené vydání

slovo starosty úvodem
nA STRAnĚ 2

aktuální pozvánky – akce si  
rozhodně nenechte ujít
STRAnA 3

jak budeme letos na úřadě  
TAmTéž

Vánoční koncert s překvapením
25. 12. 2009 (STR. 3)

Zryli vám divočáci zahrádku? 
(čt 2, ve čtvrtek 10. 1. v 16.25 h., 
vám ledacos vysvětlí)
STRAnA 5

Pocta osobnosti
TAmTéž

kolik stála přestavba školy  
podrobně
nA STRAnĚ 6

Řemeslo žije –  
o hlavním mottu výstavy 
schola Pragensis se dozvíte
nA STRAnĚ 7

Pohled do zákulisí slavné  
české mše vánoční
STRAnA 8

Další setkání klubu trojské  
historie: 7. ledna příštího roku
nA Téže STRAnĚ

Šťastný nový rok 2010 
vám přeje redakce a kolektiv 
spolupracovníků 

V mateřské 
školce

Kresba Anička Poněšická, MŠ Troja



123 Vánoce 2009

Co PoVažuji Za DůLežité

ZastuPiteLstVo mč informuje 

Ze Zápisu Z 31. Zasedání ZastupitelstVa mč praha-troja
konaného dne 1. 12. 2009

2

Bod č. 2 – střednědobý plán rozvoje sociálních služeb  
mč Praha 7 na r. 2010–2014
Slova se ujímá PhDr. I. Kučerová a uvádí střednědobý plán roz-
voje sociálních služeb Městské části Praha 7 pro roky 2010–
2014. Slovo dostává JUDr. Barták a pronáší prezentaci. Dále 
probíhá diskuze. Pan starosta považuje plán za velmi obec-
ný a počet odevzdaných dotazníků na nedostatečný. Disku-
ze o potřebě nemocnice v Praze 7, o informovanosti občanů, 
o prevenci. Zastupitelstvo vyslechlo prezentaci střednědobé-
ho plánu rozvoje sociálních služeb MČ Praha 7 s tím, že pan 
starosta odešle připomínky k dokumentu.

Bod č. 3 – Připomínky mč Praha – troja ke konceptu územní-
ho plánu hl. m. Prahy
Pan starosta uvádí bod č. 3 a připomíná veřejné setkání ko-
nané 23. listopadu v aule Základní školy. Pan starosta spolu 
s arch. Valtrem seznamují zastupitele se zněním připravených 
připomínek MČ Praha-Troja. Zásadní je např. požadavek re-
dukce plochy RP, otázka nové výstavby v Troji a problém tzv. 
Masarykovy čtvrti. Pan starosta dále informuje o obdrže-
ných námitkách a připomínkách. Slovo dostává JUDr. Čad-
ská a představuje připomínky sdružení IUS nATURALIS. Dále 
dostává slovo pan Mikuš a také představuje své připomínky. 
Dalším tématem je doprava. Zastupitelé se shodují na důleži-
tosti parkoviště u výjezdu z tunelu Blanka, ale v určité míře, 
a na nutnosti vyřešení dopravy podél řeky. Zastupitelstvo po 
projednání bere na vědomí zprávu o veřejném projednání 
Konceptu ÚP hl. m. Prahy v Městské části Praha-Troja, před-
ložený grafický materiál a návrh připomínek. ZMČ pověřuje 
pana starostu a zástupce starosty dopracováním připomínek 
ke Konceptu ÚP hl. m. Prahy, zapracováním projednaných při-
pomínek občanů a odesláním připomínek odboru územního 
plánu MHMP

usnesení č. 147 schváleno 6 hlasy

Bod č. 4 – stanovisko k žádosti odboru obchodních aktivit 
mhmP o úplatný převod pozemku parc. č. 1330 o výměře 143 
m2, ostatní plocha (na farkách) ve vlastnictví hl. m. Prahy 
panu hájkovi a paní ing. skálové
Zastupitelstvo po projednání bere na vědomí důvodovou 
zprávu vedoucího stavebního oddělení pana Karla novot-
ného o úplatném převodu pozemku parcelní číslo 1330  
k. ú. Troja o výměře 143 m2. Z důvodu možného odkanalizo-

vání pozemku v tomto místě pan starosta považuje za vhod-
né prodávat pozemky majitelům sousedních pozemků. ZMČ 
schvaluje úplatný převod pozemku parcelní číslo 1330 k. ú. 
Troja o výměře 143 m2 a doporučuje převést úplatný převod 
panu Luboši Hájkovi jako spolumajiteli sousedních nemovi-
tostí.

usnesení č. 148 schváleno 6 hlasy

Bod č. 7 – informace starosty
n Pan starosta informuje o žádosti paní Görnerové. n Granty 
MČ Praha-Troja pro rok 2010 – pan starosta informuje zastu-
pitele o časovém harmonogramu grantového řízení. K posou-
zení žádostí o grant bude jmenována grantová komise ná-
sledně bude o výši grantu rozhodovat ZMČ. n Pokračování 
dostavby ZŠ – v příštím roce bude nutné vybudování šaten 
dle požadavků hygieny n Regenerace zahrady Úřadu MČ 
Praha-Troja – zadáno vypracování studie, proběhlo zaměření 
zahrady a dendrologický průzkum. Prezentace se uskuteční 
11. prosince. Představou je otevřená zahrada, vstřícná vůči 
návštěvníkům, důstojný předprostor sídla trojské samosprá-
vy, zázemí pro pořádání akcí, zázemí pro MŠ, obnova stáva-
jícího vybavení, které je v současné době ve špatném stavu.  
n Trojské akce: Grand Prix Troja 2009 – velká účast, sportovní 
i kulturní akce v prostorách školy; 
Setkání seniorů – sešlo se cca 35 lidí, akce byla úspěšná,  
vystoupil pan M. Paleček; 
Tradiční vánoční koncert na Boží hod 25. 12. 2009 v 16 hodin 
v zámku.

Bod č. 8 – Závěr, diskuze
Pan Bejček informuje o zjištěné nerovnoměrnosti vytápění 
budovy MŠ. Regulátory topení nefungují. odborník navrhuje 
výměnu topných těles a termoregulačních ventilů s návrat-
ností dvou let. Dále na kotlích není nastavena teplotní křivka. 
Ing. Kořenský navrhuje výměnu regulátorů a seřízení kotle. 
Ing. Marková navrhuje oddělení vytápění MŠ od vytápění úřa-
du MČ Praha-Troja.
Informace o výměně vstupních dveří se zabezpečovacím zaří-
zením v budově ZŠ. 
námět na vybudování přístřešku s lavičkou u zastávky Trojská, 
směr Zoo.
Pan starosta končí zasedání v 21.15 hod. 

ing. arch. t. Drdácký, starosta

Vážení sousedé,
konec roku bývá výzvou k bilancování uplynulých dvanácti měsíců. Letošní rok byl, jak se říká, „bo-
hatý na události“ ve světě, evropě, naší zemi, Praze a nejinak i Troji. Komentovat, co se děje mimo 
hranice městské části, nebudu, je to mimo mé pochopení i kompetenci. Uvnitř čísla najdete stručný 
výběr událostí a činností, které jsou spojené s Troju v roce 2009. n Děkuji všem, kteří přispěli ke 
zdárnému dokončení našich velkých investičních akcí kanalizace na Farkách, rekonstrukce nad Ka-
zankou 222, rozšíření a rekonstrukce základní školy. Rekonstrukce Trojské ulice, dešťová kanalizace 
Pod Havránkou, úpravy ve škole a rezidenci nad Kazankou budou pokračovat i v příštím roce. n Tře-
tí ročník trojských grantů ukáže, jestli je tento systém financování dlouhodobě udržitelný a přináší 
„svěží vítr z hor“ do života v trojské kotlině. n Vážení spoluobčané, děkuji vám za účast, podporu, 
pomoc i kritiku, kterou jste nám v roce 2009 věnovali. Přeji Vám jménem všech zastupitelů i kolegů 
z úřadu naší městské části radostné Vánoce a v novém roce hodně zdraví, síly a energie, štěstí doma 
i úspěch v práci! Těším se s Vámi na viděnou 25. 12. na koncertě v zámku!

srdečně tomáš Drdácký, starosta
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trojský kaLenDáŘ 

Vážení občané,
chtěla bych Vás včas informovat o tom, jak bude pro Vás otevřen Úřad městské části Praha-Troja okolo vánočních 
svátků a Nového roku, abyste si mohli i na konci roku vyřídit své záležitosti. Přestože úřad bude otevřen každý den 
pro Vaše podání a informace, některé činnosti musíme ukončit před vánočními svátky. Proto bych Vás chtěla požádat, 
abyste pokud možno nenechávali vyřízení záležitostí až ke konci roku. 

Pokladna bude pro veřejnost naposledy otevřena 21. 12. 2008 do 15.00 hod. 
Jedná se převážně o úhrady nájemného, rekreačních a ubytovacích poplatků, úhradu poplatků ze psů, poplat-
ků 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 přepážce České spořitelny.

ověřovat podpisy a listiny budeme naposledy v pondělí 22. 12. 2008 do 15.00 hod.
Podatelna úřadu bude otevřena v pondělí 21. 12. 2009 8–12 a 13–17, 22. 12. 2009 8–12 a 13–15, 23. 12. 2009 8–12 a 
13–15, 28. 12. 2009 8–15, 29. 12. 2009 8–15, 30. 12. 2009 8–14, 31. 12. 2009 8–12. 
ostatní oddělení úřadu městské části budou pro vás v plném rozsahu k dispozici naposledy  
v pondělí 21. 12. 2009 do 17 hodin. 
Vzhledem k čerpání dovolené jednotlivými zaměstnanci úřadu bych vás chtěa požádat, 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

jak bude Úřad mč praha-troja oteVřen na konci roku 2009

kulturní  
a sociální  
komise se sešla
Dne 4. 11. 2009 se na své prv-
ní schůzce sešla KSK. Svolala ji 
její předsedkyně Ing. otakara 
Stavovčíková a konala se za pří-
tomnosti pana starosty Drdác-
kého. Tématem byly pravidelně 
se opakující kulturní a sportov-
ní akce, shánění sponzorských 
darů, nové návrhy pro rok 2010, 
granty, trojský bál, setkání seni-
orů a mnoho dalších činností. 
Další setkání KSK se uskuteční 
ještě letos v prosinci.   

tajemnice KSK r. Zajícová

Program 

claude Debussy (1862-1918): 
Petite Suite – I. en bateau, II. cortège, III. Menuet, IV. Ballet

Witold Lutoslawski (1913-1994):  
Variations on a Theme by Paganini

Francis Poulenc (1899-1963): 
I. L´embarquement pour cythere, 
II. capriccio d´apres le Bal masque

P. I. Tchaikovsky (1840-1893): 
The nutcracker Suite (arr. by nicolas economou) Danses 
charactéristiques – I. March, II. Danses de la Fée Dragée, 
III. Danses Russe Trepak, IV. Danse Arabe, V. Danse chinoise, 
VI. Danse des Mirlitons

Darius milhaud (1892-1974): 
Scaramouche – I. Vif, II.  Modéré, III. Brazileira

skladby přednesou: ourania Menelaou, Dita Hradecká 
	 piano

tradiční projížďka po trojské části 
cyklotrasy a2 od přívozu k zámku, 
osadou rybáře a dále k Loděnici...

kolo trojou 
novoroční jízda a pěší 
procházka podél řeky v Podhoří a troji, 
nA TŘI KRáLe, 
6. 1. 2010 v 15 h u přívozu v Podhoří

dopravní prostředek (kolo, brusle, lyže, koloběžka) 
je na vás, cestou opět navštívíme klub Bosna, 
Galerii Trojský kůň a na závěr v trojské loděnici 
prodiskutujeme, řešení stezky na protipovodňovém 
valu, aby nedocházelo ke střetům cyklistů s chodci.

tomáš Drdácký, starosta

ZVeme VáS nA VeRnISáž VýSTAVy

trojské plány iii 
volné pokračování úspěšného 

cyklu výstav projektů nejen vedení  
mč Praha-Troja v prostoru 

Trojské kotliny

14. 1. 2010 v 17 h 
v Galerii U Lávky

aktuálně bude vystaven koncept 
Územního plánu a související 

dokumenty a projekty

výstava bude otevřena od 15. ledna 
do 21. února 2010

(TD)

starosta mč Praha-troja 
ve spolupráci se společností 
TRoJA catering 

Vás srdečně zve na

trojský bál 
v loděnici

V sobotu 6. 2. 2010 
od 19.00 do 02.00 h
HUDBA n TAnec n ZáBAVA

doprava bude opět zajištěna

pozvánky s programem budou 
rozneseny do schránek začátkem ledna

3.
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žiVot V troji

jabloňka  
V rekonstrukci
Přestože od roku 1964 patří jabloňka 
k památkově chráněným objektům, 
bohužel v poslední době tato stavba 
chátrala. Vytlučená okna a celkový stav 
objektu nevěstil nic dobrého. jabloňka 
je dvoupodlažní budova obdélného pů-
dorysu, která stojí uprostřed obdélné 
zahrady. kvůli umístění objektu ve sva-
hu je hlavní průčelí patrové, ale zadní 
pouze přízemní, takže severní vstup 
ústí přímo do patra. Před jižním průče-
lím se rozkládá rozlehlá zděná terasa. 
na valbové střeše je dřevěná, plechem 
pokrytá věžička. V přízemí se dochovala 
místnost s trámovým stropem, v patře 
bývala plochostropá kaple. sklep, který 
je umístěn mimo stavbu, má kamennou 
valenou klenbu. místní a dosud užívaný 
název jabloňka či jablůňka může mít 
původ v okolní rozšířené dřevině nebo 
v existenci nedaleké pomologické zahra-
dy. klasicistní letohrádek toto pojmeno-
vání převzal v poměrně nedávné době, 
ještě na počátku 20. stol. byl nazýván 
pouze „Zámeček“. Původ letohrádku 
není znám. V blízkosti hospodářského 
stavení byl údajně učiněn nález mincí 
z 15. stol., takže v tomto místě je mož-
né předpokládat nějakou starší stavbu, 
nejspíše viniční lis. současná stavba 
byla původně přízemní a patro bylo při-
stavěno později, asi až v poslední třeti-
ně 18. stol., kdy budova získala součas-
nou podobu. V polovině 19. stol. prošel 
objekt značnou přestavbou. na počátku 
20. stol. vlastnil Zámeček karlínský hos-
podský mochomůrka, který pronajímal 
jeho značnou část. ke konci 1. světové 
války objekt zakoupil hejtman Šafrá-
nek a po úpravě do konečné současné 
podoby jej ihned prodal. máme radost 
z toho, že se současný majitel objektu 
pustil do oprav a rekonstrukce, o čemž 
svědčí naše foto. 

Text a foto bok

Grand priX troja 2009
V sobotu 19. 11. 2009 jsme si opět uvědomili, jak jsme rádi, že žijeme v troji a že se 
můžeme účastnit – díky místním nadšencům – právě takových akcí, která proběhla 
v trojské tělocvičně!

o tom, jak se zrodila myšlenka zorganizovat právě závody na autodráhách 
Carrera evolution, jak se vyvíjely přípravy a jak to vše vypadalo, se jistě dozvíte 
v podrobné reportáži. my chceme pouze složit hold strůjci nultého ročníku GranD 
PriX troja – honzovi Zobalovi a jeho teamu. že se jedná o nultý ročník, bylo 
zdůrazňováno zejména kvůli toleranci případných šumů, chyb a nedokonalostí. 
organizátoři ale mohli směle akci označit ročníkem prvním!

Lehké zdržení startu způsobené překvapivě velkým počtem registrujících se zá-
vodníků nikomu nevadilo, protože si všichni mohli čekání na závody krátit zdoko-
nalováním svého umu na tréninkových tratích. Po slavnostním zahájení se pustili do 
závodů s vervou malí i velcí závodníci. Připraveny byly tři velké závodní dráhy pro 
samotný závod. skvělým nápadem bylo i to, že na dalších šesti nezávodních drá-
hách se mohlo neustále trénovat a závodní vozy se zkoušely v průběhu celé akce. 
současně byly v malé tělocvičně instalovány počítačové simulátory závodních aut. 
a v hale základní školy si mohli všichni závodníci i návštěvníci oddechnout a dát si 
malé občerstvení (pití, teplé párky, výborný gulášek). Celých 6 hodin se přítomní 
báječně bavili. Vše bylo korunováno vyhlášením závodů a tombolou s hodnotnými 
cenami od různých sponzorů. Potěšeni a odměněni byli všichni zúčastnění. Prostě, 
jak prohlásili kluci, celé to bylo „děsně super“. Díky, honzo.                              

kočovi

žiVot V troji

naše sousedka, oštěpařská legenda Dana 
Zátopková, byla 14. prosince oceněna za 
svou roli v rozvoji české atletiky. evropská 
atletická asociace (eAA) udělila olympij-
ské vítězce z roku 1952 a bývalé světové 
rekordmance diplom v rámci svého nové-
ho projektu s názvem „Women‘s Leader-
ship Award“ (cena pro ženu ve vedoucím 
postavení). „celý život jsem věnovala at-
letice, ať už jako závodnice, trenérka, či 
funkcionářka. Takže si vlastně tu cenu asi 
zasloužím,“ podotkla sedmaosmdesátiletá 
Zátopková, jež cenu převzala od předsta-
vitelů Českého atletického svazu, který 

rozhodl o jejím vítězství v národním kole 
projektu eAA. Zátopková se stále angažu-
je v atletickém hnutí. V roce 1988 obdrže-
la olympijský řád od tehdejšího předsedy 
MoV Juana Antonia Samaranche. Dlouhá 
léta je členkou předsednictva Českého 
klubu olympioniků. V roce 2003 převzala  
z rukou prezidenta státní vyznamenání 
Medaili Za zásluhy. evropská atletická aso-
ciace bude cenu udělovat každé dva roky.

Foto: radek miča, MF DneS

dana ZátopkoVá oceněna

Městská část Praha-Troja 
přeje všem čtenářům měsíčníku 
klidné svátky a nový rok 2010

osoBnosti troje
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čtenáŘi PíŠí

žiVot V troji

Škody způsobené černou zvěří 
jsou častým námětem diskuzí 
mezi zemědělci, kterým přede-
vším ty škody působí, a mysliv-
ci, od nichž především se chce, 
aby těmto škodám zabránili. 
Pro běžného občana to může 
být svým způsobem zajímavé, 
ale celý problém vidí přede-
vším jako virtuální médii zpro-
středkovanou záležitost.

Ale pozor! Divočáci ob-
čas „přejedou“ místní fotbalo-
vé hřiště nebo zahradu vesnic-
ké chalupy. A v poslední době 
už zase útočí (takhle masivně 
podruhé) i na Prahu 8, tedy 
alespoň na některé její okra-
jové části. V té chvíli postižení 
vyhledají v telefonním seznamu 
(nebo na webových stránkách) 
spojení na obvodní myslivecký 

černá Útočí?

spolek v Praze 8 a žádají o po-
moc jindy spíše opovrhované 
„vrahy zvířátek“ – české mysliv-
ce. Ti by rádi pomohli, ale nejde 

to, opravdu nemohou. někte-
ré telefonáty a maily z po-
slední doby nás tak přiměly, 

abychom čtenářům osmičky 
vysvětlili, proč nemůžeme po-
moci. Mimochodem – klasickým 
případem představ o fungování 
myslivosti a lovu byl telefonát 
jedné starší paní, která nám 
nabízela klíče od své chatičky, 
abychom si tam na divoká pra-
sata, která jí zničila zahrádku, 
počkali a ulovili si je.

Proč to tedy nejde? U po-
ničených prostor se vesměs jed-
ná o nehonební pozemky, kde je 
lov zakázán. Povolit ho může – 
ze závažných důvodů a na žá-
dost vlastníka nebo nájemce 
těchto pozemků, nikoliv mys-
livců – pouze příslušný orgán 
státní správy myslivosti, což je 
v našem případě odbor ochra-
ny prostředí – oddělení státní 
správy lesů, myslivosti, rybářství 
a veterinární péče Magistrátu 
hlavního města Prahy. Při první 

invazi černé zvěře do Bohnic 
a dalších míst na Praze 8 jsme 
se, podporování peticí postiže-
ných i – třeba kvůli dětem nebo 
psům – jen znepokojených ob-
čanů, o takové povolení po-
kusili (i se seznamem myslivců 
ochotných se problémem zabý-
vat), ale bez úspěchu. Věc má 
totiž ještě jeden háček. Případ-

né povolení k lovu na nehoneb-
ních pozemcích podle zákona 
dostane myslivecké sdružení 
(případně jiný uživatel) z té ho-
nitby, v níž postižené pozemky 
leží, případně z honitby k nim 
nejbližší (§ 41 odst. 1 zákona č. 
449/2001 Sb., o myslivosti). což 
je například v případě Bohnic 
podle našich informací Mysli-
vecké sdružení Zdiby – Klecany, 

což je ale už zase okres Praha 
– východ, kde příslušné úřed-
níky problém občanů „osmič-
ky“ zase až tak nepálí. Trochu 
bezvýchodná situace, že? Mys-
livci z Prahy 8, jakkoli chápou 
problémy svých sousedů, s tím 
mohou těžko pohnout – státní 
správa je státní správa.

A tak můžeme jen dopo-
ručit iniciativu směrem k odbo-
rům životního prostředí, ať již 
na Praze 8 nebo především na 
Magistrátě hlavního města Pra-
hy (viz výše), kterou rádi podpo-
říme. Třeba se úřady rozhoupou 
dříve, než divočáci přeryjí park 
před Libeňským zámečkem 
nebo Valdštejnskou zahradu 
pod Pražským hradem. 

jaroslav Šprongl,
předseda oMS Praha 8

převzato z časopisu „osmička“  
s laskavým svolením autora

V souvislosti s řáděním divočáků v troji natočila česká televize   
pořad pro myslivce, který se bude vysílat ve čtvrtek 21. ledna  
2010 v 16,25 hod. na čt2, repriza bude hned v pátek kolem půl  
osmé a pak v sobotu před šestou hodinou (vždy tedy ráno). 
V pořadu promluví p. starosta ing. arch. Drdácký a mgr. Bidlo-  
vá z BZ. 

Vážení přátelé, sousedi, známí i neznámí.
Všichni nejspíš známe ten pocit, kdy si unavení, zpocení, ale šťastní v duchu řek-

neme: „Stihnul jsem to!“ Každému se to ale nepodaří. Dnes bydlím se sousedkami, 
babičkami z Domu spokojeného stáří na „Autobusovém parkovišti Praha Troja“. Je zde 
k vidění ledacos. nedávno jsem byl svědkem události, kterou bych však raději neviděl. 
Jedna starší paní to bohužel nestihla. Tedy naprosto to „nestihla“! Stála chudinka 
úplně nahá na zbytku trávníku, donedávna pěkném kousku divoké zeleně oblíbené 
Trojáky a hlavně jejich čtyřnohými miláčky, a její spolucestovatelky ji omývaly vodou 
z PeT lahví! Věřte, my už jsme tady na spoustu věcí zvyklí a povely jako ze školních 
výletů za údajně rozvinutého socialismu: „chlapci nalevo, děvčata napravo“ jsou zde 
i letos na denním pořádku!

Inu, zastyděl jsem se za místo, kde žiji, kam každý víkend míří davy lidí. Za rok 
jsou jich na dva miliony. Přijíždějí za pěknými zážitky a netuší, jaké je zde čeká zázemí 
pro jejich přirozené potřeby. Ano, jsou zde umístěny dvě plastové ToIky, ale nikdo neví 
proč. nejspíš jen proto, aby si Úředník a Hygienik mohli formálně odškrtnout jeden 
řádek ve schvalovacím formuláři. nejsou voňavé, někdy je dokonce jedna buňka ote-
vřená. Ptát se po umyvadlu, mýdlu, ručnících nebo pultu pro přebalování miminek se 
může jen prosťáček přicházející ze zemí na západ od chebu.

opravdu není v silách trojské radnice zatlačit přes ty městské prioritní turistické 
cíle na jejich provozovatele? Do povodně v roce 2002 také býval pro turisty u zámec-
ké zdi v místě bývalé nové hospody pěkný kulturní záchod. Proč ani po sedmi letech 
není opět v provozu? Jak je příjemné, když na cestách přijedu někam do Horní Dolní 
a tam je samozřejmostí, že vás nezkasírují jenom na parkovišti a nepošlou na záchod 
do křoví.

Kdo mě zná, ví dobře, že jsem nikdy nebýval pesimista, spíš jsem se snažil vidět to 
hezčí kolem nás. Ale kam se mám prosím koukat v Troji dnes? Poraďte mi!

m. knittel

kudy tekla VltaVa ii
Dne 26.11. 2009 proběhla v aule trojského 
gymnázia svatopluka čecha veřejná pre-
zentace projektové výuky jeho žáků na 
téma „kudy tekla Vltava“. Akce se zúčast-
nili kromě rodičů a příznivců školy také 
občané MČ Praha – Troja v čele se staros-
tou, místostarostou a dalšími zastupiteli. 
V průběhu půldruhé hodiny bylo postup-
ně představeno 9 dílčích podprojektů.

Gymnazistům se většinou podařilo 
dosáhnout stanovených cílů a všem pří-
tomným dokázali, že moderní způsob vý-
uky přijali za svůj a jsou schopni podat při 
něm kvalitní výkony.

Děkujeme všem za účast na veřejné 
prezentaci a těšíme se na setkání při po-
dobné příležitosti v příštím roce 2010!

mgr. radim jendřejas, 
manažer Trojského gymnázia
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trojský kaLenDáŘ 

n	trojská buchta – 30 soutěžních pochutin	n	setkání  
se zastupiteli – založen klub trojské historie (kth) 
n	free fest troja 2009	n	obnova skleníku v rezidenci 
korejského velvyslance	n	zahájení rekonstrukce 
kanalizace v ulici Pod havránkou

n	volby do evropského parlamentu – v troji nejvyšší 
účast (52.45%) v Praze	n	sportovní a společenské setká-
ní	n	trojský Den na louce u řeky	n	otevření kultur-
ní zóny trojský kůň a sociálního zázemí na cyklotrase 
a2	n	křest publikace o. Doubka a f. malého trojské 
PohLeDY	n	40. let klubu saBat	n	troja v poločase – 
veřejná debata se starostou	n	otevření rozhledny v Zoo	
n	vychází příloha časopisu troja v anglickém jazyce	
n	dle „smlouvy o spolupráci...“ město zadalo 6 týmům 
zpracovat návrh využití Císařského ostrova

1
2

6
5

3
4

leden

únor

duben

červen

k
v
ě
te

n

n	tříkrálová jízda, reportáž v regionech 24 tV 
Prima n	trojské plány ii	n	setkání zastupitelů 
s občany	n	uzavřena smlouva o spolupráci mezi hl. m. 
Prahou a mč Praha-troja při rozvoji trojské kotliny

n	veřejné slyšení k dalšímu vývoji celkové přestavby 
a rozšíření ÚčoV	n	trojský bál-ples, tančírna, zábava, 
tombola v loděnici	n	uděleno 15 grantů projektům pro 
troju v celkové výši 338 tisíc korun	n	v sokole Šibřinky, 
dětský karneval, veřejná cvičební hodina	n	otevřen klub 
maata-soukromá školička v Podhoří

n	zasedání poroty a výstava studentské soutěže Xella, 
Dům převozníka a Pavilon člověka v Zoo Praha-troja 
(72 soutěžních prací)	n	lyžařský kurz na Boudě u stu-
dánky	n	projekt kořeny osobností v Botanické zahra-
dě	n	otevírání studánek a kašen v zámku vodou  
z haltýře	n	dětský happening

březen

n	zahájen provoz midibusu č. 236 od přívozu 
k přívozu – první propojení troje s Bohnicemi veřejnou 
dopravou	n	ii. filmová noc ve třech promítacích sálech 
trojského gymnázia	n	otevřena půjčovna bruslí a 
koloběžek na cyklotrase pod zámkem	n	Pocta Vladimíru 
suchánkovi – výstava v galerii u lávky
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... Výběr toho, co se dělo V troji...

n vykoupen pozemek pro zázemí přívozu v Podhoří		
n	v Praze trvá i. stupeň povodňové aktivity (od 26. 6.) 
do 10. 7.)	n	zahájeny stavební úpravy v ZŠ a 
rekonstrukce suterénu vily nad kazankou 222	n		
5. jednání komise pro obnovu a rozvoj troje 
k budoucímu využití Císařského ostrova	n	v sádkách 
otevřena ordinace psychologického poradenství 

n nová 
informační 
tabule městské 

části umístěna v Podhoří n letní tábor oddílu stopa 
n na základě žádosti mč upraven projekt ozelenění 
protipovodňové hráze n počet trvale hlášených 
obyvatel v troji je 958 n návrh veřejné parkové plochy 
na nové vodní lince ÚčoV – ve spolupráci s krajinářem 
Z. sendlerem – projednán a zahrnut do dokumentace ke 
stavebnímu povolení n zahájena spolupráce s muzeem 
hmP na výstavě Pražské výletní restaurace

n týden evropského dědictví n otevření výrobny vína 
a sklepa na vinici sv. klára n vernisáž Plavba na dolním 
toku Vltavy v galerii trojský kůň n 11. trojské vinobraní 
a Vinobraní v BZ n zahájena rekonstrukce části trojské 
ulice a nový severní chodník n v Botanické zahradě 
zasadil okrasnou třešeň sakuru pan Václav havel 
n sokolský výlet parníkem do nelahozevsi

n dvoudenní studentský workshop trojská kotlina 
n slavnostní koncert ke státnímu svátku n oprava 
terasy mateřské školy n Vii. trojská drakiáda 
na louce pod Velkou skálou n výstavní 
expozice o spolupráci mč, BZP, tGsč 
na výstavě schola Pragensis n dokončení 
rekonstrukce vily nad kazankou 222

n koncept uP vystaven k veřejnému 
projednání n obnovené tradiční setkání seniorů 
n Grand Prix troja, nultý ročník závodů autodráh  
n projednání připomínek ke konceptu uP na veřejném 
setkání n vyhlášeno grantové řízení mč Praha-troja 
na rok 2010 n dokončena žel. bet. stěna před osadou 
rybáře n diskuzní večer k 17. 11. 1989

n slavnostní otevření nových tříd ZŠ n mikulášská 
besídka n kolaudace kanalizace na farkách n dle 
„smlouvy o spolupráci...“ se uskutečnilo svěření 
pozemků vůči mč n odeslány připomínky mč ke 
konceptu uP n studie regenerace zahrady úřadu a mŠ 
n Vánoční koncert v zámku 25. 12. od 16.00

7
8

9

1211

10

červenec

srpen

září říjen

listopad
prosinec
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žiVot V troji

oteVření noVě VybudoVaných tříd V Zš
Dne 1. prosince 2009 proběhlo slavnostní otevření nových prostor v základní škole Troj-
ská. oslavy se zúčastnili žáci školy společně se starostou ing. arch. Tomášem Drdáckým, 
poslancem parlamentu ing. Tomášem Dubem, ředitelem školy Mgr. Aloisem Pacíkem, 
místopředsedkyní výkonného výboru nadace Q. Schwanka ing. Petrou Svitákovou, ně-
kolika členy zastupitelstva městské části MČ Praha-Troja, učitelským sborem školy a řa-
dou dalších pozvaných hostů.
Zahájení se ujali krátkými proslovy pan ředitel Pacík s panem starostou Drdáckým. Pan 
poslanec Dub zdůraznil především společný úspěch úsilí všech zainteresovaných, jímž je 
rozšíření kapacity trojské školy. Poděkoval také školnímu sboru za jejich práci a zúčast-
něným dětem, které zde mistrovsky zazpívaly zcela novou hymnu školy. na závěr pan 
ředitel představil zúčastněným nové prostory základní školy, tři moderní, plně vybavené 
učebny. Jsem velice rád, že se povedlo sehnat z různých zdrojů dostatečné množství 
peněz na stavbu a zároveň poděkovat všem, kdo finanční zdroje na tuto náročnou re-
konstrukci poskytli a nebo je pomohli zajistit. 
Věřím, že se rozšířená škola bude především líbit dětem a pevně doufám, že další bu-
doucnost školy bude také tak skvělá, jako tato slavnostní akce.
Přeji škole, dětem, rodičům a všem přátelům základní školy Trojská hodně štěstí a co 
nejlepší podmínky v přístupu ke vzdělání.

ing. jiří kořenský, předseda komise pro školství MČ Praha-Troja

A ještě několik údajů:     nově přistavěné 
třídy mají výměru 106,45 m2 učební plochy
náklady stavby dosáhly 5 800 000 kč.
Zdroje financování stavby: státní rozpočet
1 000 000 kč, 
rozpočet hl. m. Prahy 3 000 000 kč, 
rozpočet MČ Troja 1 800 000 kč. 
Financování interieru: 
příspěvek nQS 100 000 kč.
Architektonický návrh a projekt: Ing. arch. 
Vít Dušek a kol., Atelier Genesis. Dodavatel: 
Dereza s. r. o., stavbyvedoucí p. Petr Kresta. 
Územní souhlas vydán: 10. 6. 2009. Stavební 
povolení vydáno: 30. 6. 2009. Stavba zahá-
jena: 7. 7. 2009. Stavba dokončena: 20. 10. 
2009.

Zajímavost: nyní otevřená nástavba 3. 
nadzemního podlaží stojí na západním 
křídle školní budovy. Toto křídlo bylo ke 
škole z roku 1928 přistavěno právě před 
rovnými 50 lety v roce 1959. Svědčí o tom 
zápis ve staré školní kronice, uchováva-
né ve škole. Také tehdy měla být stavba 
dokončena v září, ale byla uváděna do 
provozu až v průběhu školního roku.



Vánoce 2009 123

9

o víkendu 7. a 8. 11. 2009 
proběhl ve sportovní hale Če-
chovy školy zajímavý florba-
lový turnaj s novým názvem. 
Pořadatelem bylo občan-
ské sdružení Trojskoúhelník 
s podporou Městské části 
Praha-Troja. Přihlásilo se de-
set týmů, 7 z pražských střed-
ních škol a 2 mimopražské. 
Družstvo Českých Budějovic 
však nepřijelo z důvodu pro-
puknutí chřipkové epidemie 
a onemocnění několika hrá-
čů. Zápasy byly v sobotu ro-
zehrány ve dvou základních 
skupinách, z nichž postoupi-
ly vždy nejlepší tři týmy do 
nedělního finále.  Velice nás 
potěšilo, že se po oba dny 
dařilo Trojskému gymnáziu. 
Díky disciplinované hře a bo-

jovnému výkonu slavili nako-
nec naši hoši vítězství v celém 
turnaji, pohár pro vítěze tak 
převzal od hlavních organi-
zátorů kapitán týmu ondřej 
Houra krátce po 15. hodině. 
o jeden bod za vítězi skončil 
tým Gymnázia Jaroslava Sei-
ferta a na 3. místě se umístili 
studenti Bankovní akademie 
Praha (BA). 
V doprovodných disciplínách 
jsme sledovali nejlepší střelce 
a brankáře. nejvyššího počtu 
bodů za vstřelené góly a na-
hrávky (31) dosáhl Atanas 
Atanasov z BA, nejlepším 
brankářem byl jednoznač-
ně domácí Jan Los (za oba 
dny obdržel 26 branek, dru-
hý nejlepší pak 36).  Kdo se 
přišel podívat, určitě nelito-

val. Ke cti účastníkům slouží 
i fakt, že se v průběhu tur-
naje nikdo nezranil a všichni 
měli snahu hrát v duchu fair 
play. Pro hráče bylo také ve-
lice cenné, že si pořádně za-
hráli – v sobotu čtyři utkání 
a v rámci finálové skupiny 
dokonce pět zápasů, vždy 
v hracím čase 2x10 minut. 
Podrobné výsledky všech zá-
pasů, doprovodných disciplín 
a fotogalerie jsou uveřejně-
ny na webových stránkách 
Trojského gymnázia www.
trojskegymnazium.cz.

radim jendřejas, milan  
titěra, Barbora Pyšková, 

 Barbora kreuzerová                                                                            
hlavní organizátoři turnaje, 
členové výkonného výboru 

o. s. Trojskoúhelník

open Florbal troja 2009

i přes výraznou podporu uč-
ňovského školství se nedá říci, 
že by pražská gymnázia byla 
na okraji zájmu. o této sku-
tečnosti jsme se měli možnost 
osobně přesvědčit. stánek 
trojského gymnázia č. 440 
byl umístěn ve iV. patře mezi 
ostatními gymnázii. tGsč 
se ani letos mezi tradičními 
prestižními školami, jakými 
jsou keplerovo gymnázium 
a nerudovo gymnázium, 
rozhodně neztratilo. V prů-
běhu třech dnů jej navštívi-
la řada uchazečů o studium. 
možnost osobního předání 
informací rodičům žáků je 
velice cenná. náš stánek pre-
zentoval kromě školy dva 
významné partnery v rám-
ci regionální spolupráce – 
městskou část Praha-tro-
ja, která se prostřednictvím 
poskytnutého grantu podí-
lela částečně na finančních 
nákladech za vystavování, 

a Botanickou zahradu hl. m. 
Prahy v troji. obdobně jako 
v minulých letech poskytla 
palmu a řadu propagačních 
materiálů, jež oslovily zejmé-
na děti a žáky (lízátka, obráz-
kové soubory motýlů, pexe-
sa, kvarteta a další atraktivní 
barevné prospekty). Vyučují-
cím biologie jednotlivých škol 

zahrada a Zoologická zahra-
da v troji. 
Poděkování patří rovněž au-
torům stánku trojského gym-
názia panu jaroslavu kuče-
roVi, slečně Lucii mareŠoVé 
(vyučující estetické výchovy) 
a všem, kteří se v průběhu 
podíleli na službách ve stán-
ku. Vedení školy reprezen-
tované ředitelkou Zuzanou 
VenCLíkoVou a manažerem 
radimem jenDŘejasem se 
zúčastnilo zahájení výstavy 
ve čtvrtek 12. 11. v ranních 
hodinách a následně pak ve 
večerních hodinách slavnost-
ního večera, který pořádal 
hlavní organizátor – odbor 
školství mhmP – za účasti 
náměstkyně primátora ing. 
kousaLíkoVé, náměstka 
ministryně školství Dr. kitZ-
BerGra, ředitele odboru 
školství p. DrtinY a dalších 
významných hostů.

mgr. radim jendřejas,  
Trojské gymnázium

trojské GymnáZium VystaVoValo na Veletrhu
od čtvrtka 12. listopadu do soboty 14. listopadu byly prostory kongresového centra Praha 
věnovány 14. ročníku výstavy sChoLa PraGensis 2009. Byla určena zájemcům o studium na 
středních školách a jejich rodičům. Vystavovalo celkem 136 pražských středních škol, zřizova-
ných hlavním městem Prahou i soukromými zřizovateli. Představily zde své vzdělávací progra-
my, vybavenost a aktuální novinky.  Výstava probíhala pod patronací paní marie kousaLíko-
Vé, náměstkyně primátora pro školství a vzdělávání, která ji rovněž zahájila. Při této příležitosti 
pozdravili účastníky také ministryně školství marie koPiCoVá a primátor hlavního města Prahy 
Pavel Bém. hlavním mottem letošního 14. ročníku bylo spojení 2 slov: „Řemeslo žije“.

jsme i letos nabídli naše spo-
lečné pracovní listy a průvod-
ce BZ. i touto cestou srdečně 
děkujeme městské části Pra-
ha-troja a marketingovému 
oddělení Botanické zahrady 
za významnou podporu. část 
prezentace byla směřována 
k připravovanému projek-
tu s využitím prostředků esf 
„trojské trumfy pražským 
školám“, v němž se stanou 
partnery gymnázia Botanická 
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Jakub Šimon Jan Ryba se narodil 26. říj-
na 1765 v Přešticích. Základní hudební 
vzdělání získal již v útlém věku od svého 
otce, učitele a hudebníka. naučil se hrát 
na housle a na klavír, později také na 
varhany. Asi v pěti letech se přestěhoval 
s rodiči do nepomuku, odkud pocházel 
jeho otec. Poutní svatojánské městečko 
s vyspělou hudební kulturou, zejména 
v oblasti církevní hudby, mu bylo v příš-
tích deseti letech domovem. Již jako žák 
obecné školy složil svou první rozměr-
nou skladbu „Zdrávas královno“.  

V letech 1781-84 odešel studovat 
na pražské piaristické gymnázium. Se 
svým třídním profesorem aktivně provo-
zoval hudbu a složil řadu klavírních kon-
certů, množství menuetů a tanců, kvar-
tety, serenády, písně a mnoho dalších 
skladeb, které svědčí o jeho nesporném 
hudebním nadání. Po pěti letech studia 
na gymnáziu odešel na filozofii, aby se 

ČeSKá mše VánoČní, také uváděná jako mše Hej mIS-
TŘe, je česky psaná církevní skladba j. j. Ryby. Ten je i auto-
rem textu. Příběh vypráví o zvěstování Kristova narození a

a příchodu pastýřů k jesličkám. 

kdo byl jakub šimon jan ryba?
mohl stát knězem. na přání svého otce, 
aby přijal volné učitelské místo v nepo-
muku, však studium ukončil. V r. 1785 
opustil Prahu a vrátil se do nepomuku. 
Slíbené místo učitele bylo ale již obsa-
zeno a tak odešel do Mníšku pod Brdy 
jako pomocný učitel a od roku 1788 pů-
sobil jako učitel v Rožmitále a byl rov-
něž varhaníkem v obou rožmitálských 
kostelech. Jako zastánce osvícenské ide-
ologie a školských reforem se zde však 
potýkal s nepochopením. V roce 1790 se 
oženil s Annou Laglerovou, dcerou rož-
mitálského purkrabího.

Se svou poměrně početnou rodi-
nou se často pohyboval na hranici nou-
ze. na sklonku svého života byl nemo-
cen a častěji se vyhýbal společnosti. Dne 
8. dubna 1815 odešel jako obvykle z do-
mova, vstal časně ráno, políbil ženu jako 
obvykle, vzal si s sebou knížku a odešel. 
Zúčastnil se jitřní mše v kostele Povýšení 

sv. Kříže jako obvykle, ale domů se již 
nevrátil. 10. dubna jej našli v lese nad 
Voltuší mezi hustým, téměř neproniknu-
telným houštím. Podřezal si břitvou tep-
ny na krku a obou zápěstích. Jeho tělo 
(jako sebevraha) bylo pochováno na 
morovém hřbitově u Starého Rožmitálu.  
V r. 1855 byly jeho ostatky z podnětu 
jeho syna Josefa Arnošta Ryby přenese-
ny na nový starorožmitálský hřbitov.

Během své třicetileté tvůrčí kari-
éry složil Ryba asi 1300 skladeb. V roce 
1796 vzniklo jeho nejznámější dílo – čes-
ká vánoční mše „hej, mistře“, která se 
však v době svého vzniku, kdy se v čes-
kých zemích mluvilo převážně německy, 
nesetkala s takovým ohlasem. Mše byla 
poprvé uvedena v kostele Svatého Kříže 
v Rožmitále v témže roce. Její příběh je 
tradiční – vypráví o zvěstování Kristova 
narození a příchodu pastýřů k jesličkám. 
Ryba ji napsal v češtině, aby byla srozu-
mitelná širokému obecenstvu. opisová-
ním se pak  rychle rozšířila po českých 
zemích a stala se v naší zemi pro mnoho 
generací symbolem českých Vánoc. 

připravila renata Zajícová

ZajímaVost

naposled v letošním roce se sešli ve čtvrtek 3. prosince v kavárně 
U lávky milovníci trojské historie. Přítomní se věnovali výstavnímu 
projektu „Pražské výletní restaurace“. Výstava se uskuteční od 
září 2010 do března 2011 ve dvou sálech hlavní budovy Muzea 
hlavního města Prahy v Praze na Florenci. chce všestranně přiblí-
žit návštěvníkům pražské výletní restaurace s jejich proměnami 
v prostoru i čase – od míst za pražskými hradbami v 19. století přes 
„zelené útulky“ na periferii až k vyhlášeným trampským a turistic-
kým hospůdkám v okolí Prahy ve století dvacátém. Výstava pozve 
návštěvníka na několik výletů, na nichž se prostřednictvím fotogra-
fií, pohlednic, filmů a dochovaných předmětů z restaurací seznámí 
s výletními cíli Pražanů v různých dobách: za hradby do Kravína, 
elektrikou do Stromovky do „Šlechtovky“, parníkem do Štěcho-
vic a dále pěšky k restauraci Radio a odtud Svatojánskými proudy 
na obří pramici zpět k parníku, vlakem – Posázavským pacifikem 
s pinglíčkem a bendžem do Pikovic ke Starcům, automobilem či 
vlakem za exotikou dálek do Roztok do restaurace Sakura v japon-
ském stylu ... a ještě do mnoha dalších míst s četnými možnostmi 
osvěžení. Součástí expozice bude i fungující dobová restaurace. 
návštěvníkům – výletníkům se zde dostane občerstvení typického 
pro dobu, kdy se Pražané kupříkladu vydávali do vyhlídkové re-
staurace Terasy Barrandov za hudbou R. A. Dvorského a jeho or-

chestru. Rádi bychom při této příležitosti prezentovali i Troju. Vyzý-
váme tedy opět všechny, kteří vlastní pohlednice, fotografie nebo 
i různé předměty z vyhlášených trojských restaurací, aby je laskavě 
zapůjčili pro účely jmenované výstavy. Tyto věci můžete přinést na 
další setkání Klubu trojské historie. 
Setkání klubu tentokrát probíhalo také nad 80 fotografiemi míst 
posledního odpočinku trojských sousedů na bohnickém hřbitově. 
na tomto místě odpočívají vedle A. Svobody, Q. Schwanka, R. Saka 
i další známí i méně známí trojští občané. o všechny trojské hroby 
se pozůstalí pečlivě starají, což je velmi příjemné zjištění. 
Členové klubu byli rovněž seznámeni s usnesením Rady hl. m. Pra-
hy, které na svém zasedání ze dne 27. 10. 2009 schválilo mezi jiným 
i pojmenování Schwankova ulice namísto Stezka Q. Schwanka. Je 
to ulice, která vychází jižním směrem z ulice Pod Hrachovkou proti 
ulici K Bohnicům a vstupuje do Trojské proti domu čp. 43. 
Kromě této tématiky se schůzka věnovala vzpomínání na dobu, 
kdy za německé okupace šéfoval zoologické zahradě MVDr. Jan 
Vlasák, který se stal později rovněž trojským občanem. Měl zá-
sadní zásluhu na vůbec prvním úspěšném umělém odchovu led-
ního medvíděte na světě. Další setkání se koná již v příštím roce –  
7. ledna 2010 od 17 hodin opět v kavárně u lávky. 
Všichni noví příchozí budou srdečně vítáni!               Text a foto bok

žiVot V trojiklub trojské historie V prosinci
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žiVot V troji

Ve středu 25. listopadu proběhlo v restauraci Kemp Troja za účasti pana starosty Ing. 
arch. Tomáše Drdáckého další tradiční setkání seniorů. Podle ohlasu účastníků bylo vel-
mi příjemné a povzbudivé se opět vidět, popovídat si spolu a zavzpomínat. Rádi jsme si 
opět poslechli pana Mirka Palečka, který nás pobavil nejen svou hudbou, ale i vtipem 
vlastních skladeb. Všichni odcházeli dobře naladěni a potěšeni také výborným občerst-
vením restaurace i drobnými dárky, které pro ně jako vždy připravila MČ Praha-Troja. 
Budeme se opět těšit na naše další setkání v roce 2010, do kterého všem přejeme hodně 
zdraví, radosti a optimismu.                                                            kulturní a sociální komise
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ZpráVy Z tj sokola troja

tiP Pro Vás

V Praze na Smíchově vznikla největší mo-
delová železnice v ČR. (450 m kolejí, 128 
modelů lokomotiv a vagonů, 45 pojízdných 
modelů osobních a nákladních vozů, atd. a 
spoustu dalších technických „vychytávek“. 
otevřeno: denně 9–21 hodin, 
o vánocích: 23. 12., 25. 12.–30. 12. 2009, 
dále až od 2. 1. 2010 opět denně.
od pondělí do čtvrtka, od 14–17 hodin  do 
konce roku sleva 30%. Království železnic 
najdete v prostorách obchodního cent-
ra Anděl city, Stroupežnického ulice 23,  
Praha 5.     www.kralovstvi-zeleznic.cz.

model želeZnice

tradiční Výlet
chtěla bych poděkovat jménem celé naší 
rodiny a přátel (je nás skupina osmi dětí a 
4 dospělých) organizátorům TJ Sokol Troja, 
a především neúnavné organizátorce, paní 
Filipové, za zdařilý předvánoční výlet do 
historického městečka Ambergu. Už jsme se 
všichni těšili od listopadu, jak si smlsneme na 
bavorském „Bratwurstu“ a svařeném víně. 
Děti vyhrabaly poslední zásoby eUR, aby  na-
koupily netradiční dárečky pod stromeček, 
event. nějaký ten svetřík pro sebe. My starší 
se spíše zajímáme o speciality ke zpestření 
vánočního jídelníčku či nějakého dobrého 
moku.

A když náležitě promrzneme, což se nám 
letos zdařilo, počasí bylo trochu mlhavé a 
vlezlé, těšíme se na návštěvu Aquaparku – 
místních hraběcích lázní. Užívají si nejen děti, 
ale ještě více my starší, neboť je tu několik 
báječně teplých vířivek, kde se člověk per-
fektně uvoní a relaxuje před nastávajícím 
vánočním shonem.  A což potom sauna! Jsou 
tu tři nebo čtyři různě temperované sauny 
s aromaterapií, každá jinak voní a teplota se 
pohybuje od 60 do 90 stupňů – tedy vhodné  
i pro začátečníky. Je to úžasná stimulace a 
odpočinek – vřele doporučuji každému Trojá-
kovi. A pak se krásně prospíme cestou domů, 
neboť paní Filipová vybere vždycky bezvad-
ného pana řidiče. Takže, krásné Vánoce všem 
a těšíme se za rok zase nashledanou.

Za naši skupinku – Lenka saaková s rodinou

od poloviny listopadu uspořádal tj sokol troja – sokolská všestrannost, několik 
velmi úspěšných akcí.
n 14. 11. 09 dopoledne se konala další cvičební sobota pro ženy, odpoledne se po-
řádalo „koloběžkové klání“ koloběžka 1 – soutěž v rychlosti a zručnosti pro malé 
i velké na koloběžkách a kolečkových bruslích. n V neděli 15. 11. 2009 proběhl fi-
nálový turnaj ve stolním tenise. Hrálo se ve velké tělocvičně ZŠ  Svatopluka Če-
cha – účast průměrná 17 hráčů, celkem v ročníku 38. Urputně leč férově prvních  
5 z celého ročníku získalo pěkné poháry, věnované Sokolem Troja, a pro nejlepší-
ho z našeho kroužku stolního tenisu pěknou cenu darovala paní Dana Zátopková.  
V turnaji celkově s přehledem zvítězil Štefan Pocz, na druhém místě skončil Filip 
Barták /celkově pak Tomáš Turek/. Třetí místo obsadil Tomáš Turek. celkově čtvrtý byl 
Vladimír Pokupský a na pátém místě dohrál Karel Beneš. Přeborníkem Sokola Troja 
za letošní rok se stal Petr Hrach. n Dne 21. 11. 09 se uskutečnil v tělocvičnách a dal-
ších prostorách ZŠ nultý ročník autodráhových závodů. Akce se zúčastnilo cca 200 
občanů s dětmi. Všichni byli nadšení a projevovali zájem o opakování této akce. n 3. 
prosince se konala mikulášská besídka s nadílkou. na začátku bylo loutkové divadlo 
s vánoční tématikou a vystoupení žákyň se sestavou aerobiku. Děti si i zacvičily a 
pak již čekaly na Mikuláše, který přivedl s sebou anděla, dva čerty s dárečky pro děti. 
Účast byla cca 80 dětí + rodiče a prarodiče. n V sobotu 5. prosince se konal již tra-
diční zájezd, tentokrát Mikulášský, do amberku. Pro velký zájem / skoro by se dalo 
říci dosti stejných / účastníků, opakujeme stále tento zájezd, protože je to městečko 
malé, krásné, s malebnou architekturou, každý se dobře orientuje, nezabloudí a spl-
ňuje předvánoční atmosféru. Má krásné lázně, zvané „Hraběcí“, které jsou nejhezčí 
a nejpříjemnější, co jsme kde poznali. V Amberku jsme byli již 7x, poprvé v r. 2000, 
potom jsme navštívili různá jiná města, ale nikde nebyly takové podmínky jako zde. 
Tento zájezd byl již 6tý za sebou. Účast 39 osob.
Přejeme všem našim členům a příznivcům krásné vánoce a všechno nejlepší do no-
vého roku 2010, hlavně zdraví, štěstí a lásku. 

            
Za sokolskou všestrannost filipová alžběta
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bZ připraVilatrojský kaLenDáŘ

staré logo dočasnou značkou  
od Vladimíra Veselého

otevřeno denně 9–16 hodin,
24. 12. a 31. 12. do 14 hodin.

(v lednu denně 9–16 hod.)
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Skleník Fata Morgana zůstává v pondě-
lí uzavřen. Vinotéka sv. kláry je otevřena  
denně 11–17 hodin.

 do 3. 1. fantastické Vánoce ve skleníku 
aranžuje ing. michal klapka 

 Pravidelný cyklus přednášek – každý 
čtvrtek od 17.30 ve výstavní místnosti  
(nádvorní 134, Praha7-Troja). 

Vstupné: 20,- Kč

7. 1. Přírodní rezer-
vace Divoká Šárka 
PhDr. eva Vítová

tiP na VýLet

 14. 1. Zahradní kapradiny  
RnDr. Pavel Sekerka

 21. 1. střední Povltaví  
Mgr. Jana Arcimovičová

 28. 1. tajemství fosílií Ing. Martin Veselý
 9.–24. 1. krása v umění exotického Bali a in-

donésie – tržiště ve Fata Morganě
od 23. 1. Ptačí budky a krmítka (do 31. 3.)
 16. 1. iV. květinový ples botanické 

zahrady na Žofíně

PoZoR – noVĚ: 8. 1. – 26. 3. 2010: 
Večerní provázení fata morganou – vždy 
v pátek od 19 hodin – nutno rezervovat  
na pruvodci@botanicka.cz, nebo na 
tel.: 603 582 191 – sl. eva Vítová.
Podrobnosti o akcích na www.botanicka.cz

Vánoce s vůní dřeva v Betlémské kapli, denně 9 – 18 hod. do 3. 1. 2010, Betlémské 
nám. 4/256, Praha 1-Staré Město, tel: 224 248 595, e-mail: betlem@suz.cvut.cz výsta-
va nejen o betlémech

jesličky v kostele Panny marie andělské v bývalém kapucínském klášteře Praha 
– Hradčany čp. 99, Loretánské nám. 6. V jedné z postranních kaplí upoutá starý 
betlém z r. 1700 s dřevěnými a slaměnými figurkami s obličejem ze sádry a papíru. 
Postavy jsou oblečeny do pravých obleků impregnovaných pryskyřicí. (otvírací ho-
diny se nepodařilo zjistit, obvykle 24.–27. 12.). Tramvají (22, 23) lze dojet na Pohoře-
lec a dále pěšky. Návštěva rozhodně stojí za to a lze ji spojit s příjemnou vycházkou 
například přes kouzelný Nový Svět na Prašný most.

jesličky jsou zajímavé i v bazilice sv. Petra a Pavla na Vyšehradě (denně 10–12,  
13–16 hod. od 25. 12., lze sem dojet metrem c) nebo v kostele Panny marie Vítězné 
– Pražské jezulátko, denně 8,30–19 hod. od 17. 12., Karmelitská 9, Praha 1, tramvají 
č. 12 z nádraží Holešovice.

Putovní výstava originálních kostýmů českých filmových pohádek (Tři oříšky pro 
Popelku, Pyšná princezna, Princezna se zlatou hvězdou, Byl jednou jeden král, 
obušku z pytle ven, Šíleně smutná princezna, Pekařův císař a císařův pekař nebo 
Princ a Večernice a mnohé další) v obecním domě, denně 10–19 hod., 4.–31. 12. 
2009, 24. 12. a 31. 12. jen do 15 hod., nám. Republiky 5, vstupné 140,- Kč, rodinné 
(2+2) 350,- Kč, důchodci a studenti 90,- Kč, spojení – tramvaj č. 5, 8, 14. 

české filmové loutky – Ferda Mravenec, Švejk, Robinson crusoe, Pat a Mat,  
Krteček, Pan Tau, Křemílek a Vochomůrka... ve strahovském klášteře denně 9–12 a  
12.30–17 hod., do 31. 12. 2009 vstup 150,- Kč rodinné 380,- Kč, důchodci 95,- Kč, 
tramvají 22, 23 na Pohořelec a dále pěšky.

ZajímaVé Vánoční akce

Milí čtenáři, tenhle výlet, nebo spíše malá 
procházka, chcete-li, nás zavede do Šárec-
kého údolí, kde díky období vegetačního 
klidu lépe vynikne architektura dřevěných 
altánů i vil z přelomu 19. a 20. století. 
coby bonus navíc – klid chráněného úze-
mí Šárka-Lysolaje. Stačí se (např.) nechat 
převézt přívozem z Podhoří do Podbaby 
(denně 6-20 h), podejít pod viaduktem, a 
po několika málo desítkách metrů jsme na 
rozcestí s restaurací na Břetislavce (11-23 h 
denně). odtud pokračujeme vlevo ... prv-
ní pozoruhodná stavba ze dřeva je hned 
šikmo naproti. V jejím těsném sousedství – 
hotel, café-bar, creperie villa Milada (den-
ně 11-23 h) připomene tzv. národní sloh. 
Pokračujeme proti proudu potoka, kolem 
stavení s romantickými názvy (namátkou: 
Purkrábka, Žežulka) dál – do údolí. Jezdí 
tu i autobus (116 Dejvická-nebušice, při-
bližně v hodinových intervalech). někte-
rou ze stezek odbočujících zalesněnou 
strání vlevo můžeme vystoupat na návrší – 
kde, dáme-li se opět doleva, projdeme vi-
lovou zástavbou z konce 20. století a jsme 
v obytné funkcionalistické kolonii z let 
1928-1933 (ulice na Babě, na ostrohu). 
od zříceniny Baba (o kus dál) jde spíš než 
o architekturu o rozhled. Zpět se můžete 
svézt autobusem 131 (zastávka U Matěje, 
směr Hradčanská, metro A). 

Přírodní památka
DoLní Šárka

V Šáreckém údolí
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