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Milí trojští a podhořští sousedé,
tak jako každoročně i letos jsme nechali rozsvítit vánoční lípu u trojské školy. I když se snažíme v poslední době 
ve všech budovách městské části, tedy i školách energiemi šetřit, rozhodli jsme se nakonec naši skromnou tradici 
vánoční výzdoby v Troji zachovat. Je to pro mne symbol začínajícího Adventu a blížících se vánočních svátků. Byl jsem 
proto také velice rád, že jsem se s mnohými z vás mohl letos osobně potkat a popovídat si na další předvánoční trojské 
tradici – rozsvícení vánoční borovice v obecní zahradě u mateřské školy.

Milí sousedé, zkuste i letos v tomto adventním čase myslet více na své blízké, na rodinu, na sv é děti a přátele a nejen 
na úklid, předvánoční mytí oken, shánění dárku a pečení cukroví. Vánoce by totiž neměly být jen o bohatě prostřeném 
stole a hromadě dárků pod stromečkem, ale hlavně o rodinné pohodě.

Užijte si všichni klidný Advent v Troji.
Tomáš Bryknar

SLOVO STAROSTY

ZASTUPITELSTVO INFORMUJE

Mgr. Michal PETKOV
předseda Grantové komise
předseda Komise
pro životní prostředí 
a veřejná prostranství
Trojský kůň

Mgr. Eva GIESE, MBA
předsedkyně Komise
pro kulturu
Trojský kůň

Mgr. Kateřina 
TŮMOVÁ
předsedkyně Komise
pro školství
Trojský kůň

Mgr. Evžen 
ZÁPOTOCKY�
člen zastupitelstva,
navržen na člena Finančního
výboru ZMČ
Společně pro Troju

Klára FOITLOVÁ
předsedkyně Finančního
výboru ZMČ
předsedkyně Komise
sociální a zdravotní
členka Grantové komise
Trojský kůň

Jan FOGLAR
člen zastupitelstva, navržen
na člena Kontrolního
výboru ZMČ
Společně pro Troju

JUDr. Petr HOSTAŠ
předseda Kontrolního
výboru ZMČ
předseda Komise pro obecní 
majetek
Trojský kůň

Ing. Tomáš BRYKNAR
starosta městské části
předseda Komise pro 
dopravu a bezpečnost
předseda Povodňové 
komise
člen Komise pro školství
člen Komise pro obecní 
majetek
Trojský kůň

Představujeme vám členy zastupitelstva městské části s uvedením oblastí, ve kterých budou pracovat.
Jejich e-mailové kontakty naleznete na webových stránkách www.mctroja.cz.

Ing. arch.
Tomáš DRDÁCKY�
místostarosta mč, předseda
Komise pro rozvoj, krajinu
a výstavbu, odpov. redaktor 
časopisu TROJA, člen komisí:
Povodňové, Grantové,
pro sport a volný čas, pro
dopravu a bezpečnost
Trojský kůň

Zastupitelé MČ Praha-Troja
pro volební období 2022–26
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TIP SEZONY

TROJSKÝ KALENDÁŘ

Sbírka ke Dni
válečných
veteránů
Městská část se připojila ke sbír-
ce Vojenského fondu solidarity 
pro válečné veterány.
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Vánoce z papíru vystřižené

K UVEDENÉ CENĚ bude při-
počtena daň ve výši 21 %. 
Ceny platí při dodání ho-

tových podkladů. Za obsahovou 
stránku inzerátů ručí inzerent. Vy-
davatel může odmítnout přijmout 
objednávku inzerce bez udání dů-
vodu.

Inzeráty můžete podat na CD 
a DVD v sekretariátu Úřadu měst-
ské části nebo je můžete zaslat 
e-mailem na adresu info@mctro-
ja.cz neboz redakce@mctroja.cz. 
Jednorázová platba za jeho zveřej-
nění se platí předem. 

1/2 strany
185 mm šířka
130 mm výška

2500 Kč

1/4 strany
90 mm šířka
130 mm výška

1300 Kč 

1/6 strany
185 mm šířka
44 mm výška

950 Kč

1/8 strany
90 mm šířka
62 mm výška

600 Kč

1/10 strany
90 mm šířka
49 mm výška

500 Kč

1/12 strany
58 mm šířka
62 mm výška

400 Kč

1/16 strany
90 mm šířka
29 mm výška

300 Kč

1/24 strany
58 mm šířka
29 mm výška

200 Kč

5000 Kč

celá strana
185 mm šířka
256 mm výška

CENÍK INZERCE

Volba prezidenta

S E USKUTEČNÍ 13.–14. 1. 2022 a případné 
druhé kolo 27.–28. 1. 2022, v obou přípa-
dech v pátek 14–22, sobota 8–14 h. 

Hlasování bude možné i na voličský průkaz (VP). 
Ten si lze osobně vyzvednout nejdříve 29. 12. 2022 
a nejpozději 11. 1. 2023. Je možné vystavit průkaz 
na obě kola voleb současně. Také lze vystavit VP 
jen pro jedno kolo. Ve středu 25. 1. 2023 končí 

lhůta pro vydání průkazu pro 2. kolo volby. 
www.mvcr.cz/volby.

enata Zajícová,
evidence
obyvatel

a volby

2

lhůta pro vydání průkazu pro 2
Podrobnosti na www.mvcr.cz/

R
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M  PRAHA-TROJA A GALERIE HLAVNÍHO M STA PRAHY
vás srde n  zvou na

OD 16 HODIN V TROJSKÉM ZÁMKU
EPOQUE QUARTET P EDNESE SKLADBY

M. DAVISE, J. KU ERY, D. ANGERA, A. PIAZZOLLY,
D. ELLINGTONA, J. WILLIAMSE, D. RENHARDTA

a V. COSMY
P ÍSTUP HLAVNÍM VCHODEM OD SEVERNÍHO NÁDVO Í (OD KONÍRNY).

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

ÚŘAD MČ INFORMUJE
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Ozdravný pobyt členů SPCCHt
Organizace Svazu postižených civilizačními chorobami Praha 7 v le-

tošním roce zajistila oblíbený týdenní pobyt v Lázních Poděbrady 

od 31. 10. do 6. 11. 2022. Zúčastnilo se ho třicetšest našich členů, 

z toho bylo čtrnáct Trojáků.

B
yli jsme opět ubytováni v hotelu Libuše, 

ve kterém se nám dobře bydlí i stravuje. 

Protože je v centru Poděbrad, do všech 

obchodů, cukráren, kina i koupele to máme 

blízko. Předpověď počasí pro náš týden byla 

dosti nepříznivá, ale dopadlo to docela dobře. 

Po dobu pobytu bylo pěkně, zmokli jsme jen 

jednou. Koupele jsme měli opět v Letních láz-

ních. Ve čtvrtek se nás část zúčastnila zdravotní 

přednášky spojené se cvičením na téma Halluxy 

(vbočený palec) a jak se jim bránit. Tuto akci 

zorganizoval Sokol Troja.

Ve středu se uskutečnil odpoledne náš už tra-

diční výlet. Jeli jsme vlakem jednu stanici do Li-

bice nad Cidlinou. Pak už pěšky k soutoku Labe 

s Cidlinou. Po krátké zastávce v restauraci Soutok 

jsme pokračovali cestou podél řeky do Poděbrad. 

Trasu absolvovalo v pohodě čtrnáct účastníků.

Ti, kterým už to tak dobře nešlape, se roz-

hodli tento výlet absolvovat lodí. Loď Král Jiří ale 

už nejezdila. Objevili jsme, že za mostem stojí 

připravena k jízdě menší motorová loď Kapitán 

Korkorán. Osm nás na ni nastoupilo a její 

kapitán nás provezl po Labi ještě kousek za 

soutok, až k dálničnímu mostu a zpět do Po-

děbrad. Cestou jsme se mohli občerstvit.

Na zpáteční cestu do Prahy pro nás v ne-

děli přijel k hotelu autobus v devět hodin. Ko-

lem desáté hodiny jsme už byli doma. Pobyt 

na rok 2023 už máme objednaný, tak se na 

něj můžeme těšit.

Pobyt se uskutečnil s finančním příspěvkem 

MČ Praha-Troja. Děkujeme. J. Tůma
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TIP PRO VÁS

Inzerce

REALIZACE A ÚDRŽBA ZAHRAD
SEKÁNÍ TRÁVY

TEL.: 606 662 223, 723 899 561

RIZIKOVÉ KÁCENÍ, ŘEZ
A OŠETŘOVÁNÍ STROMŮ

Galerie
Rudolfinum

Nechte se ovlivnit názory našich a zahraničních
umělců (i zvučných jmen jako je např. Francis Alÿs, 
Maria Bartuszová) vystavujících na společné a vz-
nosné téma fragilités = křehkost v Galerii Rudolfi-
num. Vždyť umělci mají přeci ten vzácný dar vidět 
věci kolem sebe a především pravdu komplexněji,
v širších souvislostech než obyčejný člověk. • Velice
přitažlivě a jednoznačně křehce působí již v úvo-
du výstavy Průzor do nebe od Susanny Fritscher,
zhmotněná křehkost padající na nás z proskleného
stropu Rudolfina v podobě jemných vláken (vešlo
se až 70 kusů vláken na jednu skleněnou tabulku).
Kvalitní a zajímavá Alÿsova videoprojekce vyzní-
vá bohužel pro českého diváka naprázdno (titulky 
v angličtině). Z našich umělců udivuje Luboš Plný 
analýzou lidského těla metodou kouskování na
plátky a svým Spícím městem s všudypřítomnou
holubicí Dominik Lang, jenž se snaží vyjádřit i svůj 
vztah k otci. Naivistický pohled na křehkost nabí-
zí Anna Zemánková. Slavná Maria Bartuszová,
česká sochařka žijící na Slovensku, řeší křehkost 
vztahů a soužití formou oblých tvarů jako ženským
znakem, který stlačuje geometrický mužský ele-
ment. Že něco křehkého může mít i monumen-
tální rozměry a svou vlastní historii vypráví příběh
sisalu z Tanzánie – White Gold: Morogovo od Kap-
wani Kiwanga.
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U příležitosti výročí založení
Československa 30. 10. 2022

H. Suchaňová violoncello, K. Badeová zpěv, kytara, J. Hudec kytara, J. Bohdan kytara, M. Vymětal kytara

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA VYHLÁSILO DOTAČNÍ PROGRAM NA PODPORU PROJEKTŮ

ke zlepšení životního prostředí
PRO R. 2023

O Dotaci v rámci Programu mohou žádat fyzické osoby, a některé práv-
nické osoby (nemohou žádat organizační složky státu, územně samosprávné celky 
a příspěvkové organizace zřízené HMP).

L HŮTA PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI je od 5. 12. 2022 do 9. 1. 2023 včetně. Oblasti dotací jsou 
Veřejná zeleň, Zelené učebny, Ochrana přírody, Ekologická výchova, Specifické projekty, Vý-
ukové a vzdělávací programy pro školy a Adaptace klimatické změny. Maximální částka na 

jednotlivou žádost činí 450 000 Kč až 900 000 Kč dle zaměření (oblasti) projektu.
Veškeré informace k Programu, formulář Žádosti a další vzorové dokumenty jsou k dispozici na 

internetových stránkách HMP www.praha.eu – záložka „O MĚSTĚ“, sekce „Finance“, položka 
„Dotace a granty“, a dále položka „Životní prostředí a energetika“.
Program administruje a informace ke zpracování Žádosti poskytuje odbor ochrany prostředí Magist-
rátu hlavního města Prahy, Jungmannova 35/29, Praha 1. Konzultace je možná telefonicky nebo pro-
střednictvím e-mailu, ve výjimečných případech osobně (nutno předem domluvit na níže uvedených 
kontaktech):
Ing. Václav Saifrt, vaclav.saifrt@praha.eu, 236 00 5826, Ing. Milič Solský, Ph.D., milic.solsky@praha.eu, 
236 00 4378, Ing. Petra Špatenková, petra.spatenkova@praha.eu, 236 00 3304

Výstava uctívá i křehkost nejstaršího Reliéfu již ze-
mřelé polské sochařky Aliny Szapocznikow (vzpo-
mínka na dětství prožité v koncentračním táboře). 
Její sochy Filozof, Souhlásky, Břišní polštáře Vás
ale ubezpečí o jejím nadčasovém smyslu pro hu-
mor.  Já osobně jsem navštívila vernisáž výstavy 
v druhé polovině října a byla jsem nešťastná ze
špatné kurátorské práce. Některé popisky chyběly 
a většina z nich nebyla v češtině. Prý z časových dů-
vodů. Myslím však, že Galerie Rudolfinum už vše
napravila ke spokojenosti diváka, a tak neřeknete
jako moje děti, že výstava jen krutě zkouší křeh-
kost návštěvníkovu. Výstava je zdarma a potrvá do 
8. 1. 2023. L. Popovská
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Kapwani Kiwanga, White Gold
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kresba a grafika

G ALERIE U LÁVKY se tentokráte zaplnila autentický-
mi otisky nahých těl krásných žen. I když jen jeden 
obraz září pastelovou barvou (Vyhánění Anděla 

Ďáblem), přesto i ostatní v téměř monochromatické (černo-
bílé) podobě pracují se svěžím kontrastem světla a stínu.

Pomocí svých „milovaných Amazonek“ nás autor šikovně 
vtahuje do svého osobitého světa hřbitovů (židovských i katolic-
kých), architektonických památek kolem nás, vinic, i do pocitů 
žen za použití kombinované techniky. Šavelova Zlatá a Anděl-
ská linie se vyznačuje především svou zjednodušenou lyrickou 
kompozicí zdůrazněnou obrysovou čarou tu zlatou,  tu bílou.

Výstava Vladimíra Šavela Jr. nabízí i barevné litografie 
momentek míst autorovi nejdražších (např. Teplice, Du-
chcov, Praha) a Ex libris. Překvapením je tak trochu ande-
rleovská babička s vnukem (Čas I.) a obzvláště originální 
představa Kronose (Čas II.) v provedení týmů Šavelových, 
přičemž v dolní části kresby vidíme autorský rukopis vnuka 
a v horní části autorskou vizi dědečkovu. Zastavte se v naší 
malé galerii, stojí to za to. L. Popovská

TROJSKÝ KALENDÁŘ

TIP PRO VÁS

ŽIVOT V TROJI

Vladimír Šavel Jr.
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P ŘÍBĚH DVOU UKRAJINSKY�CH DOKUMENTARISTŮ, kteří do 
poslední chvíle zůstali v obléhaném Mariupolu, zasáhl celý 
svět. Chernov s Maloletkou z města, které před válkou mělo 

téměř půl milionu obyvatel, informovali o světě bez elektřiny, telefo-
nického signálu, vody či dodávek jídla. Novináři mohli komunikovat 
pouze přes satelitní telefon. Díky jejich práci se veřejnost dozvěděla 
například o ruském útoku na mariupolskou porodnici, který se stal
symbolem brutality této války.
V Galerii Czech Photo Centre je vystaveno kolem padesáti snímků z Ma-
riupolu. V obrazovkách pak jsou promítány další, nové válečné fotografie 
Maloletky a Chernova, út–pá: 11–18, so–ne: 10–18 h, vstupné:100/50 Kč 
do 4. 12. 2022 Galerie Czech Photo Centre se nachází sto metrů od stanice 
metra Nové Butovice ve směru Zličín, na adrese Seydlerova 2835/4, Praha 5
http://www.czechphoto.org

Pohledy z Dlážděnky
V uplynulých dnech jsem za slunečného počasí na-
vštívil novou vinici na západním úbočí Dlážděnky. 
Z její horní části je krásný výhled do trojské kotliny.

S E SOUHLASEM MAJITELE
vinice pana Zilvara jsem 
pořídil několik snímků 

směrem k západu, na kterých 

je vidět takřka celá Troja. V ar-
chivu mám i lavírovanou kresbu 
Luboše Doutlíka z roku 1955 
ze stejného stanoviště, které 

leží asi padesát pět metrů nad 
křižovatkou ulic Trojská a Pod 
Lisem.
Vinice byla obnovena v letech 
2015 a 2016 na ploše 2,5 ha. 
Byla osázena odrůdami Riesling 
a Pinot Noir, je užito rýnsko–he-
ssenského vedení révy se závla-
hou. Podloží tvoří tmavošedá až 

černá břidlice, díky blízkosti Vl-
tavy je zdejší prostředí podobné 
vinicím u Mosely. Hrozny jsou 
zpracovávány na místě, oddě-
leně ze dvou částí vinice, horní 
trati Ampphiteatr a dolních částí 
stráně Schwarzberg. Produkce 
je přibližně 16 000 lahví ročně.

Ing. arch. Václav Valtr
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ZE ŠKOLNÍCH (I TĚCH DETAŠOVANÝCH) ZAŘÍZENÍ

ŽIVOT V TROJI

P O SRAZU V ZAHRADĚ u ma-
teřské školy jsme se urych-
leně přesunuli do sucha 

a tepla sokolské restaurace, kde 
letos proběhl celý program. Účast-
níci si vytvořili lucerničky z dýní 
různých tvarů a barev. V restauraci 
pro ně bylo připraveno občerstvení. 
A když měli plná bříška, mohli se 
vrhnout do víru tance. Svou návště-
vou nás i letos, v těchto mokrých 
podmínkách, poctilo mnoho straši-
del a čarodějnic. Rádi jsme ocenili 
kreativitu, nápaditost i roztomilost. 

Žáci základní školy zazář

A nakonec samozřejmě i odva--
hu. V areálu Camp Sokol Trojaa 
čarodějnice Agáta probudila sváá 
strašidýlka a rozsvítila světýlka,, 
která děti dovedla k pokladu. 
Déšť a mokro sice strašidelnouu 
cestu udělaly ještě strašidelnější,, 
ale s rozsvícenou lucerničkou zaa 
odměnou došli všichni. TJ Sokoll 
Troja moc děkuje za podporu MČČ 
Praha-Troja, za skvělou spolu--
práci MŠ Nad Kazankou a za pří--
jemné zázemí restauraci Sokola.

Kateřina Šrámkováá

Pátek 4. listopadu byl od dopoledních hodin hooodně upršený,, 
zamračený a smutný… Ale čarodějnice Agáta se deště nezaleklaa 
a i letos připravila pro děti z trojského Sokola a trojské školkyy 
odpoledne plné zážitků a překvapení.
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T ENTO ŠKOLNÍ PROJEKT začal v nedě-
li 6. listopadu stavbou cirkusového
šapitó na parkovišti u Trojské lávky.

Pomoct se stavbou přišli i rodiče žáků, děti
i pedagogové školy. V pondělí po krátkém
představení týmu profesionálních artistů
byli všichni žáci rozděleni do několika sku-
pin podle toho, jakou cirkusovou roli chtěli
zažít. Na výběr byli artisté, kouzelníci, fakíři,
žongleři, chodci po laně, akrobaté, klauni
a černé divadlo. Pod vedením vyškolených
trenérů žáci nacvičovali svá vystoupení v úte-
rý a ve středu dopoledne pouhé dvě hodiny.

Ve čtvrtek si vše vyzkoušeli na generální 
zkoušce za podpory potlesku nejmladších
návštěvníků z trojských mateřských škol.
Odpolední představení ve čtvrtek a v pátek 
patřilo rodičům, prarodičům a sourozen-
cům. Poté už následovalo jen bourání, opět 
s pomocí rodičů a v sobotu ráno celý cirkus
odjel. Zůstaly nám krásné vzpomínky a hře-

ji ý i š ě í d ř é

řili jako hvězdy manéže
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V druhém listopadovém týdnu zažili žáci trojské školy to, 
co ještě nikdy před tím. Na týden se stali hvězdami manéže. 
Do trojské školy přijel Cirkus Happy Kids.

A jaký byl pedagogický význam pro-
jektu?

Děti se v rámci nácviku naučily inten-
zivně spolupracovat, na vlastní kůži zažily 
pocit zodpovědnosti za celou skupinu a pod-
porovaly své spolužáky při tréninku. Větší 
děti akceptovaly menší spolužáky, mladší 
respektovaly starší a naopak. Nezávisle na 
věku, tělesných i duševních schopnostech
tvořily tým, ve kterém se učily vzájemné dů-
věře a týmové práci. Stát uprostřed manéže
a předvést svůj um vyžadovalo notnou dávku
odvahy i překonání trémy.

Odměnou byl zasloužený aplaus publika 
celého cirkusového stanu, který propůjčil 
dětem tak důležitý pocit úspěchu a jedineč-
nosti. Jeden za všechny – všichni za 
jednoho – to byla základní myšlenka pro-

em na všechny naše děti moc pyšná.
dík patří našemu skvělému pod-

li MČ Praha-Troja, který pomohl 
chnickou stránku projektu a Zoolo-

ahradě Praha, která nám propůjčila 
arkoviště jak ke stavbě stanu, tak 
rkování návštěvníků cirkusu.

Kateřina Tůmová

jivý pocit štěstí z vydařené-
ho projektu.

jednoho
jektu. Jse

Velký 
porovatel
vyřešit te
gické za

své pa
i k par
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ZE ŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ

TIP PRO VÁS

ŽIVOT V TROJI

Projektová výuka a Musicfest 2022
Druhý listopadový týden patřil na Trojském gym-
náziu tradiční projektové výuce, tentokrát bylo 
zvoleno ústřední téma „plavba“.

P ŘIPOMÍNÁME SI PĚTI STÉ VYROČÍ od dokončení první plavby kolem 
světa, kterou zahájil v roce 1519 portugalský mořeplavec Fernáo de
Magalháes a v roce 1522 dokončil jeho nástupce Juan Sebastián El-

cano. Vzhledem k vysokému počtu studentů na gymnáziu jsme se pro letošní 
školní rok rozhodli projektovou výuku rozdělit na dvě části – podzimní pro
vyšší stupeň a jarní pro nižší stupeň. V tomto období se účastnilo 140 stu-
dentů v devíti projektových skupinách. Byla realizována podtémata jako na-
příklad Well-being – plavba k duševní pohodě; Klidná plavba za poznáním;
Plavba po rozbouřených vlnách života – Ztroskotanci; Kulturní plavba po
hispánských zemích; Plavba po obloze s větrem v zádech a podobně. Všichni 
se snažili maximálně zapojit, výsledkem jsou vydařené prezentace, které mů-
žete zhlédnout na webových stránkách školy, případně YouTube.

V DEN SVATÉHO MARTINA 11. 11., v ranních hodinách, seA
mohli mladší studenti gymnázia seznámit s výsledky bádá-
ní jejich starších spolužáků. Následovala akce, jejíž tradice
se zatím teprve rodí. V roce 2019 proběhl nultý ročník hu-

debního festivalu Trojského gymnázia. Nikdo neočekával, že se na 
stejném místě při stejné příležitosti sejdeme až za tři roky…, i to je
bohužel pozůstatek Covidu. Jsme rádi, že konečně naše velká tělo-
cvična ožila zpěvem, tancem a trochu i divadlem. Své nadání a umě-
ní předvedli studenti napříč všemi ročníky. Mezi nimi je opravdu
řada talentů. Přál bych jim, aby ve své píli naučit se něco navíc setr-
vali co nejdéle a mohli tak dělat radost sobě, svým rodičům a nám
všem. Věřím, že na další ročník Musicfestu nebudeme muset čekat 
další tři roky.

Mgr. Radim Jendřejas, ředitel Trojského gymnázia
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Senioři zdarma
na Hrad
Do 31. prosince 2022 mají ná-
vštěvníci od sedmdesáti let jako 
zvláštní hosté prezidenta republiky
vstup zdarma do katedrály sv. Víta, a
Starého královského paláce, bazili-
ky sv. Jiří, Zlaté uličky a do expozice 
Příběh Pražského hradu.
Volné vstupenky získáte po předlo-
žení platného dokladu určujícího věk 
u pokladen na II. nebo III. nádvoří.

Pink Floyd pod hvězdami
9. 12. od 19 h Planetárium Praha

Koncert brněnské kapely Distant Bells – Pink Floyd tribute.
Nechte se obklopit obrazem, autentickým zvukem, hvězdami
i tmou a ponořte se do hudby legendy Pink Floyd. 400 Kč

Co list, to jiný strom. Ale jaký?!

a) ý
b) Jinan dvoulaločný
c) Jírovec maďal /Kaštan koňský/
d) Lípa malolistá
e) Dub letní
f) Jilm habrolistý
g) Javor babyka ře

še
ní

 n
a 

st
r. 
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ZAJÍMAVOST

a) Ořešák královský

1 2 3 4

5 6 7

10–16 hod.
Výstava Příběh Pražského hradu

Dne 20. 11. 2022
oslavil 85. narozeniny

PAVEL URVÁLEK.
Do dalších let

přejí hodně zdraví

a optimismu

rodina, přátelé

a sousedé.



PROSINEC 2022 278

9

POHLED DO HISTORIE

Klub trojské historie
Panský statek Pod Havránkou
Bývalý panský statek byl částečně dostavěný a pře-
stavěný zároveň se stavbou Trojského zámku v letech 
1679–1689 za hraběte Václava Vojtěcha ze Šternber-
ka. Stavba statku nese barokní a klasicistní prvky.

R OKU 1873 KOUPIL TROJSKY 
ZÁMEK a další nemovitosti
od knížete Windischgrätze

známý karlínský průmyslník Karel 
Židlický. Po jeho smrti 1878 přešel 
zámek Troja do vlastnictví na ne-
plnoleté tři syny pana Židlického:
Karla, Josefa a Vladimíra. Rodina 
Židlických pronajímala přilehlou re-
stauraci, která patřila k zámku.

Po smrti pana Židlického se
s vdovou Johannou Židlickou, roze-

nou Čermákovou oženil pan Alois 
Svoboda, který v té době dělal vycho-
vatele v rodině Židlických.

Na základě rodinného vyrovnání 
ze dne 1. srpna 1897 přešel zámek 
a další nemovitosti do vlastnictví 
nevlastního otce Židlických – Aloise 
Svobody (1855–1929).
Alois Svoboda s manželkou Johan-
nou měl dvě dcery – Annu a Jo-
hanku. Anna se provdala za pana 
Františka Maturu, c. k. poštovního 

kontrolora (1872–1934), dlouhole-
tého starostu tělocvičné jednoty So-
kol Praha-Troja. Maturovi měli byt 
v přilehlé budově Trojského zámku, 
na rohu u ZOO, nad konírnou. V létě 
bydleli v západním křídle Trojského 
zámku v přízemí. Sestra pana Ma-
tury Růžena Maturová-Jílková byla 
operní zpěvačka (v Národním diva-
dle). Pan Matura byl zapálený muzi-
kant. Když v té době trojské Sokolky 
potřebovaly nacvičovat na slet, tak 
jim hrál doma na klavír a ony cvičily 
dole pod okny venku.

Poznámka: V roce 1920 věnoval pan
Alois Svoboda Trojský zámek a po-
zemky na Zoologickou a Botanickou
zahradu a další pozemky prezidento-
vi T. G. Masarykovi (tj. Českosloven-
skému státu) k rozsáhlému využití.
Takového vizionáře, kterým byl pan
Alois Svoboda a jeho myšlenky o vy-
užití pozemků Troje ke vzdělávání 
a sociálním účelům obyvatel státu už 
Troja pak nikdy neměla (viz publikace
Ztracený Ovenec, nalezená Troja – 
k mání v obchodě Na Kovárně, do
vyprodání zásob).

Trojský dvůr čp. 7, Pod Havránkou 10. Panský hospodářský dům postavili Štern-
berkové koncem 17. století se zámkem Troja. Obytná budova má mansardovou 
střechu, do dvora vede klasicistní brána. Později v objektu sídlilo mnoho firem.

Alois Svoboda s manželkou Johannou

Pan František Matura i jeho syn Alois 
Matura (bratranec Quido Schwan-
ka) doprovázeli na klavír Růženu 
Maturovou na jejím turné po USA. Po 
roce 1948 byl v bytě po Maturových 
okrsek VB.

Johanka se provdala za pana 
Quido Schwanka, c. k. finančního 
koncipistu. Jeho syn Quido Schwank 
(1911–1998), vnuk Aloise Svobody, 
se narodil v domku u zámeckého 
areálu. Po svatbě bydlel s manželkou 
Marií na Kazance. Pracoval celý život 

jako stavitel. Z popudu pana Quido 
Schwanka vznikla Nadace Quido 
Schwanka – Troja, město v zeleni 
dne 23. července 1993 za účelem ob-
novy, zachování, podpory a rozvoje 
zelené Troje, jako vzácného sídelní-
ho a přírodního útvaru Prahy.

Jádro dochovaného objektu – 
panský statek – bylo vybudováno 
počátkem 40. let 17. století, jak dolo-
žilo dendrochronologické datování 
trámového stropu místnosti v příze-
mí uprostřed západního křídla. Kon-
cem 17. století byl statek přestavěn 
a doplněn věží. Další úpravy pochází 
z doby 30. let 18. století. Mapa sta-
bilního katastru z r. 1840 zachytila 
zděný objekt, jehož půdorys téměř 
odpovídá dnešnímu stavu. Staveb-
ní úpravy proběhly také v 18. a 19. 
století. Objekt je postaven na ob-
délníkovém půdorysu a je podskle-
pen. Sklepy jsou kamenné, klenuté, 
koruny kleneb jsou vyzděny z cihel. 
V r. 1910 byl k jižní obytné budově 
připojen tovární objekt.

Součástí dvora je také několik 
hospodářských budov. Na severní 
straně dvora stojí vedle sebe dva 
chlévy. Součástí hospodářských bu-
dov je na východní straně stáj. Jižní 
stranu dvora uzavírá budova býva-
lého chléva. Na jižní obytné stavení 
navazuje od východu industriální 
objekt bývalé továrny. Je to železobe-
tonový dvoupodlažní skelet postavený 
na obdélníkovém půdorysu. Interiér 
budovy osvětlují velká obdélníková 
okna. Na pozemku dvora na jižní 
straně se nachází ještě malý přízemní 
nepodsklepený objekt, další hospo-
dářská budova. František Malý

Pokračování v příštím čísle.

František Matura (10. 12. 1872–16. 11. 
1934) dlouholetý starosta tělocvič-
né jednoty Sokol Praha-Troja. Valná 
hromada Sokola Troja ho v roce 1912 
postavila do čela jednoty, kterou 
vedl úspěšně až do své tragické smr-
ti v roce 1934. „Byl jednotě a všemu 
členstvu více než bratrem, byl pravým 
otcem, který nikdy neznal společen-
ských nebo majetkových rozdílů. Po-
ctivý člověk, který v každém měl bra-
tra nejen snad v tělocvičně, ale všude 
a vždy“. Zpravodaj Tělocvičné jednoty 
Sokol Praha-Troja z roku 1934.
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DNE 16. 11. 2022 se
konalo setkání Klubu

trojské historie v Domě spo-
kojeného stáří. K našemu
údivu se nás historiků sešlo
dvacet osm a přibylo i něko-
lik nových členů. Vše pro-
běhlo klasicky v bezvadné
atmosféře. Rozcházeli jsme
se až po devatenácté hodině.
Příští schůzka a také po-
slední v roce 2022 bude
14. 12. 2022 od 17 hodin 
v Domě spokojeného stáří.
Srdečně zvu všechny his-
toriky a hosty na schůzku
a současně na rozloučení se
starým rokem.

František Malý
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Stolní tenis

ZE SPORTOVIŠŤ TJ SOKOL TROJA INFORMUJE

Zleva: V. Jagoš, M. Pozníček, F. Květoň, R. Hampel

Závěrečný turnaj Seriálu turnajů 
ve dvouhrách proběhl v neděli 
13. 11. 2022 s průměrnou účastí 
sedmnácti hráčů.

V E VELKÉ TĚLOCVIČNĚ ZŠ Svatopluka Če-
cha jsme hráli ve čtyřech rozřazovacích
skupinách na dva vítězné sety, z nichž

první dva postupovali do finálové osmičky a zbylí 
hráli ve skupině o umístění. Pro nejlepší v ce-
lém Seriálu věnoval Sokol Troja pěkné po-
háry a diplomy.

Dnešním (bez prohry) i celkovým vítězem se
po zásluze stal Miloš POZNÍČEK. Druhý dnes Vác-
lav JAGOŠ obhájil celkové druhé místo a dnešní 
třetí se také shoduje s celkovým třetím místem,
které vybojoval František KVĚTOŇ. Poháry za So-
kol Troja získali – 1. místo: Zuzana HERZOGOVÁ,
2. místo Petr HOUF a třetí Robert VOLF.

Rudolf Hampel, vedoucí stol. Tenisu

Další termíny zimních běhů jsou:

22. 1., 19. 2. a 19. 3. ’23
Délka tratí: 2,5 km nebo 5 km
Registrace: od 9.00 v areálu SaBaTu
(U Vltavy 816/1), konec registrace 9.50
Start: po skupinách od 10.15,
start i cíl: areál SaBaT
na místě v prodeji: občerstvení
a teplé nápoje
Startovní poplatek: dobrovolný

Troja mladší žáci 2022, kteří se na podzimní části 
umístili na druhém místě tabulky soutěže PFS

Sportovní den mládeže s TAJV
První ročník oblíbené národní soutěže Sportovní den mládeže s TAJV 
v MČ Praha-Troja se uskutečnil ve středu 9. 11. 2022 v odpoledních 
hodinách na venkovním multifunkčním sportovišti u místní základní 
školy v Troji.

J EDNALO SE O SEMIFINÁLOVÉ KOLO z celkového počtu dvousetpadesáti turnajů v České republice. 
Žáci a žákyně ze základní školy se na hřišti utkali ve fotbale, florbale, házené, frisbee a tenise. 
Z celkového vítězství se nakonec zaslouženě radovali Oliver VLK, Matěj KERESTEŠ a Jan HOMOLA.

Finalisté semifinálového turnaje v Troji získali upomínkové diplomy, věcné odměny a mnoho dalších
sponzorských cen. Společně s cenami obdrželi finalisté vstupenku na závěrečný celorepublikový turnaj,
Národní finále v Poděbradech, který se bude konat v předvánočním termínu 3.–4. 12. 2022. Na tomto 
turnaji budou postupující hráči reprezentovat zejména základní školu, MČ Troju a Magistrát hlavního
města Prahy. Vítěz Národního finále v Poděbradech převezme putovní pohár TAJV od ministra školství,
mládeže a tělovýchovy. Sportovní den mládeže s TAJV v Troji byl zrealizován za podpory MČ Praha-Troja 
a partnerů projektu. Mgr. Jan Váňa, organizátor soutěže TAJV www.tajv.cz

Řešení ze strany 8: 1a Ořešák královský, 2b Jinan dvoulaločný, 3f Jilm habrolistý, 4e Dub letní, 5c Jírovec maďal (Kaštan 
koňský), 6d Lípa malolistá, 7g Javor babyka
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STUDÁNKA 2023
PRO DĚTI STARŠÍ SEDMI LET pořádá Sokol 
Troja o jarních prázdninách od 4. do 11. 2. 
2023 na své horské chatě v Peci pod Sněžkou 
lyžařský výcvik.
Bližší informace a přihlášku získáte u ná-
čelníka Sokola Troja Tomáše Bryknara, 
t.bryknar@volny.cz nebo 603 460 164.z

Troja Challengea
Místy sněhem pokrytá trať a mra-
zivé počasí tvořily rámec prvního 
běhu Troja Challenge. Na padesát 
běžců přišlo neděli 20. listopadu 
do areálu trojského SaBaTu, aby 
vyběhli na první závod série zim-
ních běhů Troja Challenge.

O RGANIZÁTOŘI si pro letošní běhy při-
pravili několik změn. Závodníci měli
možnost vybrat si ze dvou tratí – dva 

a půl a pět kilometrů, aby délka lépe odpovídala 
jejich kondiční připravenosti, chuti a míře pod-
zimní únavy. Rozšířil se počet věkových kategorií,
aby celkové umístění lépe vykreslovalo úroveň
v příslušné věkové kategorii.

Absolutním vítězem na trati 2,5 kilometru se
stal Matias Tornikidis ze Sokolu Troja s časem
10:04:00, nejrychlejším běžcem na pětikilometro-

vé trati byl pan Milan Eyberger taktéž ze Sokola 
Troja s časem 22:05:7, a ustanovili tím rekordy na 
nové trati Troja Challenge. Celkové výsledky první-
ho závodu najdete na FB Troja Challenge.

Druhý závod Troja Challenge se bude konat 
18. prosince, start v 10:15 z areálu SaBaT Pra-
ha. Organizátoři připraví pro nejmenší účastníky 
sportovní soutěže, které tematicky zapadnou do 
předvánoční atmosféry.

Štěpán Hasal, SaBaT Praha
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V Zprávička a fotky viz strana 6. Naši fotbalisté ukončili své soutěže  viz informace
„Fotbalový koutek“. Dále probíhá seriál turnajů ve stolním tenise viz článek vlevo.

Na prosinec připravujeme:
 Tradiční vánoční cvičení 3. 12. od 9.30 h – viz plakátek. Na toto cvičení zvu i nečleny,
to je všechny obyvatele Troje, hlavně ženy, dívky, ale i muže. Můžete si vyzkoušet, co
cvičíme během roku v našich cvičebních hodinách.
Mikulášská pro děti i dospělé 3. 12. od 16 hod. – viz pozvánka vpravo dole.
Halový turnaj přípravek v kopané 10. 12. od 9 hod. – viz fotbalový koutek.
Restaurace v Sokolovně – zimní otevírací doba: po–pá 17–21 hod. Petr Filip

Fotbalový koutek 4
Tak a je tu konec podzimní části letošní fotbalové 

sezony. Pro někoho úleva ze stresu a tlaku různých po-
vinností, někomu bude chybět pravidelná náplň víkendu a tré-
ninkových odpolední. Pro Vedení fotbalového oddílu TJ Sokol 
Troja nastává čas hodnocení a příprava na zimní přípravu jed-
notlivých mužstev. V dnešním koutku vás seznámíme s koneč-
ným umístěním našich mužstev a s odpočinkovým režimem do 
poloviny ledna 2023.
Konečné umístění našich družstev v tabulkách po podzimu 2022:

Muži – A IB/A (16 týmů) 7. 15 9 1 5 40 : 30 28

Muži – B II / A (12) 6. 11 5 0 6 21 : 37 15

Ml. Dorost II (11) 9. 10 2 1 7 19 : 54 7

Ml. žáci II (12) 2. 11 7 2 2 60 : 30 23

St. přípravka (10) 8. 9 3 0 6 67 : 90 9

Komentáře: A muži dokončili podzim průměrnými výsledky v posledním období a zdá 
se, že po ztrátě kontaktu se špičkou tabulky ztratili motivaci, což se projevilo zhoršenou
docházkou na tréninky i zápasy. Z toho pramení i průměrná bilance výsledků zápasů. V mis-
trovských zápasech museli zaskakovat hráči z B týmu, kteří dochází pravidelně na tréninky.
B muži drží střed tabulky, což odpovídá jejich přístupu k tréninkům. Docházka na zápasy je
v pořádku. Mladší dorost z toho, že trénuje jako jediný třikrát týdně a docházka na tréninky t
je 90% a na zápasy 100%. Výsledkem je odpoutání se z posledního místa v tabulce a radost 
z fotbalu i když je mužstvo jistě nejmladší ze všech týmů v tabulce. Mladší žáci ztratili ve-
dení v tabulce o jeden bod z důvodu, že zapojovalo do hry více mladých hráčů, po té co se
rozšířil počet hráčů v družstvu příchodem nových adeptů hráčů fotbalu. Starší přípravka
si již zvykla na týdenní pravidelné zápasy, hráči se již přiučují zápasovým návykům a mužstvo
se začalo přesouvat do středu tabulky. Podařilo se získat a vyškolit nového trenéra Milana 
Kršku, který by měl mít na starost mladší část přípravky s tím, aby se od září mohla zapojit do
pravidelných soutěží v rámci PFS. Celkově musíme konstatovat, že letos na podzim se vydařila 
náborová akce, když se podařilo u žáků počet hráčů zdvojnásobit a dorost doplnit o pět no-
vých hráčů. Velmi potěšitelné je i fakt, že většina jsou trojské děti.

Zimní příprava: A + B muži přerušili svoji činnost do poloviny ledna, kdy zahájí fyzic-
kou přípravu 3x týdně. Dvakrát na umělé trávě na Meteoru a jednou běháním ve Stromovce
a později v tělocvičně v Troji. Přípravné zápasy budou hrát od konce ledna na zimním turnaji
v Kyjích. Mladší dorost se bude scházet do půle ledna v hale trojské ZŠ a  přípravné zápasy si
nechává na příští rok. Mladší žáci chodí v zimě 2x týdně do haly v trojské ZŠ a dlouhodobý 
zimní turnaj budou hrát v Třeboradicích. Starší přípravka chystá na 10. 12. 2022 tradiční 
pohár O Přeborníka v kopané ČOS, kde budou hrát dvě naše mužstva, vyhledává další jedno-
denní turnaje po Praze na příští rok. Jinak svoji zimní přípravu soustředí do haly ZŠ Trojská.
Zimní příprava v ZŠ Trojská (hala) má následující rozvrh:

Mladší dorost: Po 16.00–17.30; St 19.30–21.00; Pá 18.00–19.00

Mladší žáci: Út 17.00–18.00; Pá 17.00–18.00

Přípravka: Út 16.00–17.00; Pá 16.00–17.00
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LISTOPADU 2022 PROBĚHLY TRADIČNÍ AKCE TJ – Strašidýlková cesta a dýňování.
Zprávička a fotky viz strana 6 Našiš fotbalisté ukončili své soutěže – viz informace

TJ SOKOL TROJA A MČ PRAHA-TROJA
Vás srdečně zvou na

Mikulášské cvičení
v sobotu 3. 12. 2022

9.30–12.30 h
V TĚLOCVIČNĚ ZŠ

Čekají vás tři hodiny cvičení, souběžně
ve dvou tělocvičnách a předvánoční
posezení s malým občerstvením.

Náplň hodin je sestavena pro mladší i seniory.

PROGRAM:
9:00–9:25 PREZENCE
9:30–10:20 CVIČENÍ NA ŽIDLÍCH

malá tělocvična
 STEP AEROBIK + 
BODYSTYLING velká tělocvična

10:40–11:30 PILATES malá tělocvična
 AEROBIK + KRUHOVÝ TRÉNINK
velká tělocvična

11:50–12:20  FITNESSBALANCE PRO ZDRAVÍ
pro všechny

12:20–12:30  STREČINK – závěrečné protažení 
a celkové zklidnění

účastnický poplatek 50 Kč, důchodce zdarma,

nečlenové ČOS 150 Kč

Nezávazné přihlášky v hodinách
TJ Sokol Troja, nebo na tel. 724 272 566

Ve spolupráci TJ Sokol Troja s MČ Praha-Troja
se pro vás chystá

Mikulášská
2022
v sobotu 3. 12.
od 16 hodin
v tělocvičně u ZŠ

Zveme všechny hodné i zlobivější děti na miku-
lášskou nadílku v tělocvičně. Kromě Mikuláše 
a čerta s andělem na vás čeká sportovní pro-
gram, básnička, tanec a další překvapení.

S sebou: přezůvky do tělocvičny (i dopro-
vod!), naučená básnička, obrázek pro Miku-
láše, dobrá nálada, 70 Kč vstup

Přihlášky: do čtvrtka 1. 12.
na katerinasramkova@seznam.cz
Konec: okolo 18. hodiny

kolTJ SokTJ So Troja zve na cvičení
Přijďte si s námi zacvičit a zasportovat! Nabízíme sportovní a kulturní vyžití Přijďt i á i
pro všechny věkové kategorie. Přijďte se podívat.
Kancelář: Trojská 171a, Praha-Troja (Sokolovna)
Úřední hodiny starosty, pokladna, návštěvní den – každý čtvrtek 17–19 hodin.
Vchod do kanceláře vlevo vedle vchodu do restaurace.

Členské a oddílové příspěvky je možné hradit bezhotovostně na účet č.: 12137071/0100
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Zoo pro vás připravila
www.zoopraha.cz denně, v prosinci 9–16 h

Botanická zahrada chystáa
www.botanicka.cz v prosinci a lednu:Venkovní expozice denně
(skleník Fata Morgana út-ne, svátky) 9–16 h
vinotéka sv. Kláry denně 10–16.30 h

3. 12. (SO) Tradiční setkání spon-
zorů a Den pro Troju Kdo letos získá 
Richarda?vítězné snímky fotosoutěže
„Fotím v Zoo Praha“. 11.00 Hudební vy-
stoupení 11.15 Úvodní slovo p. ředitele
a udílení cen Richard 11.30 Vyhlášení 
výsledků fotosoutěže a vernisáž výstavy 
11.45 Závěrečné hudební vystoupení 
Rezervace Dja 13.00 Křtiny mláděte 
hrabáče kapského Africký dům 9–16 h
Prozkoumejte Rezervaci Dja Komen-
tované prohlídky pro přátele, sponzory
a partnery Zoo.
3. 12. (SO) Čertovský Mikuláš Vánoč-
ně laděný a osvětlený Darwinův kráter 
a prostor dětského hřiště Rezervace Bo-
roro 16.30–19 h Čert, Mikuláš a anděl 
budou přítomni k dotváření předvá-
noční atmosféry a dětem budou rozdá-
vat drobné dárky.  Adventní dílna 
Schránka na dopisy pro ježíška Prodej 
tematických dárkových předmětů Fo-
tokoutek Speciální komentované pro-
hlídky Darwinova kráteru: krmení ďáblů
medvědovitých 17.30 a 18.30 (prodej (
vstupenek od 16.30 do 18.00 na In-
focentru)u

4. 12. (NE) Prozkoumejte Rezervaci 
Dja Komentované prohlídky nového pa-a
vilonu goril 9–16 h. Začátky prohlídek 
každou celou hodinu před pavilonem 
u Toulavého autobusu. Prohlídka je 
k platné vstupence do zoo zdarma.
5. 12. (PO) Mikuláš v zoo Celý den bu-
dou po areálu zoologické zahrady chodit 
čert, Mikuláš a anděl a rozdávat dětem 
drobné dárky. V 15.30 bude možné čer-
ta, Mikuláše a anděla potkat u komento-
vaného setkání s ďábly medvědovitými.
10. 12. (SO) Prozkoumejte

Rezervaci Dja 9–16 h
Workshop zaměřený na výrobu en-
richmentových prvků, je nutné se pře-
dem přihlásit: lavicka@zoopraha.cz. 
Zahájení workshopu v 11 h ve Vzděláva-
cím centru, samotná doba výroby je asi 
1,5 hodiny (cca 1/2 programu).
11. 12. (NE) Prozkoumejte

Rezervaci Dja 9–16 h
17. 12. (SO) Prozkoumejte

Rezervaci Dja 9–16 h
17. 12. (SO) Betlémské světlo přinesou 
skauti a bude pro návštěvníky až do Štěd-
rého dne k dispozici u hlavního vchodu.

18. 12. (NE) Prozkoumejte
Rezervaci Dja 9–16 h

24. 12. (SO) Štědrý den v zoo Přineste
během dne našim zvířatům dárky v po-
době krmiva, které jim v následujících
dnech předáme (zejména ocení mrkev,
jablka, vybrané druhy ořechů – lískové
a vlašské…). Návštěvníky, kteří nám pře-
dají dárek pro zvířata, odměníme drob-

nou pozorností. Vstup za 1 Kč pro děti do
15 let. 10–14 h Vánoční komentova-
ná krmení a setkání
27.–30. 12. (ÚT–PÁ) Nadílka u zví-
řat aneb nevyužité vánoční stromky od
prodejců zvířatům. Vyberte si z pestré
nabídky komentovaných krmení a se-
tkání

www.zoopraha.cz

do 28. 1. 2023 Džungle, která nespí komentované prohlídky skleníkem Fata Morgana í
po setmění, vstup z ulice Trojská 750/194. Prohlídka trvá přibližně jednu hodinu a je 
určena především pro dospělé a starší děti. V prosinci 2022 v pátek a sobotu 
od 17.10, 17.35, 18.00, 18.25, 18.50 a 19.15 h.
Dospělí 250 Kč, děti 3–15 let a studenti do 26 let po předložení studentského průkazu
150 Kč, děti do tří let zdarma
Večerní provázení skleníkem Fata Morgana je třeba rezervovat dopředu pomocí 
kalendáře na www.botanicka.cz
6. 12. WORKSHOP | Podzimní cesta Lesní mysli 13.30–15.30 h formou procház-
ky areálem bz s certifikovanou instruktorkou Lesní mysli Barborou Hernychovou.
Sraz u Vinotéky sv. Kláry v Ornamentální zahradě. V ceně workshopu (490 Kč) není 
zahrnuta vstupenka do botanické zahrady. Na workshop je potřeba se přihlásit 
předem! Kontakt pro dotazy a přihlášky na bara@herbara.cz a Více informací na
www.lesnimysl.cz

Výstavy: F. X. Procházka: První malíř Zoo Praha – Galerie Gočárovy domy,
Biosférická rezervace Dja: Inspirace pro nový pavilon goril – Terasa před
Vzdělávacím centrem

Legenda:
 1 Vyhlídka v Zahradní ulici
 2 Zlatá stezka – bašty
 3 Zlatá stezka – hradby
 4 Horní kašna se sochou sv. Floriana
 5 Pivovarské terasy – vyhlídka5
 6 Muzeum Vimperska6
 7 Zámek7
 8 Haselburg8
 9 Černá brána
10  Dolní kašna se sochou Panny 0

Marie Immaculaty
11 Městská zvonice
12 Kostel Navštívení panny Marie
13 Steinbrenerův dům čp. 3
14 Dům u jelena
15 Srubové domy čp. 11, 16, 185
16 Kostel sv. Bartoloměje6
17 Kaple 14 sv. Pomocníků7
18 Kaple Nejsvětějšího srdce Páně8

Za Třeboňským kaprem do Vimperka
Vydejme se proti proudu času do Vimperka – ‚Brány Šumavy’, města 
proslaveného knihtiskem (po Plzni druhé místo v Čechách, kde se za-
čalo tisknout*). Za svůj (středověký) lesk, ten už sice poněkud pova-
dl, vděčí své poloze na někdejší ‚Zlaté stezce’ (14.–16. století). „Zlaté“ 
proto, že byla spojnicí výnosných obchodů: z Pasova na Dunaji – pře-
devším alpská sůl, koření, víno, jižní plody, vzácné tkaniny; obráceně: 
kůže, chmel, slad, obilí atd.D NEŠNÍ VIMPERK by zkrátka potřeboval 

turisty. Po dlouhá desetiletí chátrající zá-
mek je nově zpřístupněný a navštívit hok

můžete i v zimě: 1.–18. 12. pá–ne, prohlídky vždy 
od 10 hodin (okruhy Horní zámek a středověk).

Muzeum Vimperska v témže objektu je v uve-
deném termínu otevřeno od 11 do 16 hodin.

Ve městě i jeho blízkém okolí můžete vyrazit 
za pozoruhodnými památkami po značených vy-
cházkových trasách: městem po žluté s erbem
(4 km), okolím Vimperka provede červená s er-
bem (8 km). V informačním centru na náměstí je
k dostání brožura kapesního formátu Vimperské
památky. Údaje o otvírací době: www.npu.cz

*/ Potulný tiskař Jan Alakraw při své cestě z Pasova vytiskl v roce
1484 ve Vimperku několik inkunábulí (tak jsou označovány ‚prvotis-
ky’ před rokem 1500). Jediný známý výtisk jeho českého kalendáře
na r. 1485 by měl být údajně ve strahovské knihovně. s.p.a.
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Repro dvou plánků z infocentra www.info.vimperk.cz

Město Vimperk 
má několik let 

nové logo.


