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redakce a kolektiv 

Sníh nesníh – bizonní samice přivedla na svět předvánoční mláďátko. Stalo se v prosinci v trojské zoo.

FÓRUM OBČANSKÝCH SDRUŽENÍ
První jednání zástupců občanských sdružení z Troje proběhlo za účasti deseti trojských občanů ze 
sedmi sdružení a tří našich zastupitelů. Sešli se OS „Sokol troja, troja trojou, 3 duBY, iuS na-
turaliS, prědměStÍ troji, trojSká oBČanSká iniCiativa, SdruženÍ poStiženÝCh CivilizaČnÍmi 
ChoroBami“. Po úvodu starosty představil Ing. Steiner krajinářskou studii Troje a pokračoval s aktuál-
ními informacemi z jednání s Botanickou zahradou. Záměr dokončit uzavření areálu BZP dle platného 
Generelu je v rozporu se zájmy veřejnosti nejen z Troje. Věc bude projednána na zasedání ZMČ Praha-
Troja a požadavek MČ na aktualizaci Generelu BZ v souvislosti s krajinářskou studií bude zaslán primá-
torovi hl. m. Prahy. Zástupci OS deklarovali zájem a součinnost s vedením MČ. Po dokončení krajinářské 
studie bude plynule navazovat projekt dopravních opatření v Troji.

Dále proběhla diskuze o plánované stanici ZZSHMP a možném rozsahu záchytného parkoviště. Obyvate-
lé okolních domů se záměrem nesouhlasí, navrhují, aby u vstupu do trojské rekreační zóny byla sportoviště.

Vážení trojští obyvatelé,
jménem zastupitelů vám děkuji za přízeň i veškerou pomoc v průběhu roku 2010! Rád bych 
vám popřál klidné vánoční svátky, a v novém roce pevné zdraví, stěstí v rodinném životě  
i úspěch ve vašich osobních i pracovních aktivitách! Těším se na pestrý pracovní, kulturní, 
společenský i sportovní život v naší Troji!                                                           Tomáš Drdácký, starosta
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zaStupitelStvo inFormuje

Pan starosta zahajuje zasedání v 18:10 h.
Bod č. 1 – zahájení, kontrola zápisu z mi-
nulého zasedání 
Pan starosta navrhuje zařadit do progra-
mu příspěvek paní Ing. arch. Sylvy Loucké 
ve věci průchodnosti Botanické zahrady. 
Příspěvek bude zařazen za aktuálně pro-
jednávaný bod jednání – schváleno 9 hla-
sy.                                                                
Bod č. 2 – volba členů a tajemníka finanč-
ního výboru zmČ praha-troja
ZMČ po projednání volí členkami fi-
nančního výboru JUDr. K. Čadskou, Mgr.  
V. Bílkovou, Ing. J. Karlíkovou a J. Čudo-
vou. ZMČ dále volí tajemníkem finančního 
výboru paní R. Konrádovou.

usnesení č. 7 schváleno 9 hlasy
Bod č. 3 – volba členů a tajemníka kont-
rolního výboru zmČ praha-troja
ZMČ po projednání volí členy kontrolního 
výboru K. Foitlovou, Ing. e. Rollerovou, P. 
Schovánka, M. Loskotovou, Ing. F. Malého 
a M. Syrového. ZMČ dále volí tajemníkem 
kontrolního výboru paní Ing. I. Markovou.

usnesení č. 8 schváleno 9 hlasy
Bod č. 4 – Schválení jednacího řádu zmČ 
praha-troja
Ing. Marková informuje zastupitele o přes-
ném znění §87, odst2 ve znění §64, odst. 
2 zákona č.131/2000 Sb., o hlavním městě 
Praze, ve znění pozdějších předpisů. Text 
tohoto ustanovení zákona bude doplněn 
do čl. VI. za odstavec 2. jako odstavec 3. 
a další odstavce budou přečíslovány na 
4. a 5. Informuje také o přesnější úpravě 
možnosti vystoupení veřejnosti na jedná-
ní ZMČ v návrhu Jednacího řádu. ZMČ po 
projednání a po vložení nového bodu do 
Jednacího řádu schvaluje Jednací řád Za-
stupitelstva Městské části Praha-Troja.

usnesení č. 9 schváleno 9 hlasy
Bod č. 5 – Schválení programového pro-
hlášení zmČ praha–troja pro volební ob-
dobí 2010–2014
Pan starosta zastupitelům předkládá ná-
vrh Programového prohlášení. Ing. Stavov-
číková navrhuje úpravu bodu týkajícího se 
využití majetku státu.  Pan Bejček v pro-
hlášení postrádá zmínku o multifunkčním 
domě a o zásadě nerozprodávat pozemky 
městské části, nebo pouze v míře nezbyt-
ně nutné. Obecní dům byl zahrnut do pro-
hlášení a dále probíhá diskuze o prodává-
ní pozemků městské části s tím, že není 
vhodné zahrnout omezení prodeje po-

které ještě patří do správy BZ, ale nestarají 
se o ně. Arch. Loucká na závěr zdůrazňuje 
nutnost odvodnění úvozu. 
Arch Loucká pošle své návrhy řešení prů-
chodů zpracovatelům Krajinářské studie 
Troja.                                                                                               
Bod č. 7 – Stanovení výše měsíčních odměn 
neuvolněným členům zastupitelstva mČ
ZMČ stanovuje s účinností od 16. 10. 2010 
podle nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o od-
měnách za výkon funkce členům zastu-
pitelstev, ve znění pozdějších předpisů, 
měsíční odměnu neuvolněným členům 
zastupitelstva městské části Praha-Troja 
ve výši 540,– Kč. ZMČ dále stanovuje od 
data zvolení do funkce zástupce starosty, 
předsedy výboru nebo předsedy komise 
neuvolněným členům zastupitelstva měst-
ské části Praha-Troja výši měsíčních odměn 
dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.

usnesení č. 12 schváleno 9 hlasy
Bod č. 8 – informace starosty
n zřízení komisí MČ Praha-Troja a jmeno-
vání předsedů těchto komisí
n grantové řízení pro rok 2011 bylo vy-
hlášeno 30. XI.
n plnění rozpočtu za 3. čtvrtletí 2010, 
rozpočtové provizorium
– pan starosta navrhuje schválit rozpoč-
tové provizorium na příštím jednání ZMČ
n probíhající jednání a kauzy
– žádost Zoologické zahrady o obnovení 
souhlasu s provozováním parkoviště
– strom v ulici Pod Havránkou
– jednání s myslivci o odstřelu kanců
– výstava Trojské plány IV. – vernisáž 13. 
ledna, oslovení TGSČ, USK, Ing. arch. V. 
Valtr- vinice Salabka, BZP, ZOO, GHMP, 
Ateliér dPlus, Ing. arch. Klement Valouch 
(VHe), ZŠ, MŠ, soukromé stavby (pan Bej-
ček informuje o stavbě pana Jarolíma)
– podaná žádost o pokácení stromu na 
zahradě ZŠ – návrh na využití jako vánoč-
ního stromu: studenti TGSČ jsou ochotní 
zazpívat při té příležitosti koledy. Zastupi-
telé debatují o vhodném místě pro vánoč-
ní strom.
– podané dovolání v soudním sporu 
s paní Babaianovou ohledně pozemku 
parc. č. 473/3 k. ú. Troja bylo zamítnuto – 
MČ zvažuje podání ústavní stížnosti, s tím 
ale Ing. Stavovčíková nesouhlasí

Pan starosta končí zasedání v 21:00 h.

ing. arch. t. drdácký, starosta

ZápiS Z 2. ZASEDáNÍ ZAStUpitElStvA MČ pRAHA-tROjA 
konaného dne 30. 11. 2010

Diskutovalo se o dalších prostorech a také o plánovaném multifunkčním 
domě. Prostor mezi Sokolovnou a ZŠ by mohl skloubit aktivity sokolské 
a pro seniory. Starosta Sokola přislíbil, že v březnu ve škole proběhne 
diskuze o tomto areálu – k čemu má sloužit a co od něj Trojáci očekávají. 
Sauna, relaxace, sál (pro aerobik, ping-pong atd.), multifunkční hřiště. 
Areál stojí v centru Troji, má sloužit Trojákům. 

Posledním velkým tématem bylo řešení území od valu k Trojské ulici. 
OSTOI požaduje ponechat parky a zelené plochy. Je třeba upřesnit, co 
přesně tam má být – sady, zahradnictví, sportoviště, parky atd.
Závěrem připomněl starosta Granty MČ a nabídl občanským sdružením 
možnost prezentovat jejich záměry v příštím roce na výstavě Trojské plány.

t. drdácký, drdacky@mctroja.cz

zemků MČ do Programového prohlášení. 
Dále pan Bejček navrhuje doplnění bodu 
č. 6 – Životní prostředí a územní plán. Po 
projednání doplněno: „budeme motivo-
vat trojské obyvatele k péči o dobrý stav 
a vzhled svých nemovitostí“. Pan starosta 
dále navrhuje doplnění dalšího odstavce 
k bodu č. 6 „zasadíme se o posílení statutu 
a širší povědomí o Přírodním parku Dra-
háň – Troja“. Pan Bejček vyjadřuje pochyb-
nosti o možnosti plnění bodu 7) b. Probíhá 
diskuze o dopravě do ZOO. ZMČ po pro-
jednání schvaluje Programové prohlášení 
Zastupitelstva Městské části Praha-Troja.

usnesení č. 10 schváleno 8 hlasy, 
jeden se zdržel

V 19:15 hodin se dostavila Ing. arch. Sylva 
Loucká. Pan starosta informuje zastupitele 
o plánu Botanické zahrady dokončit oplo-
cení a uzavřít celý jejich areál, což je také 
zahrnuto v Generelu BZ, který byl schválen 
Radou hl. města v roce 2002. V současné 
době se dá procházet některými branami, 
to se však má v příštím roce změnit – zů-
stanou pouze 3 hlavní vstupy s turnikety. 
Pro Troju je ovšem důležité, aby areálem 
procházely další 2 veřejné cesty pro obča-
ny Troje. Dle dnešního jednání, kterého 
se účastnil pan starosta, Ing. T. Bryknar a 
ředitel Botanické zahrady RnDr. Vacek, BZ 
akceptuje průchod dalšími dvěma vstupy, 
ale pouze v otvíracích hodinách. Městská 
část bude připomínkovat Generel BZP, 
který v současné době prochází revizí. 
Pan starosta dává slovo arch. Loucké, kte-
rá se dotazuje na plány BZ a přednáší své 
návrhy průchodnosti areálu BZ. MČ i nadá-
le bude vyjednávat o zprůchodnění BZ pro 
veřejnost. Probíhá také diskuze o možném 
umístění můstku mezi expozicemi a pone-
chání cesty mezi ulicí Pod Havránkou a ná-
dvorní, což je trvalým požadavkem Měst-
ské části a v zájmu nejen trojské veřejnos-
ti.  Ing. Stavovčíková navrhuje, aby MČ 
trvala na svém požadavku a byla stejně 
kategorická, jako pan ředitel. Pan starosta 
rozhodně nesouhlasí s tím, aby byla cent-
rální část Troje oplocena z jihu od zámku 
až na sever k parkovišti BZP. Připomíná, že 
historicky a prostorově patří vinice s kaplí 
sv. Kláry k zámku a ne k lesoparku. Pan 
Bejček hovoří o ochotě pana ředitele v dří-
vějších letech. Domnívá se, že jeho nynější 
rozhodnutí je způsobeno občasnými krá-
dežemi v expozici BZ. JUDr. Čadská zmiňu-
je pozemky za plotem Botanické zahrady, 
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trojSkÝ kalendář

úřad mČ inFormuje

zveme vás  
na vernisáž výstavy

volné pokračování 
úspěšného cyklu výstav projektů  

v prostoru trojské kotliny

ve čtvrtek 13. 1. 2011
v 17 h v Galerii u lávky

Bude vystavena krajinářská studie
výstava je přístupná do 27. 2. 2011
v pátek 13–17 h, 
v sobotu a neděli 10–18 h

IV.

Městská část praha-troja            ve  spolupráci  s   GhMp

si vás dovoluje pozvat na

v neděli 26. 12. 2010
od 16 hodin v trojském zámku

program:
tři vánoční kánony

 Zvoňte zvony, Z nebe přicházím, Ubi sunt gaudia

jakub jan ryba Roztomilý slavíčku

j. s. Bach / ch. Gunod Meditace na preludium C dur

zoltán kodály Adventi ének

zdeněk lukáš Misa Brebis

jaroslav krček Koledy

Účinkuje Komorní smíšený
pěvecký sbor ROSA a jeho hosté

Diriguje Lukáš Kovařík

pokladna bude pro veřejnost naposledy otevřena 
22. 12. 2010 do 18.00 hod. 
Jedná se převážně o úhrady nájemného,  
rekreačních a ubytovacích poplatků, úhradu poplatků  
ze psů, poplatků za zábor veřejného prostranství atp.

ověřování podpisů a listin naposledy ve středu 22. 12. 2010 
do 18.00 hod., po dohodě a objednání je možné přijít  
i ve čtvrtek 23. 12. 2010 dopoledne.

podatelna úřadu bude do 23. 12. 2010 otevřena v normálních 
úředních hodinách a dále

20. 12. 8–12 13–17  27. 12.  8–12 13–15
21. 12.  8–12 13–15  28. 12.  8–12 13–15
22. 12.  8–12 13–18  29. 12.  8–12 13–15
23. 12.  8–12 13–15  29. 12.  8–12 13–15
v týdnu od 27. 12. 2010  30. 12.  8–14
podle následujícího rozpisu:  31. 12.  8–12

ing. irena marková, tajemnice ÚMČ Praha-Troja

úřEDNÍ HODiNy MČ 
pRAHA-tROjA NA KONCi R. 2010

Srdečně zveme všechny cyklisty,
bruslaře, chodce i pejskaře

od 3 do 103 let na

NOvOROČNÍ
třÍKRálOvOU

pROCHáZKU tROjOU
Start je v neděli 2. ledna 2011 ve 14:00 hodin u Trojské lávky

miroslav knittel, zastupitel

mČ praha-troja upozorňuje, 
že nejzazší termín pro podání žádostí o udělení grantu 
na podporu projektů v oblasti rozvoje městské části, 
občanské společnosti a volnočasových aktivit 
v oblasti trojské kotliny je v pátek 14. 1. 2011 
do 13:00 hodin

  tématické oblasti:

 I. kvalita životního prostředí, krajina, ekologie
 II. život ve veřejném prostoru, občanská společnost
 III. Cestovní ruch a propagace mČ
 IV. kulturní a společenské akce
 V. Sport, tělovýchova, volný čas
 VI. vzdělávání
 VII. Sociální oblast
 VIII. infrastruktura, doprava a občanská vybavenost
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pROgRAMOvé pROHlášENÍ 
ZAStUpitElStvA MěStSKé ČáSti 
pRAHA-tROjA 2010–2014
programové prohlášení zastupitelstva městské části praha-troja 
2010–2014 navazuje na programové prohlášení zastupitelstva měst-
ské části z roku 2006. Stanovené zásady jsou stále platné a aktuální. 
zaměříme se na následující oblasti a konkrétní úkoly:

a. udržitelný a šetrný rozvoj
1. Použijeme Územní studii Troja a krajinářskou studii jako podklad 

strategického plánu, územního plánu i konkrétních úkolů v Troji.
2. Využijeme finanční zdroje grantů evropské unie, státu, hlavního 

města Prahy.
3. Dokončíme rozpracované granty hlavního města Prahy, nadace Part-

nerství, nadace Proměny – zaměřené na úpravy veřejných prostorů 
a rozvoj občanské společnosti.

B. samostatná městská část praha-troja – vnější vztahy
1.  Zastupitelstvo MČ Praha-Troja bude nadále pracovat na respektova-

ném postavení samostatné městské části Troja v partnerském vztahu 
s Magistrátem hl. města Prahy a sousedními městskými částmi 
Prahou 6, Prahou 7, Prahou 8.

2. Využijeme osobní kontakty v politických, obchodních, mediálních 
a odborných kruzích, vyzveme ke spolupráci trojské obyvatele.

3. Zaměříme se na možnost lepšího využití majetku státu na území 
MČ Praha-Troja – Diplomatický servis, Pozemkový fond.

c. Úřad městské části, samospráva, financování 
1. Dokončíme reorganizaci trojského úřadu – oddělení úředních čin-

ností od samosprávných komunitních.
2. Oblasti životního prostředí, údržby zeleně a čistoty obce sloučíme 

do práce jednoho úředníka.
3. Zřídíme FOnD TROJA pro možnost společného financování rozvojo-

vých projektů městské části a soukromých společností, občanů (tzv. 
Public – private partnership).

d. spoluúčast veřejnosti při správě městské části 
1. Zřídíme FÓRUM OBČAnSKÝcH SDRUŽenÍ – jako poradní komisi 

zastupitelstva.
2. Zapojíme občany do plánování veřejných prostranství v obci (viz. 

křižovatka na Kovárně).
3. Zlepšíme komunikaci s občany formou moderních technologií – 

e-mail, SMS, web, sociální sítě.
4. Budeme podporovat systém grantů na činnost občanských spolků 

a sdružení.
e. spolupráce s trojskými institucemi
1. Smysluplná správa Prahy-Troje je závislá na vzájemné spolupráci 

a respektu. Budeme spolupracovat na úpravách generelů ZOO a BZP, 
řešení nových vstupů a jejich začlenění do Troje, pokračovat na 
společných projektech a grantech, společenských akcích.

2. Budeme jednat s Povodím Vltavy a Diplomatickým servisem při správě 
ploch u řeky a kolem protipovodňového valu.

3. Budeme iniciovat koordinovanou správu všech organizací k usměr-
nění cestovního ruchu v Troji.

F. Životní prostředí a územní plán
1. Ve spolupráci s občany budeme i nadále aktivně projednávat nový 

územní plán Prahy.
2. Zajistíme zpracování místního regulačního plánu výstavby a dopravy – 

ochrana proti stavbám, které by zdevastovaly Troju.
3. Zasadíme se o posílení statutu a širší povědomí o Přírodním parku 

Draháň-Troja.
4. Pro nové majitele nemovitostí vydáme publikaci JAK (ne)STAVĚT 

V TROJI s dobrými a špatnými příklady a základní regulací, kterou pro-
jednáme na stavebním odboru Prahy 7 a Odboru ochrany prostředí 
a Odboru kultury MHMP.

5. Budeme motivovat trojské obyvatele k péči o dobrý stav a vzhled 
svých nemovitostí a pozemků.

G. dopravní situace a infrastruktura
1. nadále budeme ovlivňovat řešení nové „Brány do Troje“, úpravy 

výjezdu z tunelu Blanka a novéhotrojského mostu. 
2. Prosadíme zmírnění dopravní zátěže Trojské ulice a omezení 

„divokého“ parkování v Troji.
3. Podporujeme přístup k ZOO a BZP z více směrů, rozhodně ne silnicí 

pod valem.
4. Budeme podporovat ekologickou dopravu uvnitř Troje.
5. Dokončíme úpravu veřejného prostoru na Kovárně a ulice Pod Ha-

vránkou.
6. Obnovíme a doplníme pěší trasy mezi přední Trojou, Podhořím, Sala-

bkou, Farkami, Pazderkami, Hrachovkou, Havránkou a Břežankou.
7. Zřídíme park pod Salabkou s novou zastávkou 236 „Botanická za-

hrada“, posílíme přívoz v Podhoří.
8. Budeme pracovat na dokončení kanalizace na Pazderkách, v Podho-

ří, Pod Havránkou.
h. Vybavení pro občany i návštěvníky
1. Připravíme výstavbu Obecního domu, dalšího domu pro seniory 

a bytů pro trojské juniory.
2. Budeme iniciovat doplnění služeb a vybavenosti, širší zdravotní 

péče, otevření lékárny, připravíme výstavbu Domku převozníka – 
zázemí u přívozu v Podhoří.

3. Podpoříme trojské podnikatele nejen v cestovním ruchu.
4. Ve spolupráci se zemědělskou univerzitou využijeme tržní místa 

v Rybářích a u přívozu pro tržiště s místními produkty.
I. Vzdělávání, školství 
1. Budeme podporovat oblast vzdělávání, naučných programů, ekolo-

gické výchovy – naplnění odkazu Aloise Svobody.
2. Budeme pečovat o rozvoj areálu mateřské a základní školy, spolu-

pracovat s Trojským gymnáziem.
3. nadále budeme využívat studentské projekty a potenciál univerzit 

k práci pro Troju.
4. Budeme napomáhat další publikační a propagační činnosti v Troji.
J. Veřejné prostory, bezpečnost
1. Postaráme se o vyšší bezpečnost občanů a dětí, mimo jiné umístěním 

kamer Městské policie.
2. Podpoříme rozvoj ploch veřejné zeleně – upravíme prostor u přívozu 

v Podhoří, podpoříme zřízení veřejného trojského parku s vyhlídka-
mi, dětskými hřišti, psí louky, hřiště v Sádkách.

3. Budeme pečovat o trvalou čistotu a pořádek v obci, nová stanoviště 
tříděného odpadu formou podzemních kontejnerů.

4. Ve spolupráci s majiteli budeme udržovat zeleň a likvidovat černé 
skládky.

K. sport, rekreace a volný čas
1. Budeme podporovat spolupráci a rovnou pomoc občanským, klubo-

vým i sportovním aktivitám občanů a dětí.
2. Zřídíme kulturní zónu a letní Biograf Troja v osadě Rybáře.
3. Připravíme možnost využití rekreačních chalup TJ Sokol Troja v Orlic-

kých horách a Krkonoších pro trojskou veřejnost.
4. na Trojské louce u řeky zorganizujeme sportovní letní tábor pro děti.

ing. arch. tomáš drdácký, jménem Zastupitelstva MČ Praha-Troja

zaStupitelStvo inFormuje

inzerce
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život v troji

Kdo procházel kolem školy nebo čekal na 
zastávce na příjezd autobusu v posledním 
listopadovém týdnu, nemohl si nevšim-
nout, že se ve škole něco děje. Listopad 
je totiž měsíc, kdy probíhá na Trojském 
gymnáziu projektová výuka. Poprvé v roce 
2004, od té doby každoročně. 

pROjEKtOvá vÝUKA NA gyMNáZiU SvAtOplUKA ČECHA
Jak to ve škole vypadá?  Žáci nesedí ve 
svých lavicích, neřídí se zvoněním a nejsou 
ve svých kmenových třídách, jak tomu bývá 
po celý školní rok. Vyrážejí do terénu, do 
muzeí, na přednášky, na výstavy, navštěvu-
jí nejrůznější organizace a zjišťují, ptají se 
a dozvídají, jak to v životě chodí. Dívají se 

pod povrch věcí a všechno záleží na nich: 
mohou ovlivnit téma i způsob zpracování 
problematiky, o které chtějí vědět víc. 
V minulosti se zabývali zdravým životním 
stylem, specifiky Troji, korytem Vltavy...,  
letos si v rámci ústředního tématu „žijí 
mezi námi“ navrhli a vybrali jedno z deseti 

projektových témat a tři dny se jím z růz-
ných stran intenzivně zabývali – mohl to 
být život handicapovaných, problematika 
seniorů, specifika života cizinců a imig-
rantů, homosexuálů, bezdomovců, lidí zá-
vislých na drogách, jídle, hrách, tím, jestli 
mezi námi žijí mimozemšťané..., ale i více 
praktickými tématy, jako jsou nenápadné, 
ale všudypřítomné mikroorganismy, nebo 
naopak málo početné, ale viditelné menši-
ny (a jejich hudba) či obávaní sprejeři.
Ve čtvrtek 25. 11. k večeru projekty vrcho-
lily. Studenti celé dopoledne zpracovávali 
výsledky anket, dolaďovali počítačové pre-
zentace, sestřihávali videa a synchronizo-
vali je s hudbou, vyráběli knížky, nástěnky, 
kupovali další spreje a organizovali sbírku 
šatstva pro bezdomovce. V jednu hodinu 
po poledni si mnozí vyzkoušeli, jak pre-
zentovat před svými spolužáky, aby při 
večerní prezentaci v aule školy nepodlehli 
trémě a zvládli nástrahy techniky i nervo-
zity při veřejné prezentaci pro rodiče, ab-

solventy, přátele a hosty, mezi nimiž jsou 
tradičně vidět i zastupitelé MČ Prahy-Troji. 
Přišel se  podívat i pan starosta Tomáš Dr-
dácký a zdálo se, že je – stejně jako většina 
přítomných – mile překvapen a zaujat vý-
kony studentů Trojského gymnázia. Dou-

fejme, že přijde i příští rok a s ním i další 
obyvatelé Troji, neboť prezentace projek-
tové výuky je vhodná příležitost zjistit, co 
se na gymnáziu děje.

mgr. ivana motýlová, zástupkyně ředitelky

Doufejme, že pan starosta přijde i příští rok a s ním i další obyvatelé Troji, neboť  
prezentace projektové výuky je vhodná příležitost zjistit, co se na gymnáziu děje.

došlo po uzávěrCe

zaStupitelStvo inFormuje

pODěKOváNÍ 
ČlENůM KOMiSÍ

vážení členové výborů a komisí 
městské části praha-troja v letech 
2006-2010, dovolte, abychom vám 
poděkovali za váš vstřícný pří-
stup, ochotu a čas při řešení mno-
ha problémů a záležitostí, které  
k nám přicházely…

n zároveň žádáme o spolupráci vás  
i všechny občany troje, kteří by ne-
litovali čas a síly být činní i ve výbo-
rech a komisích mČ praha-troja v no-
vém volebním období 2010-2014.

pokud byste rádi pomohli, pro-
síme, kontaktujte tajemnici úřadu 
ing. markovou na tel. 284 686 104 
nebo 284 691 121, příp. na e-mailu 
markova@mctroja.cz nebo info@
mctroja.cz                       

zastupitelé mČ praha-troja

V předvánočním čase proběhly ve velké tělocvičně ZŠ Svatopluka Čecha závěrečné tur-
naje v Seriálu turnajů ve stolním tenise 2010 spolu s udílením cen pro nejlepší. Ve 
dvouhrách (24 hráčů), které proběhly 28. 11. 2010 netradičně v odpoledních hodinách, 
s přehledem zvítězil nově příchozí Jindřich Fialka, který nenašel jediného přemožitele. na 
druhém místě skončil mladý Filip Barták (celkový vítěz dvouher) a třetí místo obsadil ve-
terán Štefan Pocz (celkově druhý). V jenotlivcích pak byli v celém ročníku ještě oceněni:  
3. místo – Tomáš Turek, 4. místo – Martin novotný a 5. místo – Tomáš Morávek. Čtyřher hra-
ných 12. 12. 2010 se zúčastnilo 14 párů a hráli jsme v jedné veliké skupině systémem každý  
s každým. V turnaji zvítězili mladí Tomáš Turek-Lukáš Forejt (celkově druzí), na druhém 
místě skončili celkoví vítězi sourozenci Poczovi a a třetí místo obsadil pár Martin novotný-
Václav Buriánek (celkově třetí). na dalších oceněných místech skončily tyto páry: 4. Petr 
Buchar-Michal Petr, 5. František Květoň-Josef Pozníček.                                 

 rudolf hampel, vedoucí stol. tenisu
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SEtKáNÍ SENiORů
Ve čtvrtek  9.12. se konala v restauraci Sokol Troja oblíbená akce nejen trojských senio-
rů. Ve vlídném prostředí sokolské restaurace přivítal starosta Ing. arch. Drdácký se svojí 
zástupkyní, předsedkyní sociální a zdravotní komise p. Ing. Stavovčíkovou, asi třicítku 
našich seniorů. Tématem setkání bylo nejen „poklábosení“ se sousedy a známými, ale 
také výměna receptů na vánoční cukroví a výroba adventních věnců a svícnů v přímém 
přenosu v podání paní Kovaříkové z Botanické zahrady v Troji. nechybělo ani občerst-
vení a drobné dárky seniorům věnované ZOO a BZ.                    r. zajícová, tajemnice komise
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n Tříkrálová jízda n Trojské plány III. – koncept nového 
územního plánu n veřejné setkání k využití a úpravě 
plochy před osadou Rybáře

n Trojský bál: ples, tančírna, zábava, tombola v loděnici n uděleno 16 

grantů projektům pro Troju v celkové výši 438 tisíc korun n v Sokole 

Šibřinky, dětský karneval, Eskymácký běh, kurz telemarkového 

lyžování

n lyžařský kurz na Boudě U studánky n Otevírání studánek 

a kašen v Trojském zámku vodou z Haltýře  – dětský 

happening n karneval v Sokole, n vernisáž v Galerii u lávky: 

Markéta Urbanová n osazení laviček: autobusová zastávka, 

u přívozu a podél vody n otevřen obchod a půjčovna Happy 

Life Troja

n zahradní slavnost a soutěž v pečení Trojská buchta n Free 

Fest Troja 2010 v loděnici n výstava v Galerii u Lávky: Michal 

Vitanovský n volby do PS Parlamentu: účast voličů 81,97 % – 

nejvyšší účast v Praze n v Sokole Orientační běh n KOLONIÁL – 

půjčovna, občerstvení, dětský koutek, veřejné toalety u přívozu n sportovní a společenské setkání TROJSKÝ DEN na louce 

u řeky n křest publikace NQS Pražská čtvrť Troja n Biograf 

Troja u vody v novém šapitó n Běh Olympijského dne n závod 

Světového poháru v kanoistice n veřejná debata se starostou 

n nové přístavní molo v Podhoří

n Filmová (půl)noc – nové dokumentární filmy n výstava 50ti 
studentských prací na téma Trojská kotlina n Potencionál a rozvoj 
v konírně Trojského zámku n Mezinárodní studentský workshop 
Trojská louka – 9 objektů u vody“
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n sportovní a společenské setkání TROJSKÝ DEN na louce 

u řeky n křest publikace NQS Pražská čtvrť Troja n Biograf 

Troja u vody v novém šapitó n Běh Olympijského dne n závod 

Světového poháru v kanoistice n veřejná debata se starostou 

n nové přístavní molo v Podhoří

n ME v softbalu na hřišti SaBaT n vernisáž výstavy v Galerii 

u Lávky: Petr Melan n vydáno územní rozhodnutí na stavbu 

křižovatka „Na Kovárně“ n oprava Povltavské ulice v Rybářích 

n „Otevřená kancelář starosty“ v zahradě n potřetí v tomto roce 

zaplavena cyklotrasa A2

n Historie sokolského života v Praze Troji 1895–1948, nová 
publikace pokřtěna na Trojském posvícení n kolaudace rekonstrukce 
Trojské ulice a nového severního chodníku Trojská n zabezpečení 
objektu ZŠ a tělocvičny Trojská n zpracována studie „Chodník do 
Podhoří“ n oprava Povltavské ulice od mostuBarikádníků  k Rybárně

n Dny evropského dědictví n nový vstup a kabinet speciální 
výchovy v ZŠ n vydání Zelené mapy Prahy n výlet parníkem 
do Nelahozevsi se Sokolem a BZ n 12. Trojské vinobraní 
a Vinobraní v BZ n v Botanické zahradě se konalo Trojské 
posvícení a křes publikace Historie sokolského života n setkání 
seniorů n slavnostní koncert v Trojském zámku 
n Biograf u vody – II. část

n volby do zastupitelstev: účast v Troji 72,07 % – 2. nejvyšší 

v Praze n Trojská drakiáda na louce pod Velkou skálou 

n 65 let výročí trojské MŠ n seminář AUÚP „Zeleň ve městě –  

město v zeleni“ účast 200 osob n ověřovací studie „Úprava 

křižovatky Povltavská x Pod Lisem“ n závod Koloběžka II.

n ustavující zasedání nového devítičlenného zastupitelstva a 

volba starosty n Grand Prix Troja, závody autodráh n vyhlášeno 

grantové řízení MČ Praha-Troja na rok 2011 n vernisáž výstavy 

v Galerii U lávky: Mladý design n 1. veřejná prezentace 

krajinářské studie v rozpracovanosti n zahájena stavba 

kanalizace Na Pazderkách
n Mikulášská besídka v MŠ a Sokole n tradiční výlet 

do Ambergu se Sokolem, šipkový turnaj n předvánoční „Setkání 

seniorů“ n vánoční koncert v Trojském zámku
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Trojský kalendář

na Štědrý den odpoledne jsme byli na ob-
vyklé vánoční procházce. chodíme vždy 
z naší letenské ulice dolů do Stromovky 
a pak dozadu na Trojský ostrov a dále přes 
lávku do Troje. Tady zabočíme podél Vlta-
vy a dojdeme až ke vstupu do zoologické 
zahrady. Tam se nachází hospůdka, kde si 
dáme čaj, a pak se stejnou cestou vracíme 
zpět. Ale někdy, když už je málo času a blí-
ží se štědrovečerní večeře, dáme přednost 
autobusu.

Tohle každoroční vánoční putování 
má u nás tradici. Když jsem byl malý, chodil 
jsem s tátou stejnou trasu. Tehdy to bylo 
trochu složitější – ostrov s Trojou ještě ne-
spojovala visutá lávka, ale byl tam přívoz. 
Lidé čekali na břehu, až starý nerudný pře-
vozník připomínající piráta s pomačkanou 
kapitánskou čepicí na hlavě a špinavými 
vousisky vyleze z boudy na břehu, uchopí 
rukama dlouhé bidlo, kterým se odrážel 
ode dna, a přejede na svém velkém prá-
mu k nám na druhou stranu. Pramice byla 

upoutána na řetězu, aby ji řeka nestrhla, 
ale proti silnému zimnímu proudu bylo ve-
dení lodi dřina, starý pirát měl ale velkou 
sílu a dovedně pracoval se svou tyčí. My 
děti jsme ho obdivovaly, ale taky jsme se 
ho trochu bály, jak stál na zádi, napínal 
svaly a koulel přitom očima. 

nikdy nezapomenu na jednu naši vá-
noční cestu. Bylo mi tehdy asi deset a spo-
lu s tátou jsme vyrazili poněkud později 
než obvykle – už se začalo stmívat, když 
jsme procházeli parkem. náhle se strhla 
vichřice, vítr svištěl, ohýbal staleté stromy 
a hnal nám ledové krystalky sněhu do očí. 
Utrmácení jsme dorazili k přívozu a chtěli 
se vrátit, protože nám bylo jasné, že v ta-
kovém nečase je starý převozník dávno 
doma. náhle jsme zahlédli za temně se va-
lící řekou světlo lucerny. Převozník skočil 
do pramice a začal se bidlem odrážet ode 
dna. Černá voda hučela a točila se v di-
vokých vírech, vichřice dula s plnou silou, 
měli jsme co dělat, abychom se udrželi na 
nohou. chtěli jsme se otočit a vrátit domů 
do tepla, ale bylo nám líto převozníka 
a jeho marné cesty v tom šíleném nečase. 
Volali jsme na něj, ať se vrátí, ale těžko 
nám mohl rozumět. Rval se dál přes řeku 
směrem k nám. Byly to nekonečné minuty, 

než překonal nejsilnější proud a loď dora-
zila k našemu břehu. Petrolejku mu rozbil 
poryv větru, a tak jsme za naprosté tmy 
absolvovali cestu na druhý břeh. Ta trvala 
po proudu jen okamžik. Poděkovali jsme 
srdečně, převozník něco zahučel, vytáhl 
zkřehlýma rukama láhev rumu a mohut-
ně si přihnul. Pak zamířil do své boudy na 
břehu. A my pokračovali dál až k naší hos-
půdce. Tady bylo útulno a krásně teplo, 
dali jsme si čaj a čekali, až se vichr trochu 
uklidní. Zpět jsme jeli autobusem. 
od té doby podnikám tu cestu každoroč-
ně – nejdřív se svým tátou, dnes s vlastní-
mi dětmi. Převozník dávno zmizel a také 
počasí je většinou nějaké mírné, také sníh 
je o Vánocích v Praze spíš výjimkou. Letos 
tomu bylo naštěstí jinak.

Zdeněk lukeš 

(Ing. arch. Zdeněk Lukeš se narodil v roce 
1954. V roce 1980 absolvoval Fakultu ar-
chitektury ČVUT v Praze. V letech 1980-
1990 byl zaměstnán v Archivu architek-
tury Národního technického muzea, od 
roku 1990 pracuje v Kanceláři prezidenta 
republiky na Pražském hradě. V letech 
2000-2003 byl děkanem Fakulty architek-
tury v Liberci.)  

Poslechli jsme si Za vás

Štědrovečerní putování
(radiofejeton BBc)

sTarosTa měsTské čásTi Praha-Troja
ve sPoluPráci se sPolečnosTí Troja caTering

vás srdečně Zve na

doprava bude opět zajištěna
v Loděnici

v sobotu
26. února 
2011
od 19:00
do 2:00 hod.

hudba, tanec, zábava

čtvrtý
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PřečeTli jsme Za vás aneb poznejte dobu ve které karel Škréta žil a tvořil

čTenáři PíŠí

Začíná období, kdy většina z nás hodnotí 
končící rok z pohledu splněných přání a 
předsevzetí, hledá příčiny případných ne-
úspěchů a pomalu si připravuje svá před-
sevzetí na nový rok. Ve škole je to trochu 
jinak. Úspěchy či neúspěchy ve své práci si 
hodnotíme na konci školního a ne kalen-
dářního roku.  Zamyšlení nad končícím ro-
kem v naši práci se více než na to, kolik dětí 
bylo přijato ke studiu, kolik bylo vyzname-
nání, na kolika jsme byli školách v přírodě, 
spíš obrací na oblast chování a vystupování 

našich žáků. Ač velmi nerad musím konsta-
tovat, že situace v této oblasti není zrovna 
nejlepší a trend je spíš zhoršující.

„co vás v té škole učí, když neumíš ani 
pozdravit,“ čas od času slyšíme od dospě-
lých. Tito lidé si neuvědomují, že hlavním 
úkolem školy je výuka jednotlivých před-
mětů a výchova je především záležitostí 
rodičů. Pokud s klasickými čtyřmi P – po-
zdrav, poděkování, prosba a pořádek ne-
začnou rodiče již od kolébky, při nástupu 
do mateřské školy bývá již zpravidla poz-

dě. My se s tím setkáváme každý den. Jsou 
děti, které nás zdraví denně několikrát, 
několikrát také poděkují a většinou ne-
mívají problém ani s pořádkem. Ti druzí a 
je jich bohužel stále víc, nás ráno potkají, 
usmívají se na nás, ale nepozdraví. nemají 
to navyklé.

neradostný je pohled i na samotné cho-
vání žáků. Ubližování spolužákům, použí-
vání vulgárních výrazů, neplnění pracov-
ních povinností, úmyslné ničení majetku 
školy i spolužáků. Při řešení těchto problé-
mů s rodiči se velmi často setkáváme s tím, 
že rodič hájí své dítě velmi agresivně a 
nechybí ani výhrůžky různými institucemi. 
Vina je vždy na straně spolužáků nebo si 
pedagog na jejich dítě zasedl a ubližuje 
mu vědomě. neznám a to učím již více 
než čtyřicet let, učitele, který by se takto 
k dětem choval. Možná jsem měl štěstí. 
Jaký vztah ke škole a k vyučujícím pak 
takové dítě může mít, když velmi dobře 
ví, že ať provede cokoli, rodiče vždy za-
sáhnou v jeho prospěch. Já ho znám od 
narození, on by to nikdy neudělal. mně 
by nikdy nelhal – nejčastější argumenty 
rodičů při řešení kázeňských přestupků. 
Další skupina rodičů omlouvá kázeňské 
přestupky a slabý prospěch výsledky růz-
ných vyšetření. Jsou děti, které mají spe-
cifické poruchy učení a vyšetření i pomoc 
potřebují. V případě kázně se ale větši-
nou nejedná o poruchu osobnosti, spíš jde 
o nevychovanost.

na tomto stavu se částečně podílí  
i škola a to především v oblasti klasifikace. 
Výborné známky se nedávají za výborné 
výsledky. Zásadně nesouhlasím s názorem, 
že jednička za špatnou práci je motivující 
pro práci příští. A to nejen v dílčích úko-
lech, ale také na vysvědčení. Proč by se 
dítě víc snažilo, když ví, že stejně dostane 
výbornou známku, i když si je vědomo, že 
si ji nezaslouží. V dnešní době nejde mno-
ha rodičům o znalosti svých dětí. Důležité 
jsou známky. Ač velmi nerad připouštím, 
že mnozí vyučující tomuto trendu podlé-
hají. Pokud dítě nosí ze školy jedničky, ro-
dič je spokojený a nestěžuje si. Proč si dělat 
problémy, když v dnešní době výsledky šet-
ření stížností většinou dávají za pravdu ro-
dičům, i když ten, kdo tuto zprávu napsal, 
mnohdy ve škole ani nebyl a a závěry uči-
nil jen  na základě informací, které obdržel  
v krátkém rozhovoru s žákem a jeho rodi-
či.  Proč by nenapsal to, co si rodiče přejí, 
když dostane zaplaceno.

Možná až příliš pesimistické zamyšlení 
před koncem roku. naštěstí se to zatím 
týká na naší škole jen několika jednotlivců. 
Zatím!

S přáním klidných svátečních dnů a po-
hodového roku 2011 za kolektiv pracovní-
ků školy                                               a. Pacík

ZamyŠlení před koncem kalendářního roku

městská knihovna v Praze nabízí k výstavě v ng –  
karel Škréta: doba a dílo, výběr z literatury: www.mlp.cz
Bibliobus v ulici sádky každý sudý čtvrtek 14–18 h.
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úkLid 
komunikací

Trojský kalendář osoBnosTi Troje 

pavel krykorka 
Trojský rodák Ing. Pavel Krykorka absol-
voval v šedesátých letech minulého století 
elektro fakultu ČVUT a posléze aspiroval 
na vědeckou dráhu v Ústavu radiotechni-
ky a elektroniky ČSAV v Praze Kobylisích. 
V roce 1968 se angažoval ve studentském 
hnutí, zúčastňoval se jednání různých 
opozičních skupin v bytě mladého Václa-
va Havla. 19. srpna 1968 odjel na dovole-
nou do Itálie. Pak trvalo dlouhých 42 let, 
než se opět do své rodné země vrátil, už 
s kanadským pasem, ve kterém má napsá-
no Paul Krykorka. V srdci však zůstal Če-
chem a cítí se i v současnosti být trojským 
občanem. 

Zůstal jste tehdy v itálii.  
Proč tedy nakonec kanada?

„Itálie mně nevyhovovala. Dostal jsem 
sice v Itálii nabídku zaměstnání, ale italsky 
jsem neuměl a musel bych se řeč učit. Bylo 

to také příliš blízko Československu. Zkou-
šel jsem získat povolení k pobytu ve Velké 
Británii, dokonce i v Austrálii, ale nevyšlo 
to. Do německa ani do Rakouska jsem ne-
chtěl, důležité pro mě bylo, že jsem jakž-
takž mluvil anglicky. Když jsem ale jednal 
na kanadském velvyslanectví, šlo všecko 
naráz. Dokonce se mě zeptali, zda nechci 
letět hned druhý den. Tehdejší kanadský 
ministerský předseda totiž prosadil pro 
Čechoslováky velmi zjednodušené imig-
rační řízení. Úžasné bylo, že do kanadské-
ho Toronta jsem přiletěl ve čtvrtek a příští 
pondělí jsem už byl zaměstnán u kanad-
ské pobočky IBM, ve vývojové laboratoři. 
U IBM jsem vydržek mnoho let“ 

jaké byly následky vaší emigrace v česko-
slovensku?

„Pochopitelně jsem byl odsouzen za nedo-
volené opuštění republiky k trestu odnětí 
svobody na tři a půl roku a propadnutí 
majetku v nepřítomnosti. Upřímně řečeno 
mně to příliš nevadilo, žádný majetek jsem 
neměl, staré auto, se kterým jsem jel na 
dovolenou, zůstalo v Itálii a po mně doma 
nezůstalo nic, co by stálo za řeč. Komické 
bylo, že z onoho Ústavu radiotechniky a 
elektroniky ČSAV emigrovalo ve stejnou 
dobu šest aspirantů. Pan ředitel to úspěš-
ně tajil asi dva roky, protože měl strach.“

Zajímáte se o vše, co souvisí s původními 
obyvateli severních oblastí kanady. jak 
oni se vlastně správně jmenují?

Dříve jim ostatní říkali eskymáci, což oni 
odmítají. eskymo totiž znamená pojídači 
syrového masa. Sami si říkají Inuité, což 
znamená lidé. Ten můj zájem o ně vyply-
nul z přátelství s Inuitem Mikem, dnes 
v Kanadě velmi známým představitelem 
původních obyvatel. Pozval mě na jakousi 
studijní cestu. Letěli jsme z Toronta přes 
Winnipeg do místa zvaného Hamlet, pár 
kilometrů od polárního kruhu. Byli jsme 
tam v červenci, to je tam vrchol léta. Jet 
tam jako normální turista je nesmysl, kdo 
to tam nezná, má velkou šanci někde zmi-
zet a ztratit se. nás provázel Mike, pohy-
bovali jsme se v těžkém terénu na tříkol-
kách. Byla tam v té době příšerná spousta 
komárů. Sníh už skoro zmizel, ve vodě 
byla ale spousta ledových ker, ale všude 
bylo velké množství nádherných barev-
ných květin. Tam jsem se seznámil i s jejich 
velmi zajímavou kulturou“

naše představa je, že inuité žijí v iglú.

„Už dávno to tak není. Iglú si postaví jen 
při příležitosti nějakého svátku nebo jako 
atrakci pro zábavu. Dříve skutečně v nich 
v zimě bydleli, v létě si stavěli stany. V sou-
časnosti bydlí v normálních domech.“

Text a foto bok

úřad mč informuje 

ZajiŠtění schůdnosti a sjíZdnosti
Letošní zima udeřila hned s velkou nadílkou sněhu a prověřuje všechny, kdo mají na sta-
rosti zimní údržbu komunikací včetně chodníků. Po loňských zkušenostech nespoléhala 
městská část jen na IPoDec-ČISTÉ MĚSTo, a.s., který komunikace a chodníky v MČ Praha-
Troja udržuje pro hlavní město Prahu. oslovila místní podnikatele pana Štěpána Haufa 
a pana Radka Foitla, kteří mají nebo si mohou zajistit mechanizaci na odklízení sněhu, 
aby v případě, kdy napadne velké množství sněhu, zpřístupnili ty části Troje, na které by 
se dostalo až ve třetím pořadí. Přestože městská část není vlastníkem komunikací ani 
chodníků a není to její zákonnou povinností, je to služba pro občany a účelně vynaložené 
prostředky.

Postup při zajišťování sjízdnosti komunikací: v prvním pořadí se uklízejí komunikace, 
kde jsou vedeny linky MHD. na těchto komunikacích se provádí chemický posyp nebo 
pluhování. V MČ Praha-Troja to jsou tyto komunikace: Trojská, Pod Hrachovkou k otočce 
busu, K Bohnicím, nová Trojská.

Ve druhém a třetím pořadí se zajišťuje průjezdnost do 3 dnů (tj. 72 hodin). Jedná se  
o ulice nádvorní, Vodácká, Sádky, na Kazance, nad Kazankou, Pod Havránkou, Pod Sala-
bkou, na Salabce, V Podhoří, na Pazderce, U Trojského zámku.

I úklid chodníků je rozdělen do dvou pořadí. 1. pořadí zahrnuje zejména přístupové 
cesty k objektům, v nichž mají sídlo státní orgány ČR, orgány hlavního města Prahy a měst-
ských částí, k objektům škol, zdravotnických, sociálních a kulturních zařízení, ke stanicím 
metra, zastávky veřejné linkové dopravy, pěší zóny, 2. pořadí zahrnuje ostatní chodníky 
zařazené do zimní údržby (v MČ Troja není žádný chodník vyřazen ze zimní údržby).                                                                                  

ing. irena marková, ÚMČ Praha-Troja

2010 P1 P2

leden 3 198 12 255

únor 3 038 13 730

březen 3 984 17 174

duben 6 797 19 630

květen 4 953 16 704

červen 3 993 13 902

červenec 4 817 24 273

srpen 2 619 12 143

září 5 224 23 257

celkem 38 623 153 068

průměr/měsíc 4 291 17 008

průměr/den 113 446

dnů v roce 365 365

dnů bez provozu 22 22

dnů provozu 343 343

P1+P2 191 691

přívoZy pid počet 
přepravených osob

v muzeu karlova mostu
do 6. 2. Přehlídka BeTlémů

novinka – vltavský rybí betlém,
námořnický betlém s postavami  
námořníků První člunovací společnosti 
(znáte z přívozu), betlém z kukuřičného 
šustí s tématikou stavby karlova mostu

denně

10–18 h
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zajímá vás jaká je 
kanada nad polárním 
kruhem?
chcete poznat 
inuitskou kulturu 
včetně krásných 
pohádek?

Přijďte ve čtvrtek 
27. ledna 2011 
v 17 hodin 
do auly Školy 
svatopluka Čecha.

Trojský rodák Pavel krykorka 
vám představí kanadu 
včetně země inuitů 
a budete se moci 
na všechno zeptat. 

TiPy Pro vás 

n jesličky v životní velikosti 
Klášterní kostel Panny Marie, 
Královny andělů, na Loretánském 
nám., Praha 1, otevřeno od 25. do 
30. 12. 9:30-17:00 h., 31. 12. 9:30 
až15:00 h., 1. 1. 2011 10:30–17:00

Kostel Panny Marie Andělské 
je součástí areálu kapucínské-
ho kláštera na Loretánském 
náměstí. Podle řádových re-
gulí, přikazujících co největší 

prostotu, nemá ani věž, má ale 
cenné původní vybavení z po-
loviny 17. století i vynikající 
novodobou křížovou cestu od 
K. Stádníka. V levé postranní 
kapli je umístěn pitoreskní bet-
lém vytvořený v roce 1700 mni-
chem Kašparem; díky němu 
patří kostel ve vánočním čase 
k nejnavštěvovanějším v Pra-
ze. Dělové koule zasazené ve 
fasádě kostela jsou připomín-
kou pruského obléhání Prahy 
v roce 1757.

n výstava betlémů Ambit 
kláštera Františkánů u chrámu 
Panny Marie Sněžné Praha 1, 
Jungmannovo nám. 18, do 9. 
1. 2011 otevřeno: po-ne 10-

18 h., 24. 12. 10–16 h., 31. 12.  
10–15 h., 1. 1. 2011 13–18 h.

n  Zimohraní 2010 novoroční 
koncert Bratři ebenové čtvrtek 
6. 1. 2011 ve 20 h. Kc Vltavská

n  Pražské věže do 28. 2. 2011 
mají rodiny s dětmi zvýhod-
něný vstup do všech objektů 
Pražských věží s 50% slevou.
malostranská mostecká věž, 
Prašná brána, staroměstská 
mostecká věž, věž chrámu sv. 
mikuláše na malé straně (den-
ně 10-18 h., vstup: 70,-, děti 
a majitelé opencard: 50,- Kč) 
Petřínská rozhledna  (denně 
10-18) staroměstská radnice 

a věž  (po 11-22 h., út-ne 9-22 
h., vstup: 100,-, děti a majitelé 
opencard: 50,-Kč).

Věž sv. Mikuláše na Malostran-
ském náměstí se smutně „pro-
slavila“ svojí funkcí za totalitní-
ho režimu. Poté, co komunisté 
uchvátili v někdejším Českoslo-
vensku moc, stala se někdejší 
zvonice a hláska opět pozoro-
vatelnou. Od 50. let 20. století 
tu totiž měla svoji základnu a 
tajnou pozorovatelnu nechval-
ně proslulá STB, Státní tajná 
služna, která odsud monito-
rovala dění na ambasádách 
západních států. Na pozorova-
telnu se dostanete po zdolání 
303 schodů.

Ž
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poZvání
Hromady sněhu všude v okolí Kavárny u lávky 
zkomplikovaly účast na setkání příznivců Klubu 
trojské historie. Přesto se schůzka 2. prosince v ob-
vyklý čas konala. Přítomen byl i přespolní sběratel 
pohlednic Libně, Kobylis a Bohnic, se kterým bylo 
možno debatovat nad jeho sbírkou. Vzpomínalo 
se i na dávné mikulášské radovánky. další schůzka 
kTh se uskuteční v kavárně u lávky ve čtvrtek 6. 
ledna 2011 od 17 hodin.                         text a foto bok

sokolská vŠestrannost
koncem listopadu a začátkem prosince proběhlo několik úspěšných akcí:

n  Předvánoční nedělní cvičení 28. 11.dopoledne, kde naše cvičitelky předvedly své programy cvi-
čebních hodin – Pilates, Aerobik, Bodystyling, Stepy, Flexibar. Každou účastnici jsme přivítali balíč-
kem vánočních perníčků a magazinem s recepty vánočního cukroví. o přestávkách byla uskuteč-
něna nabídka sportovního oblečení. na závěr bylo připraveno malé posezení se svařeným vínem a 
ovocem, při kterém si ženy v družné zábavě popovídaly.
n  cvičení vystřídal turnaj ve stolním tenise v odpoledních hodinách, takže se účastníci seznamovali 
se cvičenkami a někteří si s nimi připili s přáním krásných vánoc a vše nejlepšího do nového roku.
n  Plánovaný zájezd do Ambergu v sobotu 4. 12. se nakonec přes nepříznivé počasí  minulých dnů, 
uskutečnil. Předpověď počasí byl mráz a sluníčko. 5 osob odřeklo, jelo nás 32. Při odjezdu bylo  -14 
stupňů c, ale sinice byly čisté, zvláště dálnice. Řidič přesto jel velmi opatrně, pomaleji než obvykle, 
takže cesta trvala 4 hod. tam i zpět s přestávkami. Pozorovali jsme zasněženou krajinu , ale sluníčka 
jsme se nedočkali. Program v Ambergu jsme dodrželi a stihli. Historické  městečko je malé a krásné, 
obchodní centrum je blízko centra a na náměstí jsme  si dali známou německou klobásu a svařák. 
nakonec všemi oblíbená návštěva bazénu  v lázních neměla chyby.

n  V neděli 5. 12. odpoledne se konala Mikulášská besídka. na začátku bylo malé divadlo. Byla zima 
i v tělocvičně, škoda, že přišlo jen 50 dětí s rodiči, ale tělocvična byla naplněná. náčelnice Kateřina 
Šrámková rozehřála děti velmi pěkným  pohybovým cvičením, při vánočních písničkách. Pak násle-
dovalo vystoupení žákyň s aerobikem pod vedením Jany Šrámkové s vánoční tématikou. nakonec 
přišel Mikuláš s andělem a čerty. Jejich kostýmy byly velmi pěkné, zvláště Mikuláš byl prostě „su-
per“. Rozdával nadílku – chaloupku s čokoládovými figurkami, mandarinku a pitíčko. Mikulášská 
nadílka se velmi vydařila.
n  Do nového roku přejeme vše nejlepší a těšíme se na setkání při cvičení a různých akcích sokolské 
všestrannosti.                       

alžběta filipová 



TiP na výleT

Trojský kalendář

Zoo PŘIPRAVILA
otevřeno denně v prosinci od 9.00 do 16.00 h.

bZ připravila

Prosinec – měsíc klidu
24. 12. Štědrý den v zoo Přijďte popřát našim zvířatům! 

otevřeno do 14 hodin.
 vánoční divadelní představení pohádková představení 

během vánočních prázdnin
27. 12. divadlo apropo Živý Betlém, 13.00, 14.00, 15.00
28. 12. divadlo mazec Dudlajdý a Strouhanka, 13.00
29. 12. divadlo matýsek cesta kolem světa, 13.00
30. 12. divadlo mazec Dudlajdý a Strouhanka, 13.00
31. 12. silvestr v Zoo, otevřeno do 14 hodin.

24. 12. Štědrý den zdarma Dárek návštěvníkům...
více na www.botanicka.cz

otevřeno
denně 9–16 h.

TiP Pro vás
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milí čtenáři,
nenáročná vycházka v bezpro-
středním sousedství Troje vás 
zavede do míst, kde se snoubí 
krásy přírody s historií.
Poznejte sami co je pravdy 
na tom, že v Bohnickém údolí 
„dávají lišky dobrou noc“.
Začneme u rozcestníku proti 
bráně útulku pro opuštěná 
zvířata V Zámcích, kam nás 
doveze bus č. 236 (od zoo 
každou celou hodinu a 48 
minut). odtud se vydáme po 
modré, přehledně značené, 
turistické trase podél koryta 
potoka vzhůru. Vody Bohnic-
kého potoka byly v souvislosti 
s výstavbou Severního města 
strženy a na svůj návrat na 
povrch dosud čekají. Míjíme 
zbytky kamenných můstků a 
zdí, snad někdejšího mlýna. 
na jižní stráni vlevo nás pro-
vází rozvaliny opěrných zídek 
bývalých vinic. Po jednom ki-
lometru se ocitáme na návrší 
s rozcestníkem (k vyhlídce  
0,3 km, do Starých Bohnic  
1 km). V Bohnicích se potká-

te se zajímavou ukázkou li-
dové barokní architektury – 
statkem Vranných. A že tudy 
kráčela historie dokládá fakt, 
že nejstarší dochovaný písem-
ný dokument Archivu hl. m. 
Prahy je z bohnického koste-
la (tzv. Autetika – pergamen 
1158). Autobus  (236 – k zoo 
nebo 102 – přes Kobylisy na 
nádraží Holešovice metro c) 
odjíždí ze zastávky před re-
staurací U Kaštanu.

Detail pohledu, přelom XIX./XX. st.
Vydala MČ Praha 8 v roce 2008

na budeč, kde se učil sv. václav
„...Václav vnuknutím božím již od útlého mládí stále toužil po 
vzdělání. Otec jeho, chtěje splniti touhu jeho srdce, poslal ho na 
hrad zvaný Budeč, aby se tam učil žaltáři u nějakého ctihodné-
ho kněze jménem Učena. Tu se pak počal blahoslavený Václav 
s myslí vnímavou ochotně učiti, den ze dne lépe a lépe prospí-
vaje.“ Tak praví latinská legenda „crescente fide christiana“ a 
tradice dodává, že na Budči byla první latinská škola v Čechách.

Budečskou rotundu sv. Petra a Pavla založil Václavův děd Spy-
tihněv nejpozději v roce 915 a je nejstarší dochovanou kamennou 
stavbou v Čechách. Byla jedním ze dvou kamenných kostelů na 
budečském slovanském hradišti, pocházejícím z doby kolem roku 
800. Výšinné, dvěma valy opevněné trojúhelníkové hradiště bylo 
vedle nedalekého Levého Hradce (dnes součásti Roztok) hlavním 
střediskem kmene Čechů. Valy budečského hradiště jsou dodnes 
v terénu patrné a archeologický průzkum odhalil i základy dru-
hého kostelíka Panny Marie.

Východiskem pro krátký výlet nám mohou být v údolí pod budeč-
ským hradištěm položené Zákolany. Sem se snadno dostaneme 
z Troje autem buď přes Kralupy a otvovice (delší trasa, ale vyhne-
me se centru) a nebo přes Dejvice, Bořislavku, Horoměřice, Velké 
Přílepy a Trněný Újezd. Tato kratší trasa měří 26 km, trvá v ideál-
ním případě; 35 minut. Vlakem můžeme jet z nádraží Holešovice 
do Kralup a tam přesednout na osobní vlak do Zákolan, (odjezd 
třeba v 8:58, příjezd do Zákolan v 9:43).

Ze Zákolan po červené značce do kopce na jih na hradiště 
s valy, rotundou a hřbitovem. K rotundě, která byla později na-
výšena, byla ještě přistavěna ve 12. století hranatá věž a v 17. 
století na místě kruhovité apsidy obdélný presbyterář. Kostel je 
obklopen hřbitovem s barokní branou. Značka pokračuje dále 
k jihu, u soutoku Dřelovického a Zákolanského potoka se může-
me rozhodnout, zda pokračovat dále po značce až k okoři – cca 
6 km, a nebo se můžeme stočit přes přírodní památku Kovárské 
stráně (lokalita teplomilných rostlin) směrem k severovýchodu a 
dojít do Trněného Újezda. odtud je to již kousek z kopce zpět 
k východišti výletu v Zákolanech. celý výlet s cca 2-3 hodinovou 
procházkou se dá stihnout i za odpoledne.

Absolvoval a doporučuje václav valtr
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Zde je vezen do školy do města Budče Liber depictus XIV. st.
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