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SLOVO STAROSTY

Milí trojští a podhoř š tí sousedé,
jak jsem již psal v minulém čísle časopisu, letošní vánoční koncert v Trojském zámku se bohužel
neuskuteční. Vzdát se ale úplně této mnohaleté tradice nehodláme a tak jsme se rozhodli zprostředkovat vám
tento krásný vánoční zážitek přímo až k vám do vašich domovů. Oslovil jsem naši trojskou sousedku, klavíristku paní Ouranii Menelaou a ona přislíbila přímo v sobotu na svátek sv. Štěpána od čtyř hodin odpoledne zahrát
pro nás všechny trojské sousedy nebo nám poslat záznam z některého jejího vánočního koncertu z minulých let.
Odkaz na přenos živého koncertu nebo jeho záznam naleznete na webových stránkách naší městské části. Bude
mi potěšením, pokud se alespoň takto vzdáleně budeme moci společně zaposlouchat do krásné vánoční hudby
a po koncertě si alespoň symbolicky na dálku přiťuknou sklenkou dobrého vína. Přiťuknu si s vámi v tento den
a připiji na příští rok, aby byl určitě lepší, bezpečnější, bohatší a hlavně svobodnější než byl ten letošní.
Milí trojští a podhořští sousedé, přeji vám všem klidné prožití vánočních svátků a do nového roku především pevné zdraví. Budu se těšit na osobní setkání s vámi se všemi.

Tomáš
áš Bryknar,
k
starosta

Ze 17. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Troja
Změna zřizovací listiny Základní školy,
Praha 7, Trojská 110

Paní ředitelka ZŠ Mgr. Tůmová požádala o úpravu zřizovací listiny. Paní Tůmová vysvětlila, proč do zřizovací
listiny navrhuje stanovit zástupce ředitele jako statutárního orgánu. Proběhla diskuze, jaké bude mít pravomoci zástupce ředitele a jaké je postavení zřizovatele k zástupci. Během diskuze se členové zastupitelstva dohodli,
že do zřizovací listiny bude v čl. 5 doplňovaná věta „Ředitel organizace jmenuje a odvolává svého zástupce,
kterým je zastupován v době nepřítomnosti v plném
rozsahu kompetence statutárního orgánu“ rozšířena
o slova „a o osobě zástupce informuje školskou radu“.
K dalším navrženým změnám, které se týkají navýšení
hodnoty peněžních neúčelových darů, ke kterým není
nutný souhlas zřizovatele, na 20 tis. Kč a postupu příspěvkové organizace při zadávání veřejných zakázek, již
neproběhla diskuze. Vzhledem k tomu, že byla zřizovaná listina již vícekrát měněna, navrhl pan Hostaš vyhotovit úplné znění zřizovací listiny. n Zastupitelstvo MČ
Praha-Troja po projednání schvaluje změnu zřizovací
listiny příspěvkové organizace Základní škola, Praha 7,
Trojská 110 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
Usnesení č. 96 bylo schváleno.
Dotační program Městské části
Praha -Troja na rok 2021

Navržený dotační program je stejný, jako byl pro rok
2020. Pan Petkov upozornil, že dotace se týkají převážně akcí, které při opatřeních vlády k omezení pandemie nemohou být realizovány, tak by se v programu
měla nastavit možnost, jak dotaci využít, aby bylo
možné reflektovat na současnou situaci. Paní Karlíková – někteří donátoři dávají možnost převést peníze na jinou akci, která nahradí tu původní nebo přesouvat peníze v určitém procentu objemu mezi položkami. Pan Hostaš – Magistrát má velký objem žádostí,
tam nemohou posuzovat jednotlivě, ale my dáváme
menší objem finančních prostředků a posuzujeme
jednotlivě. Dále se pan Hostaš dotázal, jak na tom jsou
naši žadatelé s využitím letošních dotací. Pan starosta
informoval o tom, že třeba TJ Sokol letos bude žádat
o souhlas s přesunutím finančních prostředků. Paní
Karlíková – individuální posouzení není objektivní.
Pan Hostaš – když umožníme změny v projektu dopředu, nepovede to k tomu, že se budou podávat návrhy
a žádosti, které nejsou dostatečně připravené s tím,
že se budou moci peníze přesouvat. Obecná pravidla,
která reflektují současnou situaci, jsou něco jiného.
Paní Karlíková a pan starosta – můžeme připravit pra255 VÁNOCE 2020

vidla předvídatelná pro to, když budou nějaká omezení. Pan Petkov – již při vyhlášení grantového řízení
dát žadatelům vědět, že městská část bude reflektovat
na situaci s omezeními, aby se žadatelé nebáli žádat
z toho důvodu, že při omezeních se jejich projekt nebude moci uskutečnit např. v plném rozsahu. Obecná
pravidla, jak s přidělenými prostředky nakládat při
vyhlášených omezeních, budou součástí veřejnoprávních smluv, které jsou uzavírány s úspěšnými
žadateli. n Zastupitelstvo MČ Praha-Troja po projednání schvaluje vyhlášení Programu pro poskytování
dotací z rozpočtu Městské části Praha-Troja s názvem
„Podpora projektů v oblasti rozvoje, krajiny, občanské
společnosti, vybavení, služeb a volnočasových aktivit
v prostoru trojské kotliny pro rok 2021“, který je přílohou č. 1 tohoto usnesení.
Usnesení č. 97 bylo schváleno.
Návrh na odejmutí kanalizace
Pod Havránkou sever ze svěřené správy
MČ Praha -Troja

Zastupitelstvo MČ Praha-Troja po projednání schvaluje odejmutí majetku stavby „Kanalizace Pod Havránkou – gravitační část a kanalizace Pod Havránkou – tlaková část“, která se skládá z gravitační části v hodnotě
7 343 973,69 Kč a tlakové části v hodnotě 532 152,00 Kč,
ze svěřené správy Městské části Praha-Troja.
Usnesení č. 98 bylo schváleno.
Rozpočtové provizorium Městské části
Praha -Troja v roce 2021

Pan starosta informoval o tom, že městská část nyní ještě rozpočet neschvaluje a čeká, až bude schválen rozpočet hl. m. Prahy. Vyzval členy zastupitelstva k podávání
návrhů do rozpočtu na rok 2021. Pan místostarosta se
dotázal na postup při přípravě rozpočtu. Postup bude
obdobný jako v minulých letech, kdy zastupitelstvo nejprve projedná náměty a akce pro rozpočet na příští rok
a potom bude sestaven návrh rozpočtu.
Zastupitelstvo MČ Praha-Troja po projednání
schvaluje v souladu s § 13 zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů, Pravidla rozpočtového
provizoria Městské části Praha-Troja pro rok 2021,
uvedená v příloze tohoto usnesení.
Usnesení č. 99 bylo schváleno.
Informace starosty

n k přípravě zprávy o plnění Programového prohlášení ZMČ Praha-Troja předal pan starosta slovo panu
místostarostovi. Pan místostarosta – po dvou letech
práce bychom si mohli udělat rekapitulaci úkolů,
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které jsme si vytyčili. Měli bychom se domluvit, jakým
způsobem zprávu o plnění programového prohlášení
vytvoříme. Každý zastupitel by mohl připomínkovat
jednotlivé body a potom s panem starostou bychom to
shrnuli do souhrnné zprávy. Je možnost zprávu potom
zveřejnit v časopise a na výstavě Trojské plány, která
by se měla zahájit 21. 1. 2020. pro výstavu je termín
pro dodání výstavních panelů do 19. 1. 2021. Výstava
by měla být rozvolněná do dvou místností. Tématem
výstavy jsou projekty nebo vize plánované pro další
rok. Měli bychom si stanovit termín, do kdy by každý
zastupitel mohl na programové prohlášení reagovat
a poslat písemnou připomínku. Mohlo by se to spojit
s přípravou rozpočtu. Paní Tůmová – můžeme každý zhodnotit svou oblast. Pan místostarosta – pokud
bychom chtěli zveřejnit zprávu o plnění celého programového prohlášení v časopise, byl by to dlouhý
text, pro čtenáře nezáživný. Proto můžeme zhodnotit
po jednotlivých oblastech během celého prvního pololetí a tato hodnocení postupně zveřejňovat. Oblast
školství, kultura a sport (bod 4 a 9 prohlášení) zhodnotit do 12. 1. 2021. n Pan starosta informoval o tom,
že další jednání ZMČ by mělo být před 26. 1. 2021.
Pan místostarosta upozornil, že projednání aktualizace územně analytických podkladů by mělo být do
15. 1. 2021. Navrhuje se další jednání ZMČ 12. 1. 2021
a dále první úterý v měsíci.
Diskuze, závěr

Pan místostarosta – zamyslet se nad tím, co udělat
jako alternativu k tradičním akcím, pokud je nebude
možné z důvodu vládních opatření zrealizovat. Např.
využití trojského korza, tříkrálová procházka apod.
Pan starosta – v současné době vyčkat, až se situace
stabilizuje. Paní Pokorná – místo vánočního koncertu
do časopisu vložit CD nebo flash disk s vánoční hudbou. Paní Karlíková – nebo objednat čas v rozhlase.
Členové zastupitelstva prověří navržené možnosti.
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Dotační program MČ
Praha-Troja na rok 2021

Kdy na Úřad MČ
na konci roku
Vážení občané, mimo úpravu úřední

Městská část Praha-Troja vyhlásila pro rok 2021 program pro
poskytování dotací právnickým a fyzickým osobám na podporu
projektů v oblasti rozvoje, krajiny, občanské společnosti, vybavení, služeb a volnočasových aktivit v prostoru trojské kotliny.

U

VĚDOMUJEME SI, ŽE I V PŘÍŠTÍM ROCE MŮŽE NASTAT SITUACE, že budou vydána
opatření, která realizaci některých akcí částečně nebo úplně znemožní. Proto bude
úspěšným žadatelům umožněno provádět změny v projektu (faktické i finanční) podle
předem daných pravidel, která budou součástí veřejnoprávních smluv uzavíraných s úspěšnými
žadateli. Máte-li zajímavý projekt, nebojte se žádat, i když nevíte, zda se vám podaří
projekt plně uskutečnit. n Program byl 8. prosince 2020 schválen v Zastupitelstvu městské
části Praha-Troja a je zveřejněn na úřední desce úřadu a na webových stránkách městské části
v záložce Granty včetně podmínek, lhůty pro podání žádostí a formulářů přihlášek. Projekty,
které budou moci být podpořeny, by se měly týkat následujících tematických oblastí:
I.

Kvalita životního prostředí

1. kvalita obytného pprostředí, vzhled a čistota obce
2. péče o zeleň městské části s důrazem na ekologické a tradiční formy (např. pastva
na ppozemcích svěřených do správy
p
MČ a pozemcích
p
hl. m. Prahy)
3. úprava zanedbaných ploch, obnova sadů, zahrad a zaniklých cest (následná péče
se zapojením
p j
dobrovolníků)
4. péče o přírodní památky, faunu a floru trojské kotliny
II. Život ve veřejném prostoru, občanská společnost

1. život ve veřejném prostoru – nová místa setkávání, aktivity u řeky
2. rozvoj občanské společnosti (podpora iniciativ, spolků a sdružení), sousedské
a komunitní projekty (např. zahrady, hřiště)
3. nové obchody, trhy, služby a podnikání – pro obyvatele a návštěvníky
III. Publikační a propagační aktivity

1.
2.
3.
4.

p
publikace
o Troji
j
informační a ppropagační
p g
služby (průvodci
p
po
p trojské
j
krajině)
j
trojské
j
vinařství a sadovnictví
prezentace městské části (tisk, sociální sítě, digitální media)

IV. Kulturní a společenské akce

1.
2.
3.
4.
5.

pořádání kulturních a společenských akcí, festivalů
pořádání setkání, vycházek, výletů
tematická setkání, výtvarné dílny
výstavní činnost
využití zámecké zahrady

V. Sport, tělovýchova, volný čas

1.
2.
3.
4.

Lhůta
pro podání
d
žádostí je o .
2
11. 1. do 11.
.
2021

pořádání sportovních
p
p
akcí, aktivity dětí a mládeže
p p
podpora
činnosti sportovních
p
klubů
sport
p a hry v ppřírodě (např.
p využití řeky, trojské
j
louky, dětských hřišť)
cvičení pro zdravý životní styl

VI. Sociální a zdravotní, bezpečnost a udržitelnost

1.
2.
3.
4.
5.
6.

aktivity pro předškolní děti, pomoc mladým rodinám
volnočasové aktivity školních dětí a mládeže
podpora aktivního stáří, vybavení pro seniory
aktivity porozumění (mezi generacemi, sousedy, menšinami)
rozvoj šetrného cestovního ruchu v Troji
zlepšování bezpečnosti a klidného domova v Troji

VII. Vzdělávání

1. pořádání vzdělávacích a odborných akcí (např. přednášek, kurzů, kroužků, seminářů, konferencí)
2. vzájemná spolupráce škol a vzdělávacích institucí (předškolní, základní, středoškolské, vysokoškolské, Zoo, BZ, GHMP aj.)
j
3. vzdělávací pprogramy
g
ppro obyvatele městské části
4. spolupráce vysokých škol s městskou částí
Mimo PROGRAM bude Městská část Praha-Troja projednávat individuální dotace na podkladě individuálních žádostí, které by měly řešit konkrétní potřebu žadatele. O takovou
dotaci lze žádat v průběhu celého roku na základě situace, v níž se žadatel právě ocitl.

doby vycházející z nařízení vlády k přijímání opatření proti šíření onemocnění COVID-19 dochází na konci roku 2020 k úpravě úředních hodin ve středu 23. 12. 2020,
kdy místo odpoledních hodin budeme mít
otevřeno jako v pondělí. Věnujte proto,
prosím, pozornost následujícímu sdělení,
abyste si vybrali správnou dobu na návštěvu úřadu. Nenechávejte si své záležitosti
k vyřízení na poslední chvíli a využijte
především otevírací dobu v týdnu od
14. 12. 2020 do 18. 12. 2020.
Pondělí 21. 12. 2020
8.00–12.00, 13.00–14.00 úřad poskytu-

je všechny služby mimo ověřování podpisů
a listin
Středa 23. 12. 2020
8.00 – 12.00, 13.00–14.00 úřad posky-

tuje všechny služby
Pondělí 28. 12. 2020
8.00–12.00, 13.00–14.00 úřad poskytuje

všechny služby
Středa 30. 12. 2020
13.00–18.00 úřad poskytuje všechny služby
Pokud je to možné, využijte pro komuni-

kaci s úřadem prioritně elektronickou formu,
například e-mail nebo datovou schránku.
Ing. Irena Marková, tajemnice ÚMČ Praha-Troja

ZASTUPITELSTVO INFORMUJE

V NEDĚLI

3. ledna

TŘÍKRÁLOVÁ
SRAZ VE 14 HODIN U TROJSKÉ LÁVKY
TROJSKÝ KALENDÁŘ
Zveme vás, letos netradičně, na

VÁNOČNÍ KONCERT
on-line 26. 12. od 16 h
V podání houslisty Jakuba JÁNSKÉHO
a klavíristky Ouranie MENELAOU
zazní skladby Antonína Dvořáka,
Bedřich Smetany a Mariose Takousis
Odkaz na přímý přenos včetně programu
bude zveřejněn na webových stránkách
MČ Praha-Troja od 22. 12. 2020
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ÚŘAD MČ INFORMUJE

V

na ÚMČ

ÁŽENÍ TROJŠTÍ OBČANÉ, jelikož židle
zdejšího referenta životního prostředí má
zřejmě zvláštní, možná až kouzelnou moc,
řízením osudu jsem na ni po čtyřech (!) předchozích
kolegyních, které si odešly plnit jistě příjemnější mateřské povinnosti, usedl já. Dovolte
tedy, abych se krátce představil. Jmenuji se Milan Novotný, jsem absolventem Agronomické fakulty Vysoké školy zemědělské (dnes ČZU) v Suchdole. Na Úřad městské části Praha-Troja jsem nastoupil od 1. září, a mohu konstatovat, že zatím jsem na sobě žádné změny
stavu nezaznamenal (asi to o té židli budou jen povídačky – nebo je to věkem, přece jen
jsem už 50+…). Agendu životního prostředí jsem převzal po paní Bc. Gabriele Mosoriakové. Můžete se na mne obracet v záležitostech veřejné zeleně (údržba, ošetřování, výsadba),
povolování kácení dřevin rostoucích mimo les (pokud mu podléhají), čistoty a pořádku
veřejných prostranství, stavu dětských hřišť, fitparků a městského mobiliáře, nakládání
s odpady, čistoty ovzduší, i vydávání rybářských lístků. Uvítám od vás nejen informace
o problémech v uvedených oblastech, ale zejména podněty na jejich změny či vylepšení.
Troja je členitá a přírodně zajímavá lokalita, nachází se zde dvě velké a s přírodou neoddělitelně spojené instituce, a daří se tu jedné z nejdéle člověkem pěstovaných rostlin. Také
přímé sousedství Vltavy je nenahraditelným prvkem, který pomáhá utvářet zdejší prostředí, někdy malebné, jindy divoké a nebezpečné. S přírodou bychom ale neměli bojovat,
měli bychom se od ní učit a spolupracovat s ní. Tak se o to společně pokusme. Kontaktovat
mne můžete na tel. 284 686 103, email mnovotny@mctroja.cz, nebo osobně na úřadu
MČ. Děkuji a těším se na spolupráci.
Milan Novotný, referent životního prostředí

Vánoční a novoroční
Od 24. 12. do 31. 12. 2020 bude svoz odpadu probíhat dle příslušných svozo-

vých plánů, tedy jako v běžných dnech. Z důvodu větší zátěže bude svoz tříděných složek odpadu („barevné“ kontejnery) v posíleném režimu. Nakládejte
prosím s odpady tak, aby nedocházelo k přeplnění nádob a nevznikal kolem
nich nepořádek, který by zbytečně kazil dojem ze sváteční procházky.

SVOZ SMĚSNÉHO ODPADU
23.– 1. 12. 2020 standardní svoz v pravidelných svozových dnech
1. 1. 2021 svoz až na výjimky neprobíhá, náhradní svoz proběhne v následujících dnech
2. 1.–6. 1. 2021 bude probíhat standardní svoz s případným časovým posunem

(max. jeden den)

SVOZ TŘÍDĚNÉHO ODPADU
23.–31. 12. 2020 standardní svoz v pravidelných svozových dnech
23.–31. 12. 2020 v kritických oblastech budou posíleny svozy ostatních složek

tříděného odpadu
1. 1. 2021 Svoz až na výjimky neprobíhá, náhradní svoz proběhne v následujících dnech
2. 1.–6. 1. 2021 bude probíhat standardní svoz s případným časovým posunem

(max. 1 den)

do popelnice nepatří
V případě, že máte veřejně přístupnou nádobu na směsný odpadd, lze stromky volně odložit vedle ní, v ostatních případech (činžovní a rodinná zástavvba) prosíme o odložení
vánočních stromků k nejbližším kontejnerům na tříděný odpad (pokud možno tam, kde
je okolo kontejnerů dost místa, a stromky nebudou překážet naa chodníku
nebo ve vozovce). Vyhozené vánoční stromky rozhodně nepatříí do nádob
na směsný odpad, protože výrazně snižují jejich kapacitu. n Lidé
L by měli
stromky vyhazovat nejlépe den před odvozem komunálního odpaadu, aby nedocházelo k jejich hromadění v ulicích po zbytečně dlouhou dobu. Sttromky jsou sváženy
v běžných svozových dnech a jejich odvoz bude probíhat po celý leden
l
a únor.
Výjimka platí pro umělé stromky – když doslouží, rozhodně neepatří do
kontejneru na tříděný či směsný odpad, ale do sběrného dvoraa ((kam
lze samozřejmě odevzdat i přírodní stromek).
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Z lesní lékárny

Je známo, že kromě bylin a lesního ovoce se v lidovém léčitelství odedávna
používá k léčbě nemocí kůra z různých
stromů a keřů našich lesů. Přesto je kůra
některých stromů takto využívána dodnes a je běžně k dostání v bylinářských
obchodech.
ZAJÍMAVOST

Kůra z dubu Dub je v mytologii považován za posvátný
strom. Léčebně nejúčinnější částí dubu je jeho kůra. Oloupaná a dobře usušená dubová kůra pomáhá při žaludečních
a střevních katarech a při silných průjmech. Používá se
i zvenčí. Připravují se z ní různé koupele na omrzliny, popáleniny, hemoroidy, kožní onemocnění, i proti houbovým
onemocněním. Účinné látky kůry působí dezinfekčně. Dubová kůra má stahující účinek, cévy se zužují a rychle ustupují
záněty. Kromě uvolnění hrtanu můžeme dubovou kůrou léčit
i krvácení dásní a bolest v krku. Obsahuje totiž velké množství tříslovin, které působí svíravě na cévy a tkáně. Přikládá
se rovněž na špatně se hojící rány a i proti pocení.
Kůra z břízyy se používá jako lék už po staletí. Bříza obsahuje betulin a kyselinu betulinovou, které jsou silnými protizánětlivými látkami. Bříza byla
tradiční medicínou Indiánů,
kteří ji používali na žaludeční potíže. Staří Keltové přisuzovali bříze zázračnou moc.
Odvar z březové kůry pomáhá
při vodnatelnosti a dně. Zajímavostí je takzvaný březový
cukr, který se získává odstřera
ků
ko
ja
Není kůra
děním tekutiny z kůry stromu.
V nedávné historii se využíval jako vhodná alternativa sladidla pro diabetiky a během druhé světové války ve Finsku
dokonce nahradil klasický cukr.
Kůra z javoru – odvar se používá při hepatitidě, žlučových
kamenech a problémech s prostatou. Zmírňuje horečnaté
stavy a očišťuje organismus od toxinů.
kůra vrby bílé obsahuje látku salicin, od ní vlastně započala výroba syntetických léčiv, je to pramáti dnešní farmacie.
Tlumí bolest hlavy, zubů či svalů, účinkuje výborně při zánětech a snižuje horečku. S vrbou zapomenete na aspirin.
Odvar z vrbové kůry zmírňuje bolesti páteře a pohybového
ústrojí, menstruační bolesti a projevy migrény. Podobné
účinky vykazuje i kůra osiky a topolu vzhledem k podobnému obsahu salicinu. Osika se používá k léčbě bolestivých
zánětlivých onemocnění jako je revmatoidní artritida a cystitida. Velmi často se užívá při nac
nachlazení, ale spolehlivě působí i na některé nemoci ledvin a močového ústrojí. Mírně
uklidňujícího efektu se dočkkají osoby trpící nespavostí.
Kůra z černého bezu má široké spektrum protibakteriálních, protivirových a antiialergických účinků a také
nesmírně silné antioxidační působení, čímž omezuje
riziko arteriosklerózy a ukaazuje nejvhodnější možnou
cestu, jak předcházzet nemocem vyššího věku
ve spojení s buněěčným stárnutím. Sehrává
i významnou roli v bboji proti rakovině.
Ze stručného přehledu je vidět, že nejen syntetické léky, ale i našimi předky
osvědčené přírrodní produkty, jako je
obyčejná kůrra stromů, nám mohou být
v mnnoha případech velmi užitečnné.
Otka Stavovčíková
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ZASTUPITELSTVO INFORMUJE

Komise pro rozvoj, krajinu a výstavbu

1/ Vstupní areál Botanické zahrady sever

3/ odstranění RD Trojská 44/160

Komise oceňuje kultivovanost a velkorysost návrhu expoziční části vstupního objektu. Připomínky komise
k parkovací části vstupního objektu trvají a doporučujeme věnovat se detailnímu návrhu řešení parkování
vůči vlastnímu vstupnímu objektu a řešenému území.
Zákresy navrhovaných domů do 3D modelu terénu bez
zeleně prokázaly, že objekt se nebude uplatňovat v pohledech na trojské panorama.

Komise dříve kladně projednala projekt novostavby RD na
místě stávajícího jednopodlažního objektu a bere návrh na
odstranění stavby RD Trojská 44/16 na vědomí.

2/ rekonstrukce kanalizace U Trojského zámku

Komise po projednání uplatňuje následující připomínky:
2. etapaa – zachovat bezpečný provoz pěších, cyklistů
a automobilů na cyklotrase pod trojským zámkem dostatečným dopravním značením
3. etapa – navrhnout provádění prací tak, aby byla zajištěna ochrana vzrostlých stromů a jejich kořenů proti
poškození / případně určit náhradní výsadbu za poškozené jedince.
6. etapa + 7. etapa –komise požaduje zřídit světelnou
závoru v ulici K Pazderkám a zachovat provoz 112 a 236
po celou dobu výstavby.

7. prosince 2020

území by měly vycházet ze znalostí místních podmínek
a aktivit odvíjejících se v těchto územích. V záplavovém
území mimo aktivní zónu je na území MČ Praha-Troja
řada míst, které slouží široké veřejnosti k oddychové činnosti. Tato rekreační území pro svou činnost
vyžadují zázemí a služby. Komise doporučuje, aby
v souladu s projednanými celoměstskými koncepcemi
(Koncepce pražských břehů, Územní plán hl. m. Prahy,
Příměstský park Trojská kotlina, Celková koncepce
Císařského ostrova a jeho okolí bylo možné v území využívat a případně umísťovat potřebná zařízení a stavby
pro dané účely.

4/ Stavební záměr Pod Havránkou 75

V souladu s dříve vydaným stanoviskem (TR 00537/2018
ze dne 13. 4. 2018) k obdobně navrhovanému bytovému
domu na místě stávající historické vily komise s návrhem
nesouhlasí a konstatuje, že navržený objekt rozsahem půdorysu, odstupy vůči veřejnému prostoru, objemem i podlažností a náplní (bytový dům) nerespektuje charakter
lokality ulice Pod Havránkou a podmínky pro výstavbu
v Přírodním parku Drahaň–Troja. Návrh je v rozporu
s ÚPn hl. m. Prahy a Pražskými stavebními předpisy.
Předložená hmotová architektonická studie záměru
přesahuje možnou míru využití daného pozemku, dnes
zastavěného historickou vilou se zahradou a situovaného
v ústí bočního údolí pod památnou vilou Havránka.

10/ Informace

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy na
základě obdržených připomínek rozhodl, že záměr
„Stavba č. 44595 Lanovka Podbaba – Troja – Bohnice“ může mít významný vliv na životní prostředí
a proto podléhá posouzení podle zákona.

9/ Stanovení omezujících podmínek v záplavovém území

Zapsal tajemník komise p. Karel Novotný,
kráceno: Ing. arch. Tomáš Drdácký

Omezující podmínky mimo aktivní zónu v záplavovém
ÚŘAD MČ INFORMUJE

1
sv. Václav

TROJA NA HISTORICKÝCH MAPÁCH

4

sv
sv.
Klá
Klára
SaB

2

Vážení občané, i letos jsme pro vás připravili kalendář s trojskými motivy. Tentokrát jde o stojací verzi s reprodukcemi dávných map. Kalendář
najdete ve svých poštovních schránkách. Ti z vás,
kteří kalendáře z důvodu rozměrů schránky nedostanou, si je mohou zdarma vyzvednout na Úřadu MČ, Trojská 230.
Foto: www.dpp.cz

ÚŘAD MČ INFORMUJE

TIP PRO VOLNÝ ČAS

Trojská
j statistika
K 9. 12. 2020 má MČ Praha-Troja celkem 1275
obyvatel (bez cizinců) s trvalým pobytem (581
mužů, 646 žen). Dětí do 18 let je 357, seniorů
nad 80 let je 38, z nichž pět je nad 90 lett (nejstarší devadesátisedmiletý žije v zahraničí). V této
věkové skupince vedly dlouhodobě ženy nad muži,
nyní je překvapivý poměr jedna žena na čtyři
muže.
Statistika křestních jmen i příjmení obyvatel
v Troji zůstává téměř stejná: u mužů si prvenství drží
Jan (32), následuje Petr (29). Mezi ženskými jmény vede i nadále Jana (31), následuje Anna (22).
Z mužských příjmení obhájil prvenství Hájek
(10), druhý je Pokorný (7). Za dámy drží i letos
první pozici příjmení Nováková (9) a následuje
Pokorná (7). A jistě vás zajímá i počet evidovaných psů: v Troji jich je nyní 123.

Novýý kalendář

DPP letos vypravuje tři speciálně nazdobené vánoční tramvaje (Škoda 15 T
ForCity, T3 a již tradičně i populární mazačku) a vánočně nazdobený retrobus.
Cestující budou moci potkávat nazdobená vozidla až do 6. ledna 2021. Vánoční
tramvaj ve všední dny na lince č. 9.
Muzeum městské hromadné dopravy
v Praze od 5. prosince 2020 každou sobotu, neděli a svátky 9–17 hodin. Zavřeno
24. a 25. prosince 2020, 1. ledna 2021,
Patočkova 132/2, Praha 6, virtuální prohlídka Muzea MHD: Museum of Public
Transport (tourmkr.com)

Foto: archiv RZ

3

Barokní
betlém
Čtyřicet sedm figur v životní velikosti nejstaršího
kašírovaného betlému v Čechách (ze sádry, vosku, papíru) bývá vystaveno v kostele Panny Marie
Andělské na Hradčanech. Postavy jsou oblečeny
do dobových – barokních šatů, které díky impregnaci, provedené před třemi sty lety, stále drží
pohromadě. Loretánské nám. 6, tel.: 220 516 738

Renata Zajícová, evidence obyvatel
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2

Foto © J. Kavan

Foto © M. Kučera

2020 …výběr toho, co se dělo a co se mohlo dít…
n komentované prohlídky k výstavě Trojské
plány XIII
n lyžařský kurz na Boudě
U Studánky

1

n masopustní veselí a Den
otevřených dveří v Ekoškolce
Rozárka
n schválen rozpočet MČ Praha-Troja na rok 2020
n zastupitelstvo udělilo třináct grantů v celkové výši
335 000 Kč
n Trojský bál v tělocvičně ZŠ
n uzavření škol a výuka na dálku
z důvodu pandemie covid-19

Foto: Archiv MČ

n tradiční novoroční procházka se
starostou
n výstava Trojské plány XIII v Galerii
u lávky
n vyhlášení poskytování dotací z rozpočtu MČ
n zimní škola v přírodě: dětí ZŠ
v Krkonoších

VESELÉ VÁNOCE,
VŠE NEJLEPŠÍ
DO NOVÉHO ROKU,
HODNĚ PRACOVNÍCH
A OSOBNÍCH
ÚSPĚCHŮ
přeje redakce a kolektiv
pracovníků úřadu městské části

3
Foto © M. Samsonová

Foto © V. Valtr

4

n akce jsou z důvodu pandemie
covid-19 zrušeny
n úřad MČ nabízí ochranné
prostředky pro občany
n k lékaři jen po předchozím
objednání

6
5 Květen

n zápisy do MŠ bez přítomnosti
dětí i rodičů
n otevřená výdejní okénka
restaurací

Foto © R. Zajícová

n uvolňování vládních opatření
n pekařská soutěž Trojská buchta na
Obecní zahradě

n plánovací setkání k projektu hřiště
v Podhoří v ČZU
255 VÁNOCE 2020

7

7 Červenec

Foto © L. Tůma

8

n Útržky neklidné
mysli – ak. mal. Pavel
Sivko v Galerii u lávky
n Modřínová plantáž –
letní tábor oddílu
Stopa
n Světový pohár ve
vodním slalomu

9

Foto © M. Kučera

Repro © Z. Hraba

ŽIVOT V TROJI

n „Pomozme mlokovi
přežít v Praze“ – brigáda v Podhoří
n Dny evropského
dědictví
n Trojské vinobraní
v komorním podání
n Zažít Troju jinak
v Povltavské ul.
n ZŠ na škole v přírodě

n Zbyněk Hraba v Galerii u lávky: zátiší,
portrét, krajiny – linořezy

n „dvoukolové“ volby do
Senátu v rouškách
n nová Trojská lávka slavnostně otevřena
n otevřen nový vstup do BZ od
zastávky busu 112
n cyklovýlet TJ Sokol do
Klánovic a na Koloděje
n opětovné uzavření tělocvičen a zrušení akcí

11

n netradiční podzimní brigáda rodinných týmů
n postupný návrat dětí do škol

Repro: Archiv F. Malý

Foto © T. Drdácký

Foto © V. Valtr

10

12

n zrušeny oblíbené akce Vítání občánků, Slavnostní i Vánoční koncert,
Zpívání pod rozsvíceným stromem
n vyšla již desátá publikace o Troji
„ZTRACENY OVENEC, NALEZENÁ
TROJA“
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8
ZE ŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ

P

ŘI PŘÍLEŽITOSTI JIŽ TRADIČNÍHO UDÍLENÍ CEN ZOO
PRAHAA získaly v rámci slavnostního večera, který se
konal 1. 12., cenu „Malý Richard“ studentky Trojského gymnázia Tereza a Barbora Tomáškovy za uspořádání benefičního koncertu na podporu sbírky Zoo Praha „Pomoc pro
Austrálii“. Dívky tuto mimořádnou akci iniciovaly v reakci na
ničivé požáry v Austrálii začátkem tohoto roku, kdy během
krátké doby oslovily ostatní trojské školy a školky a zorganizovaly společný koncert dětí a studentů přímo na půdě Trojského
gymnázia. Ocenění předával osobně ředitel ZOO Praha Miroslav Bobek. Báře a Terce gratulujeme a jsme na ně náležitě hrdí.

Základní škola Trojská
přijme

PRACOVNÍKA
NA ÚKLID
ŠKOLNÍCH
PROSTOR
Veškeré informace na tel. 606 948 800
nebo email: skola@trojskaskola.cz
Kateřina Tůmová,
ředitelka školy

Mgr. Radim Jendřejas, ředitel Trojského gymnázia

Vážení trojští spoluobčané, dovolte mi, abych v tomto poněkud neobvyklém předvánočním čase poděkovala všem hvězdám, které se
celý rok staraly o vzdělávání trojských školáků.

V

ELKYY DÍK PATŘÍ PŘEDEVŠÍM VŠEM ZAMĚSTNANCŮM TROJSKÉ ŠKOLY. Velmi si vážím svých kolegyň, které
v této nelehké době, více než kdy jindy, přistoupily ke své práci jako k poslání. Byly ochotné učit se nové věci
a podřídit se zcela době, která není lehká. Pomohly udržet školu v chodu, svojí usilovnou prací podporovaly
děti i jejich rodiče. n Nezklamal nás ani náš zřizovatel, který se snažil všemožně nás podpořit ať už materiálně nebo
finančně. n Velkou úctu si zaslouží rodiče žáků. I oni měli za uplynulý rok mnoho práce navíc. Pro řadu z nich bylo toto
období velmi náročné. n Mám radost, že jsem od září mohla přijmout do našeho týmu tři nové kolegyně. Jednu asistentku a dvě paní učitelky do první třídy. Všechny si vedou skvěle. Jedna z nich v posledním měsíci zazářila jako hvězda výuky
na dálku, a tak jsem ji požádala o krátký rozhovor. Na mé otázky bude odpovídat Mgr. Tereza Vítková.
1. Milá Terezko, byla jsi společností Economia
Jsem spokojená. Zatím mohu napsat, že mám fajn
a redakcí Aktuálně vyhlášena jako hvězda vý- kolegyně, skvělé a nadšené děti ve třídě a spolupracující
uky na dálku v kategorii „Mimořádný výkon“. rodiče, což je též velmi důležité, aby to všechno dobře
Co to pro tebe znamená?
fungovalo. Jsem ráda, že mi necháváš „otevřené dveře“,
Odpovídat na otázky v rozhovorech, což mi moc jak učit, jaké metody používat apod. Děkuji za důvěru.
nejde :) Ne, mám samozřejmě radost. Je skvělé, že mě Při mém nástupu na trojskou školu mne překvapilo její
moji kolegové a rodiče žáků z bývalé školy nominovali skromné vybavení moderní IT technikou. Naivně jsem
do této soutěže. Svou práci mám ráda a snažím se, aby si představovala, že pražské školy mají všechno, na rozto bavilo i moje děti, se kterými trávím čas ve škole. díl od těch „vesnických“. :) Každopádně mi ale přijde, že
Doufám tedy, že to tak je a to ocenění beru jako moti- za ty 3 měsíce jsme udělali velký krok kupředu. Máme
vaci do dalších dní.
nové tablety, notebooky, roboty aj. pomůcky, které nám
2. Jsi v trojské škole tři měsíce. Jak hodnotíš zpestří výuku s dětmi. A jdeme dál, což je skvělé.
toto období?
3. Původně jsi měla v trojské škole učit hlav-

Mateřská škola

PROSINEC

NAD KAZANKOU

JE PROSINEC
A ZVONY ZNĚJÍ Z VĚŽÍ.

JE PROSINEC
A POTICHOUČKU

JE PROSINEC
A LOUKY SPÍ SVŮJ SEN.
JE MÍR A KLID
A BLÍZKO ŠTĚDRY DEN.

Vážení a milý, máme tu krásný vánoční čas. Čas
plný očekávání, radosti, setkávání, rozjímání
a ohlížení za právě končícím rokem. Rok 2020
byl opravdu velmi náročný a to díky něčemu, co
nemůžeme vidět pouhým okem, na co si nemůžeme sáhnout a můžeme ovlivnit jen velmi málo.
V životech nás všech došlo k mnoha změnám pracovního i osobního charakteru. Vše se najednou
zastavilo. Dobrý byl v tom, že odhalil každému, co
v něm opravdu je, co umí přijmout nebo naopak.
Vážím si všech rodičů, kteří přijali zpřísněný
255 VÁNOCE 2020

režim ve školce a tím pomohli udržet mateřskou
školu od září otevřenou. Děkuji těm, kteří přišly za
p. učitelkami a ocenili jejich práci hřejivým slovem,
uvědomili si, jak moc je tato práce náročná a že
pobyt ve školce není pouhé hlídání dětí při hraní.
Velmi si vážím všech zaměstnanců školky,
oceňuji jejich přístup v době, kdy bylo předškolní
vzdělávání ponecháno svému osudu a netýkala se
ho téměř žádná opatření a omezení. Za to jim patří
mé velké poděkování.
Děkuji také našemu zřizovateli za podporu
a pomoc v tomto rušném roce.
Dovolte mi popřát VÁM VŠEM krásné Vánoce,
hodně síly a optimistický pohled do celého dalšíVladimíra Barešová
ho roku života.

ně angličtiny, chtěla sis trochu odpočinout od
náročné práce zástupkyně ředitele v předešlé
škole. Nakonec dopadlo všechno jinak. Jsi třídní učitelka v první třídě. Bylo to dobré rozhodnutí, přijmout tuto nabídku?
Bylo to skvělé rozhodnutí, vůbec toho nelituji, jsem
nadšená.
4. Co tě v práci nejvíce naplňuje?
Práce s dětmi. Vidět jejich pokroky, jak rostou,
jejich zápal a zářivá očička, když se na něco těší. Líbí
se mi, že mají ještě neohraničenou fantazii a plně nám
důvěřují.
5. Dokázala bys formulovat svoji osobní vizi?
Kam bys ráda ty osobně vzdělávání posunula?
Byla bych ráda, abychom děti ve škole vybavili nejen
znalostmi, ale především soft skills. Myslím si, že méně
drilu a obsahu učiva by českému školství moc prospělo.
Dovednosti pro život v tomto století jsou mnohem důležitější. Vím, že tady se mnou „tradiční“ učitelé asi nebudou souhlasit. Nicméně kdybychom naše děti učili více
informace vyhledávat a pracovat s nimi, než je vše učili
zpaměti, učili je spolupracovat, naslouchat druhým,
být empatičtí, nechali jim jejich kreativitu, rozvíjeli
jejich logické myšlení atd. bude jejich motivace se učit
a vzdělávat v oblasti, která je baví, mnohem výraznější.
Připravme děti tak, aby byly zodpovědné za svůj život
a mohly dělat práci, která je bude naplňovat. V tomto
dduchu
h se snažím
ží se svými
ý dětmi
dě pracovat.
6. Prozradíš čtenářům své největší školní přání
do roku 2021? Co by ti udělalo radost?
Kdyby nám Ježíšek nadělil do třídy novou interaktivní tabuli. :) Dopis s přáním si odnesl, tak se s dětmi
necháme překvapit.
Děkuji Terezko za rozhovor. Přeji ti, aby ti
tvé nadšení a chuť do práce dlouho vydržely.
Kateřina Tůmová

Ekocentrum
Podhoubí
a Ekoškolka
Rozárka
Posíláme vánoční pozdrav
a chceme se s vámi podělit o to,
z čeho máme radost.
Náš největší projekt je Ekoškolka Rozárka, která
je plná spokojených dětí a letos v ní na vánoce za-

ZE ŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ

vonělo cukroví už osmým rokem. Těší
nás, že tu můžeme být pro děti předškolního věku, vést je k lásce k přírodě, radosti a zdravému způsobu života.

Fota © V. Valtr
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TIP PRO VÁS

S posledním uvolněním vládních opatření
je od 3. 12. opět přístupná retrospektivní
výstava celoživotního díla malíře Mikuláše Medka ve Valdštejnské jízdárně.

P
A jak probíhal předvánoční čas
v Rozárce?

Děti si moc užívaly předvánoční atmosféru, na kterou se těšily celý rok.
Na adventním věnci jsme postupně
zapálili svíčky, každý den jsme nacházeli adventní pytlíky s nápady pro
daný den. Ozdobili jsme si vánoční
jedličku, kterou na jaře zasadíme
zpět do přírody. Děti si ozdoby na
ní vymyslely a vyrobily samy a byla
radost je pozorovat při spolupráci
i vzájemné pomoci.
Přání a poděkování

Podobnou atmosféru, bychom rádi
popřáli i vám všem! Chceme poděkovat rodičům, celému týmu a všem dalším spolupracovníkům za jejich důvěru i podporu v tomto roce, který byl
a je pro všechny náročný. Děkujeme
MČ Praha Troja i Eko ateliéru v Oranžerii trojského zámku za inspirativní
spolupráci v průběhu celého roku.
V příštím roce – samozřejmě podle situace – budeme moc rádi, když
se opět potkáme na Trojském masopustu či vinobraní, narozeninách
Rozárky, sousedské slavnosti Zažít
Troju Jinak a dalších akcích.
Krásný rok 2021 vám přeje
Ekocentrum Podhoubí a Ekoškolwww.podhoubi.cz
ka Rozárka.

ATŘIL JSEM MEZI PRVNÍCH NĚKOLIK NÁVŠTĚVNÍKŮ
po znovuotevření a podařilo se mi vyhnout frontě,
neboť jsem přišel na Klárov těsně před desátou hodinou. Dílo malíře znám už od svých gymnasiálních let. Přítel mého otce, známý chirurg MUDr. František Mach (lékař
čs. lyžařské reprezentace v 60. letech) totiž patřil k jeho prvním sběratelům. U něj jsem se poprvé setkal s uhrančivými
červenými postavami, které mně okouzlily na celý život. Návštěva, jejímž původním účelem bylo prohlédnout si několik
čísel surrealistických sborníků Minotaurus, mně tak odhalila dílo malíře, jenž se objevil ve veřejném prostoru teprve
o pár let později v uvolněných 60. letech. Výstava v Nové síni,
ve Špálově galerii, reprodukce v Tváři a informace o Medkově oltáři v Jedovnicích u Brna mně jako tehdejšího obdivovatele surrealismu dokonce vyprovokovala k cestě stopem
na Moravu a k návštěvě kostela sv. Petra a Pavla, kde novou
výzdobu oltáře obstaral M. Medek se sochařem J. Koblasou
v roce 1963. Zábradlí před kněžištěm ještě navrhl Karel
Nepraš a leptaná okna Josef Istler. Pro mladého studenta
architektury to bylo něco úžasného, byť se malíř již v Jedovnicích od ortodoxního surrealismu odchýlil. Medkova díla

z kostelů v Jedovnici, Senetářově a v Kotvrdovicích
jsou k vidění v další části výstavy v Anežském
klášteře, zatímco monumentální malby pro letiště
v Praze, Košicích a Damašku jsou vystavena ve Veletržním paláci. Výstava potrvá do 10. ledna 2021.
Ing. arch. Václav Valtr

Vážení příznivci Troje, chtěl bych vám v tomto vánočním čísle
časopisu TROJA, popřát do nového roku 2021 všechno nejlepší
a hlavně hodně zdraví, které je nyní tak cenné. Rád
bych vám poradil tip na dárek pro vaše blízké.
V listopadu vyšla poslední, desátá publikace, z řady publikací o Troji – Ztracený Ovenec Nalezená Troja. Knihu
vydala Nadace Quido Schwanka – Troja, město v zeleni ve
spolupráci s Klubem trojské historie a Městskou částí Praha-Troja. Chtěl bych vám představit dvě stránky (20 a 21) z uvedené publikace. Je to začátek kapitoly o Karlu Židlickém,
majiteli Trojského zámku, statku a pozemků, jehož následovníkem byl Alois Svoboda. Kniha je k dostání v samoobsluze Na Kovárně, v kanceláři Nadace Quido Schwanka – Troja, město v zeleni anebo na Úřadu Městské
části Praha-Troja.
S přáním krásných vánoc František Malý
ŽIVOT V TROJI

Vážení, jelikož do současného uvolnění
restrikcí spadají i galerie, bude naše
GUZL opět zpřístupněna od 4. 12. 2020
v obvyklých dnech a časech.

N

A PROGRAMU ZŮSTÁVÁ PAVEL SIVKO s Útržky neklidné mysli a to až do neděle 17. ledna 2021. Následovat budou Trojské plány XIV
a pak program ve sledu, který byl plánován původně.
To vše samozřejmě za optimistického předpokladu, že
nedojde opět k zhoršení situace a k dalším zákazům.
Také jsou stálé dotazy na název galerie v souvislosti s novou
lávkou. Rozhodnout je jistě v kompetenci MČ. Já za sebe se
přimlouvám k zachování současného názvu Galerie U zřícené
lávky. Mám za to, že na událost se časem zapomene a takto
by zůstala decentní připomínka. Navíc ten příběh zesiluje propagační účinek „značky“ a vyčleňuje ji z množiny jiných Lávek.
S přáním pevného zdraví Jan Kavan, kurátor galerie
Přestože situace ‚nouzového stavu‘ kulturní dění omezuje, tvorba pokračuje. Letos můžete vánoční zásilku odeslat například se
známkou ak. mal. Jana Kavana z Troje. Vydala Česká pošta 2020.
VÁNOCE 2020 255
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Z HISTORIE

V obtížných dobách člověk rád vzpomene na hezké časy. Obzvláště ty hodně
vzdálené, kde již paměť vymazala ty
horší zážitky a fantazie ty pěkné ještě
trochu přikrášlila.

V podobném duchu měl být i letní tábor. Měl se konat začátkem prázdnin v červenci, v lese, na
břehu rybníka Holná mezi Kardašovou Řečicí a Stráží nad Nežárkou, dnes je to místo součástí
CHKO Třeboňsko. Na tábor jsme jeli vlakem přes Veselí nad Lužnicí a dál lokálkou, taženou
parní lokomotivou. Maminka mi na cestu a na tábor koupila novou zelenou turistickou košili,
jako obvykle s poněkud delším rukávem, aby rostoucímu žákovi déle vydržela. Řešil jsem
problém příliš dlouhých rukávů tak, že jsem si rukávy vždy vyroloval až hodně vysoko nad
loket. To se mi ale při cestě na tábor zrovna nevyplatilo. Jak jsem tak postával na chodbičce
u okna a pozoroval krajinu, přilétla od lokomotivy jiskra, žhavý uhlík, a přistála zrovna
na ten srolovaný rukáv. Propálila se všemi vrstvami plátna až téměř na kůži, ale nijak mi
neublížila. Horší to bylo s košilí, když jsem rukáv rozvinul, měl jsem na něm v pravidelných
rozestupech od ramene až k zápěstí zvětšující se otvory s černým okrajem, které se nedaly
jen tak zašít ani povinným šitíčkem, které jsem měl ve výbavě na tábor. Byl to pěkný začátek
a svérázná památka na cestu vlakem.

J

EDNA TAKOVÁ JE MOJE VZPOMÍNKAA na historii turistického oddílu na trojské obecné škole a vrcholu jeho
činnosti, jedinečného letního tábora u rybníka Holná
na Jindřichohradecku v létě 1956 a 1957. V těch letech již
téměř deset let trvající režim začal trochu povolovat a tak
i v trojské škole mimo pro všechny děti povinného Pionýra
umožnil i založení turistických oddílů. Žáci z turistického
oddílu nemuseli nosit bílou košili s červeným pionýrským
šátkem, ale měli košile zelené. Zřejmě tu prorazila tradice
prvorepublikového skautingu, sice pod jiným jménem ale se
stejným inspirujícím duchem.
V trojské škole založil takový oddíl Jirka Hampel ze staré
trojské sokolské rodiny, tehdy osmnáctiletý student stavební
fakulty a bratr mého spolužáka a nejlepšího kamaráda Tondy
Hampela. Znali jsme ho jako cvičitele ze Sokola a tak měl důvěru školy i rodičů. Do turistického oddílu se mohli přihlásit
žáci šesté, sedmé a osmé třídy. Byl to oddíl chlapecký, děvčata měla myslím také svůj (vedla ho Milada Treybalová), ale
mě v 11 letech tolik nezajímala jako až později. Jirka k tomu
dnes říká:“Já byl v dětství velký fanda skautingu – moc
jsem o tom četl a chtěl jsem táborový život dopřát mladšímu bratrovi Tondovi a jeho kamarádům a přitom jsem
neměl valné zkušenosti. Oddíl jsme založili ve školním
roce 1955/1956. Na první tábor jsme jeli v roce 1956 a na
druhý o rok později. Na prvním nás bylo 24 a pomáhal mi
spolužák z gymplu – Jirka Rosenkranz. Na druhém táboře
nás bylo 32 a vedoucími družin byli vaši starší spolužáci.“
Činnost ve školním roce probíhala v duchu skautingu
a ideálů E. T. Setona. Hry, výlety, sportovní závody, poznávání
přírody, vázání uzlů, hádanky a rébusy, mapy, kompas, morseovka, rozdělávání ohně, orientace v krajině. Mám v paměti
výlet do Houslí za Lysolajemi na druhém břehu Vltavy, který
tu činnost pěkně ilustruje. Každý účastník výletu z asi šesti až
osmi členné družiny dostal za úkol s sebou vzít z domova stanovený druh zeleniny – brambor, mrkev, petržel, kedlubnu,
celer, pár listů kapusty. V cíli výletu se pak vedoucí Jirka vytasil s kotlíkem a z donesených ingrediencí, které jsme každý
vlastnoručně zpracovali kapesním nožem, jsme na ohýnku
uvařili bramborovou polévku. tu jsme si pak rozdělili do ešusů a na místě snědli.
255 VÁNOCE 2020

Činnost probíhala v duchu skautingu a ideálů E. T. Setona

Kolem Holné jsou krásné staré lesy, Jemčinská černínská obora s hvězdicovitě uspořádanými
cestami, kde se pořádávaly parforsní hony na jeleny. Na hrázi 230 hektarového rybníka jsou
staré duby, které tam vysázel Jakub Krčín v 16. století. V rybníku je i velký ostrov Naxos s bohatým vodním ptactvem, který už byl v té době chráněný a nesmělo se na něj. Místem našeho
táboření byla mýtina několik desítek kroků od břehu na jihozápadní straně rybníka, nazvali
jsme ji Větrná zátoka. Od místního hajného tam byla pro nás složena hranice smrkových krajinek a již zašpičatělých kůlů, myslím, že nám zapůjčil i nářadí. Pustili jsme se do práce a za
první dva dny jsme si postavili dřevěné podsady s postelemi, nad kterými jsme vztyčili stanové
jehlany z donesených celt, vždy pro dva táborníky. Nechtělo se nám dělat do podsady dvířka
a tak jsme pak do stanu přes podsadu přelézali a cítili se tam bezpečňěji. Také jsme vybudovali přístřešek pro kuchyni se sporákem na dřevo. Studna ani pramen na místě nebyla, pro
vodu jsme se plavili pramicí přes záliv rybníka k baštýřovi v hájovně u Pecáků na hrázi. Pro
zásoby jsme jezdili ve Foglarově duchu s dřevěným čtyřkolovým vozíkem do asi 5 km vzdálené
vesnice Mnich. Byli jsme rozděleni do družin a střídali se po dnech ve službách. Jedna družina měla noční hlídky, po hodinách s baterkou a pak vzbudit dalšího až do rána. Další družina
přivážela pitnou vodu v mlékárenské konvi a nákup, další měla službu v kuchyni kde vařila
a úklid tábora, čtvrtá měla den volna. Opět k tomu Jirka podotýká: „Moje máma mi napsala
předpisy na vaření – problém byl zejména u koření – rajskou omáčku jsme museli vylít
– byl v ní pytlík tymiánu. Při „Honu na lišku“ jsem trasu určil přes cíp rybníka a menší
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kluci tam nestačili, ti větší je přenášeli. Velkou zábavou
byla snaha předělat pramičku na plachetnici. Také jste se
snažili vybudovat v rybníku skákací plošinu – při tom jste
na práci pod vodou používali protiplynovou masku.“
Měli jsme štěstí na počasí, koupali jsme se v rybníce s písčitými břehy i dnem, jezdili na pramici, hráli hry a sportovali. Vypukla i šišková válka, do které se postupně zapojil
celý tábor poté, když z lesa přiběhl Vova Knotek a vzrušeně
křičel: „Už se to tam mydví, tou dubovou židví“. Vedro bylo
takové, že svíčka, kterou jsme měli ve stanu, se nejprve ohnula a pak stekla až k zemi. To už jsme se těšili na noční chlad
a obzvláště na hlídku. Jednou se při měsíčním svitu objevil
i jelen a vyděšený strážce zburcoval celý tábor. Svou bojovnost jsme uplatnili i při nočních hrách a pochodech. Také
jsem do své síťky na motýly chytil ve výpusti rybníka pěknou
štiku. Možná ji nám tam připravil pan baštýř, u kterého jsme
si pumpovali vodu, protože nás na ni upozornil a podotkl,
že by se asi dala chytit. Byla pak zpestřením naší kuchyně.
Provoz a zábava na táboře pěkně ubíhaly, byli jsme i na výletě
na zámku ve Stráži nad Nežárkou a v Jemčině, také v Kardašově Řečici. Inspiraci Jaroslavem Foglarem dokládá, že nás
na táboře navštívil i jeho pokračovatel Jaroslav Novák, který
v té době vedl podobný tábor na Nežárce a přednášel nám.
Před koncem tábora došlo k malé zásobovací krizi. Zřejmě
došly vybrané peníze a tak jsme dva dny neměli už nic jiného
než zbytek chleba, několik hlávek bílého zelí a cukr. Přežili
jsme ty dva dny a pak se objevila přivolaná pomoc v podobě
dvou maminek, které přivezly nové zásoby na poslední dva
dny a i nám pořádně uvařily. Dodnes na to syrové zelí vzpomínám, jak nám chutnalo a jak jsme se tahali o odřezky košťálů.
Byl to krásný a opravdový tábor, po našem odjezdu ho
využil turistický oddíl trojských dívek pod vedením Milady
Treybalové. Vždy jsem se pak divil, jak může někdo za tábor
považovat velký areál s chatičkami, budovami jídelny a kuchyně a zdravotní stanice, asfaltovými cestami, plotem a závorou.
Vždyť přece tábor si musíš postavit sám v přírodě a nespoléhat
se na někoho cizího. To byl asi také největší smysl a poučení
pro celý život. Zážitek kamarádství, pocit soběstačnosti, obdiv ke starším a šikovnějším a touha se jim vyrovnat, pocit
soudržnosti. Není a nesmí být pravda, že špatné věci se s člověkem táhnou celý život a na dobré věci a činy se zapomíná.
I proto chci připomenout Jiřího Hampela, dnes již v důchodu
v Troji, kterému je část celé jedné generace trojských chlapců – turistů tak vděčna a zavázána. Jirko a všichni ostatní,
přeju Vám šťastné Vánoce a vzpomeňte si v té zimě a pandemii
na horký červenec 1956 a na další šťastné chvíle v životě.

TJ SOKOL TROJA INFORMUJE
Přijďt sii s námi
Přijďte
á zacvičit a zasportovat! Nabízíme sportovní a kulturní vyžití
pro všechny věkové kategorie. Přijďte se podívat.
Kancelář: Trojská 171a, Praha-Troja (Sokolovna). Vchod vlevo vedle restaurace.
Úřední hodiny v době nouzového stavu jsou zrušeny, pro informace možno volat
na číslo: 728 213 254
Členské a oddílové příspěvky je možné hradit bezhotovostně na účet č.: 12137071/0100

1. V prosinci 2020 obnovila naše jednota některá cvičení a tréninky.
y Umožnilo to

2.
3.

4.
5.

6.
7.

rozvolnění některých opatření vlády ke koronavirové krizi. Ve vnitřních prostorech je
umožněno cvičení a trenink pouze omezeného počtu cvičících na deset a při sportování je
povinné používat roušky. Proto zatím většina oddílů a odbor všestrannosti nezahájily cvičení dětí a mládeže.
O aktivitách Odboru všestrannosti informuje níže článek
k předsedy Odboru Vojty
Valtra.
Oddíl kopané trénuje od 4. 12. venku i v tělocvičně a to jak mládež, tak dospělí.
Netrénuje pouze nejmladší přípravka, kde ukončil činnost z důvodu pracovních povinností současný trenér a nyní hledáme nového. Zájemci o trénování mládeže volejte na
tel.: 728 213 254.
Oddíl orientačního běhu a jeho trojský dětský tým zatím činnost neobnovil a trénovat bude až po novém roce podle informací o dalším rozvolňování podmínek sportování.
V době zákazu kolektivního sportování a uzavřených vnitřních sportovišť, připravili a zasílali svým členům naši cvičitelé návody a úkoly, nebo odkazy na individuální cvičení. Velice pěkně připravil Odbor všestrannosti tzv. Mikulášskou procházku, kterou si
mohou projít i nečlenové TJ. Pokyny k procházce a její trasu najdete zavěšené na plůtku
zahrádky u vstupu do restaurace v Sokolovně. Na dalších místech trasy procházky si
můžete přečíst o historii adventu, svátcích Barbory, Mikuláše a dalších zajímavostech o vánočních zvycích.
Restaurace v Sokolovně je nadále uzavřenaa z důvodu nemoci personálu a úprav v kuchyni. O termínu znovuotevření vás budeme neprodleně informovat.
TJ Sokol Troja přeje, aby se v ČR podařilo co nejdříve omezit koronavirovou
epidemii tak, aby bylo možné naší činnost plně obnovit a dále přeje všem čtenářům časopisu Troja příjemné a klidné vánoční svátky a hlavně hodně zdraví
Za TJ Sokol Troja – Petr Filip
a sil do nového roku 2021.

CHATA U STUDÁNKY ANEB TIP NA PRÁZDNINY
Pro děti starší sedmi let pořádá Sokol
Troja o jarních prázdninách od 27. 2. do
6. 3. 2021 na své horské chatě v Peci pod

Sněžkou lyžařský výcvik.
Bližší informace a přihlášku získáte u náčelníka Sokola Troja Tomáše Bryknara,
t.bryknar@volny.czz nebo 603 460 164.

Ing. arch. Václav Valtr, fotografie poskytl František Malý a Jiří Hampel

Všestrannost v prosinci

PO ZMĚNĚ PSA ve čtvrtek 3. 12. 2020 ze čtvrtého stupně
na třetí zahájil odbor všestrannosti zkušební provoz cvičení pro dospělé od 7. 12. 2020, a to za dodržování hygienických opatření dle metodiky PSA.

P

TROJSKÝ KALENDÁŘ

13. 3.SOBOTU

TROJSKÝ

V

2021

o zjištění zájmu ze strany veřejnosti bude dále rozhodnuto, zda a jakým způsobem se bude ve cvičeních pokračovat. Dětská cvičení již do konce roku otevřena nebudou. Vývoj epidemiologické situace a vývoj vládních opatření je však
velmi nepředvídatelný a tak nelze v současné době odpovědně a s jistotou informovat,
jakým způsobem budeme cvičit na začátku roku 2021. Proto budeme všechny členy
všestrannosti průběžně informovat o možnostech cvičení v tělocvičně základní školy.
I přes nepřízeň vládních opatření a epidemie však všestrannost Sokola Troja nezahálí. Připravil pro své členy Sportovní adventní kalendář, kde každý den v prosinci
znamená jinou zábavnou sportovní aktivitu. Ve dnech 5.–13. 12 jsme připravili Mikulášskou procházku po Troji pro děti a dospělé, za jejíž dokončení čekala účastníky
odměna od samotného Mikuláše. Závěrem bychom chtěli všem popřát veselé Vánoce a šťastný Nový rok.
Cvičitelský sbor všestrannosti TJ Sokola Troja Vojta
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TROJSKÝ KALENDÁŘ
Otevřeny budou tyto pavilony:

Botanická zahrada

www.botanicka.cz Venkovní expozice /denně/, Fata Morgana
skleník /út–ne, svátky/: 9–16 h,
vinotéka sv. Klára /po–pá/: 13–17 h, /so–ne, svátky/: 11–17 h

Vstup možný pouze přes hlavní
pokladny KOVÁRNA, JIH, SEVER.
Z technických důvodů nefungují
samoobslužné turnikety.
do 31. 12. 2020 Prodej vína se

přesouvá zpět na vinici do vinotéky sv. Kláry

15. 1.–28. 2. Fotografická výsta-

va ptáků

Zoo pro vás
www.zoopraha.cz v prosinci a lednu otevřeno 9–16 h
Foto © T. Mrhálková, Zoo Praha

Pro návštěvu Zoo Praha platí
následující pravidla:

Cenu za uspořádání benefičního
koncertu na „Pomoc pro Austrálii“
převzaly studentky Trojského gymnázia. Více na straně 8.

Maximální počet návštěvníků v jeden čas je stanoven na 5 000 osob.
Při dosažení tohoto limitu dojde
k dočasnému omezení vstupu do
areálu Zoo Praha. Vnitřní pavilony
budou otevřeny s limitem počtu
osob – maximálně jedna osoba na
15 m2 vnitřní plochy určené pro
veřejnost.

TIP NA VÝLET

Foto © V. Kmoch

Výlet na místa bájí
a dávných pověstí

Pavilon šelem a plazů (544 m2,
36 návštěvníků současně), Afrika
zblízkaa (214 m2, 14 návštěvníků
současně), Africký dům (199 m2,
13 návštěvníků současně), Pavilon
hrochů (117 m2, 7 návštěvníků
současně), Pavilon goril (92 m2,
6 návštěvníků současně) Slony
můžete pozorovat ve venkovním
výběhu každý den od 12.30 do
13.30 (pokud nedojde k prudkému
zhoršení počasí).
n Rezervace Bororo s dětským
hřištěm a kavárnou je přístupná. Pokladny budou fungovat v normálním režimu, vstupenky lze zakoupit i online. n Obchody se suvenýry
a restaurace budou otevřeny. Všude,
kde je to možné, upřednostňujeme
bezkontaktní platby. n Roušky
jsou povinné ve všech vnitřních
prostorech a ve všech veřejně přístupných venkovních prostorech, pokud jsou na stejném místě ve stejný
čas alespoň dvě osoby ve vzdálenosti
menší než dva metry (nevztahuje se
na děti do dvou let a na členy domácnosti/rodiny). V restauracích je
rovněž nutné mít zakrytá ústa a nos,

výjimkou je zde doba, kdy konzumujete jídlo. n Při pohybu v areálu
dodržujte rozestupy od ostatních
osob alespoň dva metryy (netýká
se rodin). Pokud to není možné,
zakryjte si ústa a nos i ve venkovních
prostorech (viz výše). n Po areálu
jsou rozmístěny stojany s dezinfekcí, prosíme použijte ji zejména
před vstupem do pavilonů, expozic,
restaurací, obchodů a na toaletách.
Komentovaná krmení a setkání
u vybraných druhů zvířat, přednášky, zookroužky, zooškoly,
komentované prohlídky a výukové
programy pro školy se prozatím
nekonají. O jejich znovuzavedení
vás budeme informovat na našem
webu a sociálních sítích.
Na Štědrý den, kdy je možné před-

pokládat vyšší návštěvnost, bude
areál otevřen do 16 hodin, prodej
vstupenek bude probíhat do
15.30, restaurace a prodejní stánky
budou otevřeny do 15 hodin.
Vánoční jedlé dárky pro zvířata
budeme vybírat u hlavního vchodu
jako vždy a i letos na vás za odměnu čekají drobné odměny.

Hned na úvod je třeba zmínit, že spojení Libuše a Přemysla s Vyšehradem nacházíme až v latinsky psané kronice* ze 14. století,
inspirovavané samotným Karlem IV., ten je i autorem Korunovačního řádu českých králů, v němž je budoucímu panovníkovi
v předvečer korunovace předepsána pěší cesta na Vyšehrad, kde
mu byly ukázány střevíce a mošna Přemysla Oráče, jako připomínka prostých poměrů, z nichž pozdější královský rod pocházel.

K

Výhled z hradeb Vyšehradu

VELKÉMU OŽIVENÍ VYŠEHRADSKYCH
Y MYYTŮ dochází v době národního probuzení
během 19. století, ať už na základě kroniky Václava Hájka z Libočan, či tzv. Rukopisů
anebo z ústního podání starousedlíků**. Některé z nich převzal do svých pověstí i Alois
Jirásek. Kdo by neznal pověst o udatném Bivojovi, který přinesl holýma rukama uloveného divočáka kněžně Libuši právě na Vyšehrad nebo o Horymírovi a jeho věrném koni Šemíkovi…
n Bájnou atmosféru Vyšehradu umocňují i monumentální sousoší z české mytologie od
J. V. Myslbeka (1848–1922) – Ctirad a Šárka, Záboj a Slavoj, Lumír a Píseň, Libuše a Přemysl.
n Za vyšehradskou bazilikou leží tři žulové kameny známé coby „Čertův sloup“. Pověst v různých obměnách vypráví, že je tam v dávných dobách hodil čert, který měl za úkol přinést
sloup z chrámu Panny Marie v Římě dříve než skončí kněz na Vyšehradě kázání. Čert by to
byl stihl, ale sv. Petr čerta údajně v okolí Benátek několikrát cestou srazil do moře. Ten pak
ve vzteku mrštil sloupem na střechu chrámu. Po dlouhé době byly kusy sloupu vyneseny
z kostela ven. n Výhled na panorama s Pražským hradem anebo proti proudu řeky je z Vyšehradu nádherný. Do areálu se dostanete buď Cihelnou (Pražskou) branou od řeky /tram č. 17,
zastávka Výtoň/ anebo Táborskou branou z Pankráce /metro C, st. Vyšehrad a ulicí Na Bučance/.
s.p.a.
* Dvorskou kroniku napsal králův kronikář Přibík Pulkava z Radonína (†1380)
** Např. Popelka Biliánová, vlastním jménem Marie Popelková, byla velkou sběratelkou vyšehradských pověstí. Na jejím domku (č. 12) je
umístěna pamětní deska.

Legenda: A Táborská brána B zbytky gotické brány Špička info C Leopoldova brána D rotunda
sv. Martina E morový sloup F kaple P. Marie Šancové G kostel Stětí sv. Jana Křtitele H zbytky románské baziliky sv. Vavřince I staré děkanství J nové děkanství K čertův sloup L Slavín
M Gorlice – podzemní sál N Cihelná /Pražská/ brána info O nové probošství P Vyšehradský
hřbitov Q Kapitulní chrám sv. Petra a Pavla R zbytky zdiva kamenného románského mostu
Ř sousoší – J. V. Myslbek S staré purkrabství Š gotický sklep T Galerie Vyšehrad U středověká
studna V sv. Ludmila – J. M. Brokoff W staré probošství X pomník probošta V. Šulce – Š. Zálešák
Y sv. Václav – J. J. Bendl Z Letní scéna

Národní
kulturní památka
Vyšehrad
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