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Z DENÍKU STAROSTY

VZPOMÍNKA NA

Doc. RNDr. J. POPOVSKÉHO, CSc.
Doc. RNDr. Jiří Popovský, CSc. byl velmi významnou 
trojskou osobností! Mnohdy jsme vášnivě diskutovali, 
často se neshodli, ale oceňoval jsem jeho otevřenou 
kritiku, skutečný a soustavný zájem o trojský veřejný 
život, kvalitu životního prostředí i ochotu angažo-
vat se v konkrétních kauzách a řízeních, které měly 
vliv na podobu Troje. Dr. Jiří Popovský stál u zrodu 
trojské samosprávy, vzniku Nadace Quido Schwanka 
i občanských sdružení působících zejména v Podhoří. 

Odchodem manželů Popovských Troja ztratila skutečné občany a patrioty, 
jejichž občanský postoj a názory byly podloženy vědeckou a odbornou eru-
dicí i opravdovým zájmem o obecní věci. Oba milovali Troju a nemohla jim 
být lhostejná! Nejen svým zaujetím zůstávají vzorem pro nás ostatní!

Tomáš Drdácký, starosta Městské části Praha-Troja

Shora: Užovka obojková, Užovka podplamatá, Zmije obecná

JEZDĚTE
OHLEDUPLNĚ

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-TROJA
starosta městské části v kompetenci rady městské části

vyhlašuje

v souladu s § 166 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškol-
ním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělává-
ní (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 3 vyhlášky 
MŠMT ČR č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení 
a konkurzních komisích, v platném znění 

KONKURZNÍ ŘÍZENÍ
NA MÍSTO ŘEDITELE/ŘEDITELKY
příspěvkové organizace Mateřská škola Nad Kazankou 
se sídlem Nad Kazankou 30/230, 171 00 Praha-Troja

Předpoklady: 
podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících 
a o změně některých zákonů, v platném znění
– odborná kvalifikace dle zákona o pedagogických pracovní-

cích
– příslušná praxe dle zákona o pedagogických pracovnících
– způsobilost k právním úkonům
– bezúhonnost
– zdravotní způsobilost

Požadavky pro výkon funkce ředitele/ředitelky:
– znalost školských předpisů a školské problematiky 
– ekonomické znalosti
– řídící a organizační schopnosti
– dobré komunikační schopnosti
– aktivní spolupráce při regeneraci a využívání obecní zahrady 
– občanská a morální bezúhonnost
– předpokládaný nástup od 1. 7. 2014

K přihlášce přiložte: 
– ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání 

(včetně osvědčení o závěrečné zkoušce a dokladů o dalším 
vzdělání) 

– doklady o průběhu zaměstnání a délce praxe potvrzené po-
sledním zaměstnavatelem, včetně uvedení funkčního zařa-
zení 

– strukturovaný životopis 
– strukturovanou koncepci rozvoje školy (max. 6 stran strojo-

pisu) se zaměřením na okamžité aktivity i dlouhodobé cíle 
(denní, týdenní, roční aktivity, přístup k dětem, správní, 
personální a ekonomické pojetí školy, komunikace s rodiči, 
se zřizovatelem…)

– úvaha na téma: Mateřská škola v zahradě v Troji (max. 1 stra-
na strojopisu)

– výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší tři měsíce) 
– originál lékařského potvrzení o způsobilosti k vykonávané 

funkci (ne starší dva měsíce), čestné prohlášení podle § 4 
odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb. (nevyžaduje se od občanů 
narozených po 1. 12. 1971) 

Informace o mateřské škole: 
Kapacita školy je 60 dětí. Mateřská škola společně s úřadem 
městské části využívá historickou vilu s rozsáhlou zahradou. 
V letech 2014 –15 bude probíhat celková regenerace zahrady, 
která se má proměnit v otevřený společný prostor, využívaný 
mateřskou školou, rodiči i veřejností při návštěvách úřadu. Pro-
jekt je k nahlédnutí na Úřadě městské části Praha-Troja.

Do konkurzního řízení budou zařazeny pouze vlastnoručně 
podepsané přihlášky uchazečů se všemi úplnými požadovaný-
mi doklady došlé nebo podané na podatelnu úřadu nejpozději 
do 15. května 2014, 12.00 hod. na adresu: Městská část Praha-
-Troja, Trojská 230/96, 171 00 Praha 7 – Troja

Kontakt Ing. Irena Marková, tajemnice ÚMČ, tel. 284691121,
markova@mctroja.cz.

Obálku označte slovy: „Konkurz MŠ Nad Kazankou – NEOTVÍRAT“
V Praze-Troji dne 28. března 2014

SPOLEČNÉ PROCHÁZKY TROJOU
Starosta Městské části Praha-Troja Tomáš Drdácký vás srdečně zve na společné 
procházky Trojou. Jejich smyslem je opět společná revize stavu trojských lokalit, 
které jsou z hlediska využívání často sporné, neudržované či trpí problémy. Pro-
cházky pomohou určit požadovaný charakter jednotlivých trojských lokalit pro 
Metropolitní plán a zároveň prodiskutovat, co je potřeba přednostně řešit.

Společné procházky Trojou se budou konat v pondělí od 17 hodin.

19. 5. sraz na zastávce bus Botanická zahrada Troja – Trasa: Hrachovaka – 
směr Pazderka – Velká skála – třešňovka – cesta V Lisu
26. 5. sraz na zastávce bus Trojská – Trasa: protipovodňový val – lokalita pod 
valem – Trojský kůň – fotbalové hřiště – Kovárna
Na viděnou při společných cestách Trojou! Blíže k jednotlivým procházkám 
na drdacky@mctroja.cz T. Drdácký

Vážení spoluobčané,
díky velké píli brigádníků se podařilo vyčistit vltavský břeh a horní část 
ulice Pod Havránkou. Děkuji všem sousedům i studentům trojského 
gymnázia za ochotnou pomoci! n Městsk á část vypsala v průběhu břez-
na a dubna několik výběrových řízení, která povedou k udržení kvality 
a věřím, že také vylepšení služeb v Troji. n Změny v provozovatelích 
znamenají, že v průběhu května bude na nezbytně krátkou dobu ome-
zen prodej v obchodě Na Kovárně a také Café u Lávky. Přesné termíny 
budou vyvěšeny na obchodě, kavárně a našem webu. n Pokračování 
stavby městského okruhu a tramvajových zastávek v ulici Pod lisem 
bude znamenat další dopravní omezení. Detaily aktuálních dopravně-
-inženýrských opatření budou k dispozici na našem webu. n Vaše výhra-
dy k probíhajícím stavbám prosím bezodkladně pište na mobil úřadu 
601574514 nebo přímo na novotny@mctroja.cz nebo smolova@mctroja.cz 
n Institut plánování a rozvoje představil zástupcům městských částí 
Koncept odůvodnění Metropolitního plánu. Online verze elektronického 
vydání textů a výkresů je k dispozici na adrese: www.iprpraha.cz/metropo-
litniplan. Metropolitnímu plánu se budeme detailněji věnovat v příš-
tím čísle časopisu. n Květen a červen je i u nás tradičně nabitý akcemi. 
Těším se na viděnou při procházkách Trojou, na zahradní slavnosti 
Trojská buchta, Freefestu, zahájení biografu U Trojského koně nebo 
na festivalu autentických vín Praha pije víno, v zahradě Trojského zám-
ku. n 23. a 24. května vás zvu k účasti ve volbách do Evropského parla-
mentu! Tomáš Drdácký, drdacky@mctroja.cz
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ÚŘAD MČ INFORMUJE

TROJSKÝ KALENDÁŘ

ZASTUPITELSTVO INFORMUJE

JUBILEJNÍ 15. ROČNÍK PEKAŘSKÉ SOUTĚŽE

SE BUDE KONAT VE ČTVRTEK
29. 5. 2014 OD 17 HODIN
NA ZAHRADĚ MŠ A ÚMČ.

Soutěžní výrobky můžete nosit
na úřad  do 16:30 hod. 

Kategorie: n sladké pečené n sladké nepečené
n slané pečené n slané nepečené
n kynutá buchta klasik n vína domácí výroby 
n destiláty a likéry, min. množství 0,7 l

POZOR !!! VSTUPNÉ !!!
Kdo nebude péct do soutěže, přinese pro ostatní občers tvení: 
jakékoliv množství potravin, např. pomazánku, pekařské 
a cukrářské výrobky, sýry, uzeniny, víno… 

Od 19 hodin se můžete těšit na živou hudbu.

Letos vás navíc čeká seznámení s kosmetickými 
přípravky společnosti Jafra Cosmetics – Studio 
Visage z Prahy 8. Pro zájemce měření hydratace 
pleti zdarma a soutěž o zajímavé ceny! 

Pěkné počasí je objednané!

VELKOOBJEMOVÉ 
KONTEJNERY
BIOODPAD
(listí, tráva, plevel, dřevní štěpka z větví, piliny, hobliny, 
spadané ovoce, zbytky ovoce a zeleniny, čajové sáčky, 
kávová sedlina, skořápky od vajec apod.)

sobota 17. 5. ODPOLEDNE 13–16.00 hod.
n ZŠ Trojská 110/211
n V Podhoří proti čp. 280 (bývalá Octárna)

neděle 18. 5. ODPOLEDNE 13–16.00 hod.
n Pod Salabkou x Trojská 
Následný termín: 15. a 16. 11.

O VOLBÁCH DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU
Volby do Evropského parlamentu (EP) na území ČR upravuje zákon č. 62/2003 Sb.

Hlasovat budeme v pátek 23. května od 14.00 do 22.00 hodin a v so-
botu 24. května od 8.00 do 14.00 hodin. Pokud volič změní místo trvalé-
ho bydliště v ČR po 13. 4. 2014, musí na úřadě v místě původního bydliště 
požádat o vyškrtnutí ze seznamu voličů pro volby do EP. Obecní úřad o tom 
vydá potvrzení a to je nutné předložit obecnímu úřadu v místě nového bydli-
ště nejpozději do 21. května 2014 nebo v dny voleb okrskové volební komise 
v místě nového bydliště, kde zároveň musí prokázat své právo hlasovat ve vo-
lebním okrsku (občanským průkazem s oddělenými rohy a potvrzením o změ-
ně místa trvalého pobytu nebo novým občanským průkazem). n Pokud volič 
po návratu do ČR ze zahraničí, kde byl veden ve zvláštním seznamu voličů 
na zastupitelském úřadě, hodlá hlasovat ve volbách do EP, musí požádat za-
stupitelský úřad o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů. Zastupitelský úřad 
mu o vyškrtnutí vydá potvrzení. Toto potvrzení je nutné předložit obecnímu 
úřadu v místě trvalého pobytu nejpozději do 21. května 2014 nebo přímo ko-
misi ve volební místnosti. 
n I tentokrát bude umožněno hlasování na voličský průkaz (o ten si může 

volič požádat buď písemně (ale s ověřeným podpisem) do 8. 5. nebo vyzvednout 
osobně na úřadě MČ Praha-Troja od pondělí 12. 5.). n Handicapovaní mohou 
volit pomocí přenosné volební schránky (na žádost). n Voliči, který není zapsán 
ve výpisu ze seznamu voličů pro volby do EP, okrsková volební komise hlasování 
neumožní. To neplatí, pokud volič hlasuje na voličský průkaz nebo předloží po-
tvrzení o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřa-
dem nebo potvrzení o vyškrtnutí ze seznamu voličů pro volby do EP v souvislosti 
se změnou trvalého bydliště. n Hlasovací lístky najdou voliči ve svých poštovních 
schránkách do 20. 5., event. ve volební místnosti. n Podrobné informace nalez-
nete na stránkách Ministerstva vnitra www.mvcr.cz – informační servis.

Renata Zajícová, evidence obyvatel, volby 

8. 6. 2014

O ČEM JEDNALA 
KOMISE PRO VÝSTAVBU 
A DOPRAVU dne 17. 3. 2014

n Rekonstrukce komunikace Pod Hrachovkou: Ko-
mise se stavbou komunikace souhlasí. Připomínky 
máme k řešení pěší stezky na pozemku parc. č. 60 
k. ú. Troja. n Návštěvnické WC při pavilonu velkých 
savců v ZOO: Pokud se jedná o stavbu dočasnou, na-
vrhuje SK dobu trvání stavby tři roky. n Stavební úpra-
vy a nástavba RD č. p. 126, Na Farkách, P7: K zaslané 
změně spočívající v rozšíření domu o 0,5 m jižním 
směrem nemá komise námitky. n Revitalizace skalní-
ho masivu v ZOO: Stavební komise požaduje zachovat 
charakter zdiva původních zídek alespoň v pohledové 
vrstvě. Zkrácený zápis Karel Novotný, tajemník komise

O ČEM JEDNALA 
KOMISE PRO KULTURU, 
SPORT A VOLNÝ ČAS

dne 23. 4. 2014
Na programu zasedání komise byly nejbližší akce 
Trojská buchta a Trojský den n Trojská buchta – čtvr-
tek 29. 5. 2014 v 17 hod. – umístění výstavy projek-
tu Regenerace obecní zahrady (panely na zahradě 
i uvnitř úřadu) – počet dobrovolníků na akci – hry 
pro děti – sestavení poroty – sponzoři atd. n Trojský 
den – neděle 8. 6. 2014 – stavění stanů již v pátek, slo-
ží se v pondělí, počet stanů bude upřesněn na schůz-
ce 14. 5. v 17:30 podle počtu disciplín – dodá Sokol 
Troja, catering se nebude zajišťovat, postačí místní 
občerstvení – registrace bude od 11 hod. – návrhy 
jednotlivých disciplín, jakož i další nápady zasílat 
do 14. 5. na info@mctroja.cz.

Zkrácený zápis R. Zajícová, tajemnice komise
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ŽIVOT V TROJI

Uklízelo se v sobotu 5. dubna a hlav-
ně díky pomoci studentů Trojského 
gymnázia se podařilo vyčistit úsek 

podél vody od Trojského koně až na konec 
Podhoří k Černé rokli. Během dopoledne 
se podařilo uklidit břeh Vltavy zaplněný 
plastovými lahvemi, igelitovými pytli, starý-
mi koberci, překližkami a jinými odpadky. 
Bohužel bylo nalezeno také přes dvacet ks 
injekčních stříkaček, které uklidila a odvez-
la Městská policie hl. m. Prahy. Dobrovolní-
ci a studenti během brigády naplnili odpad-
ky jeden celý objemný kontejner.

Součástí brigády bylo také ozelenění 
„hladové zdi“ u Trojské lávky. Díky aktivi-
tě členů komise pro životní prostředí byla 
ke každému sloupu vysazena hlava vinné 
révy. Děkujeme všem dobrovolníkům a stu-
dentům Trojského gymnázia, kteří se brigá-
dy zúčastnili!!! 

Ing. Daniela Smolová, referent životního prostředí 

JARNÍ BRIGÁDA SE LETOS MIMOŘÁDNĚ POVEDLA! 

UČENÍ SE ZVÍŘÁTKY
Každý v Troji ví, jak je těžké dostat se 
do přeplněného autobusu, mířícího 
s davem turistů do Zoo. Proto jsme se 
rozhodli, že si letos pozveme zvířátka 

k nám. Něco se o nich dozvíme a třeba 
si je i pohladíme! V programu ,, Učení 
se zvířátky“ jsme měli možnost poznat 
zblízka ovci, malé kůzlátko, slepici, 
lamu a velblouda. Akce se konala 10. 4. 
na zahradě úřadu a MŠ. K. Pokorná

POMLÁZKOVÁ SLAVNOST VE TŘECH ÚDOLÍCH
V sobotu 12. 4. 2014 proběhla v našem lesním klubu pomlázková slavnost. Celé rodiny 
dětí z našeho klubu zaplnily zahradu. Barvila se vajíčka, pletly se pomlázky. Děti si 

hrály na svých oblíbených školkových místech. Na novém pís-
kovišti se „pekly“ mazance a velikonoční beránci. Počasí 

nám přálo a tak se slavnost protáhla do pozdních hodin.

Během letních prádnin zveme všechny děti
z Troji na naše příměstské tábory, ty se budou 
konat v těchto termínech:
14.–18. 7. Madagaskar 4.–7. 8. Skřítkové
18.–22. 8. Z pohádky do pohádky

Pokud máte zájem přihlásit svoje děti, pište 
na blanka@3udoli.cz nebo volejte 737634085.

Lesní klub Tři údolí Blanka Dymáčková, koordinátorka 

V sobotu 12. 4. 2014 proběhla
dětí z našeho klubu zaplnily z

hrály
kov
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Poku
na blanka@

S MÍSTOSTAROSTKOU 
NA SALABKU
Ve středu 16. dubna se v 17 hodin před Domem 
spokojeného stáří vydala skupina trojských 
sousedů pod vedením místostarostky Otakary 
Stavovčíkové na jednu z pravidelných vycházek 
po Troji. Vycházka mířila podél Vltavy a zámku, 
okolo pivovaru a zoologické zahrady, cílem bylo 
tentokrát okolí usedlosti Salabka. Zde v součas-
nosti probíhá čilý stavební ruch. Na množství 
mnohdy kritických připomínek a dotazů účast-
níků vycházky odpovídal pracovník úřadu MČ 
Praha-Troja pan Novotný. Text a foto bok
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ŽIVOT V TROJI

SETKÁNÍ STŘEDOEVROPSKÝCH VINAŘŮ

PRVNÍ FESTIVAL
AUTENTICKÝCH VÍN
V PÁTEK A SOBOTU 6. a 7. ČERVNA 
V TROJSKÉM ZÁMKU www.praguedrinkswine.cz 
Vstupenky v předprodeji za 550 Kč/den, dvoudenní 950 Kč. 

MISTROVSTVÍ ČR PÉTANQUE TROJIC
V SOBOTU 31. 5. 2014 OD 8.00 HODIN TROJSKÝ ZÁMEK

TROJSKÝ ORIENŤÁK
„Kdo se bojí, nesmí do lesa! Jen Ty 
a mapa. Buď přesnější než GPS. Zvol 
si vlastní cestu!“ je mottem sedmi 
závodů v orientačním běhu, které 
se budou konat každé středeční 
odpoledne od 14. května do 25. červ-
na v lesoparcích Prahy a okolí.

Třetím závodem Žaket Pražského poháru žactva ze série Dny s mapou v praž-
ských lesoparcích (pořádající orgán Pražský svaz orientačních sportů) za pod-
pory Magistrátu hl. m. Prahy, Úřadu MČ Praha-Troja, Botanické zahrady hl. m. 
Prahy a nakladatelství Žaket je Trojský orienťák 2014. Proběhne ve středu 
28. května 2014 odpoledne v trojských kopcích. Prezentace je v kempu Sokol 
Troja od 15.30. Startuje se do 18.00. 

Na přípravě a organizaci závodu se podílejí členové oddílu orientačního 
běhu TJ SOKOL Troja. Loňského závodu se přes liják před závodem i na jeho 
začátku zúčastnilo 292 závodníků.

Přijďte i vy vyzkoušet pěkný sport! Za oddíl OB TJ Sokol Troja Milan Paukert

CO NOVÉHO U SOUSEDŮ

Při této příležitosti bude  otevřeno Bohnické komunitní centrum 
na statku Vraných, Bohnická 36/1

Přátelé našeho sdružení Bohnice žijí, přátelé statku Vraných, pomozte nám vybavit Bohnické 
komunitní centrum na Statku Vraných. Lidé nám už leccos přinášejí, ale nadále potřebujeme: 
nástěnky, věšáky, regály, uzamykatelná skříň plechová, hezká světla, hezký koberec, hezké vel-
ké proutěné koše truhly či krabice na hračky, bačkory, knihy k rozebrání apod., hezké dřevěné 
stolky, psací stůl, židle, lavice, křesílka, poličky případně i jiné užitečné a hezké věci, které 
myslíte že by neměly v tomto skvostném domě chybět. n Také by se nám hodilo větší množství 
zachovalých karimatek na cvičení jógy. n Tyto věci můžete nosit přímo do statku Vraných (ko-
nečná busu 102) po předchozí telefonické domluvě 602 176 211 či 776 299 503.
Aktuality na fb:https://www.facebook.com/bohniceziji?fref=ts nebo na webových stránkách: 
http://bohniceziji.cz/ Bohnice žijí, o. s.

STAROBOHNICKÉ 
POSVÍCENÍ 17. 5. 2014

Program odstartuje v 16:30 n hudebně taneční 
kapela ANEBOAFRO hrající africké rytmy a world 
music. I letos organizátoři vytvořili speciální festi-
valovou kapelu n Electric Jam Band: saxofonista 
Michal Wroblewski a DJ Arctico. Nechme se pře-
kvapit. Návštěvníky určitě roztančí skvělá klezmer 
kapela n Trombenik s písněmi židovských hudebníků 
z východní Evropy a z Ameriky 19. a 20. století. Trom-
benik vás zaručeně zvedne ze židle. Od 19:30 vy-
stoupí nitranská kapela n Dirty Disco Rockers. 
Na závěr festivalu zahraje n DJ Plachta, hrající 
funky, pop, grunge, harm groove, jazz či alternative.
Festival podpořila Městská část Praha-Troja. 

z tiskové zprávy, 23. 4. 2014 v Praze

Trojská

Po
d

 H
av

rá
n

ko
u

N
a 

K
az

an
ce

Pošta

Sá
d

ky

Vltava

busP Hřiště

TJ Sokol 

Troja

Elektro-jazz, klezmer i africká hudba

V SOBOTU 24. KVĚTNA
U TROJSKÉHO KONĚ
Vodácká ulice

Sedmý ročník festivalu
se rozhodl pro změnu
termínu i místa.

HUDEBNÍ PROCHÁZKY
Oblíbená série koncertů pod širým nebem, 
vždy v neděli
Gočárovy domy v Zoo 13.00 hod., Trojský zámek 
15.00 hod., Botanická zahrada 17.00 hod.

11. 5. Pro Anima – C. M. Weber, J. Waletzky
18. 5. Trio Iuventa – F. X. Dušek, W. A. Mozart, J. Ibert
25. 5.  Grand Duetto Concertante – A.Vivaldi, V. Geli, 

P. Locatelli Iuventa,o.s.

TROJSKÝ KALENDÁŘ

VEČER NEJEN S COUNTRY HUDBOU
ČTVRTEK 15. 5. OD 19.00 HOD.

RESTAURANT SOKOL TROJA

20. 5.  20.30 hod. Zahájení: Řeka
(J. Rovenský, 1933, ČB 87’) 
+ předfilm

27. 5.  20.30 hod. Fantom
Morrisvillu (B. Zeman, 1966)
+ předfilm

KC Meandr,o.s., MČ Praha-Troja

úterý

úterý

Vždy v úterý u Trojského koně u řeky

ZDARM
A

Salvia o.s. – sdružení pro ochranu přírody
Nad Štolami 469, 250 70 Odolena Voda
http://salvia-cs.cz
pořádá 

TEMATICKOU VYCHÁZKU S ORNITOLOGEM

POZOROVÁNÍ PTÁKŮ
V ÚTERÝ 13. 5. 2014

Cílem vycházky bude přírodní památka Havránka
a lesopark pod bohnickým sídlištěm

SRAZ V 17.00 HOD NA ZASTÁVCE AUTOBUSU Č. 112
KOVÁRNA (směr zoologická zahrada)

Průvodcem bude Martin Sládeček, člen České společnosti 
ornitologické a pravidelný vedoucí vycházek cyklu 
„Vítání ptačího zpěvu“
Projekt je realizován s fi nanční podporou MČ Praha-Troja
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Informační a poradenské centrum KONTAKT, odborné sociální 
poradenství Dělnická 54, Praha 7, tel. 220 562 323, iis@csspraha.cz, 
www.csspraha.cz/informacni-centrum-kontakt
DENNÍ DĚTSKÉ JESLE – v rámci Pečovatelského centra Praha 7, 
Heřmanova 1415/1, Praha 7, tel. 220 874 601, sekretariat@pcp7.cz, 
www.pecovatelskecentrum.cz, komplexní péče o děti od 12 do 36 měsíců 
(6.30–17.30 h.), hlídací služba, poradensko-vých. servis
DENNÍ DĚTSKÉ ZAŘÍZENÍ – JESLE (pobočka OÚSZ Bulovka), 
Mirovická 1282/6, Praha 8, tel. 284 685 087, Jaroslava.cizkova@ouss8.cz, 
www.ouss8.cz
LINKA BEZPEČÍ, o.s., Ústavní 95, Praha 8, tel. 266 727 979,
info.@linkabezpeci.cz, www.linkabezpeci.cz, pro děti, mládež, rodiče, 
prarodiče, pedagogy a ostatní dospělé, kteří jednají v zájmu dítěte. Nepřetržitá 
anonymní, bezplatná telefonická pomoc a poradenství pro děti a mladistvé 
0 800 116 111. Rodičovská linka 840 111 234 (bílá linka, zpoplatněno, 
zvýhodněný tarif), pomoc@rodicovskalinka.cz, www.rodicovskalinka.cz
YMCA PRAHA, o.s. – Nízkoprahový klub DIXIE, Ortenovo nám. 34, 
Praha 7, zařízení pro děti a mládež, tel. 283 870 158, 737 872116, 
dixie@ymca.cz, www.dixie.ymca.cz
SANANIM, o.s., Janovského 26, Praha 7, tel. 220 803 130,
stacionar@sananim.cz, www.sananim.cz, denní stacionář, sociální 
poradenství, změna k abstinenci od drog a jiných návykových látek
ESET, o.s. HELP, Vejvanovského 16710/1, Praha 11, Hekrova 805, 
Praha 4 tel. 721 240 19, teren.drogy@esethelp.cz, www.esehelp.cz, 
terénní program pro uživatele návykových látek, prevence, minimalizace rizik, 
poradenství
Typy služeb sociální péče: Osobní asistence, Pečovatelská služba, Tísňová 
péče, Podpora samostatného bydlení, Odlehčovací služby, Centra denních služeb, 
Denní stacionáře, Týdenní stacionáře, Domovy pro osoby se zdravotním postiže-
ním, Domovy se zvláštním režimem, Chráněné bydlení, Zdravotnická zařízení 
ústavní péče, Kontaktní centra atd.
Některá zařízení, poskytující odlehčovací služby, domácí zdravotní 
péči, pečovatelské, asistenční, pobytové a rehabilitační služby, půjčovnu 

kompenzačních a ortopedických pomůcek, denní stacionáře, atp., 
především pro seniory:
PEČOVATELSKÉ CENTRUM PRAHA 7, Heřmanova 1415/1, Praha 7, 
tel. 220 874601, sekretariat@pcp7.cz, www.pecovatelskecentrum.cz
SOCIÁLNĚ ODLEHČOVACÍ CENTRUM – Kamenická 622/46, Praha 7, 
byty s pečovatelskou službou, denní stacionář – Tusarova 1601/42, Praha 
OBVODNÍ ÚSTAV SOCIÁLNĚ-ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB,
Bulovka 1462/10, Praha 8, tel. 283 842 125, 283 842 136 – pečovatelská 
služba, 283 842 214 – sociální poradenství, 283 841 221 – domácí ošetřovatel-
ská péče, 775 269 036 Dr. Holá – ředitelka
n pobočka – Dům sociálních služeb, Na Dlážděnce 1312/6, Praha 8
CESTA DOMŮ, Boleslavská 16, Praha 3, tel. 266 712 610,
info@cestadomu.cz, www.cestadomu.cz
GALIUM – DOMÁCÍ PÉČE, s.r.o., Bubenská 21, Praha 7, 
domácí zdravotní péče, zdravotní sestry u nemocných doma, rehabilitační péče
HEWER o.s., Pod strašnickou vinicí 13/191, Praha 10, tel. 274 781 341, 
hewer@pecovatel.cz, www.pecovatel.cz, terénní služby osobní asistence.
ŽIVOT 90, Karoliny Světlé 18, Praha 1, tel. 222 333 555, sekretariat@zi-
vot90.cz, www.zivot90.cz, krizová telefonická pomoc, denní služby, pečovatelská 
péče, odlehčovací pobytové a rehabilitační centrum, denní stacionář, půjčovna.
FARNÍ CHARITA HOLEŠOVICE, Dukelských hrdinů 16, Praha 7, tel. 
266 710 712, 777 273 867, charitap7@seznam.cz, www.charitap7.cz, terén-
ní pečovatelské a odlehčovací služby pro seniory, osoby s postižením a po úrazech. 
Některé prodejny zdravotnických potřeb:
ZDRAVPRO, s.r.o., Kamenická 18, Praha 7, tel. 233 371 418, 
zdravpro@volny.cz, www.zdravpro.cz,
prodejna a výdejna zdravot. a ortoped. prostředků, i na objednání, dovoz do domu
LÉKÁRNA U KRÁLOVSKÉ OBORY, Dukelských hrdinů 567, Praha 7, 
tel. 220 801 907, lekarnaukralobory@seznam.cz, www.ibi.cz,
prodej léčiv a potravních doplňků, zdravotnický materiál atd.
JAN NĚMEC – ortopedické pomůcky JAMI, Tusarova 24, Praha 7, 
tel. 220 806 861, jan.nemec.jami@volny.cz, www.protetika.cz

Kompletní přehled poskytovatelů sociálních služeb v Praze 7 a podrobnější informace 
jsou k dispozici na úřadě MČ Praha-Troja (O. Stavovčíková, stavsi@seznam.cz). 

INFOSLOUPEK PRAHA 7 A CELOPRAŽSKÉ

Inzerce
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TJ SOKOL INFORMUJE

TROJSKÝ KALENDÁŘ

TIP PRO VÁS

ŽIVOT V TROJI

STAROSTI STAROSTY
Pokračujeme v rozhovoru se starostou sokolské 
jednoty, Janem Zobalem, zveřejněným v dubno-
vém čísle. 

Sokol pořádá každým rokem mnoho akcí a někte-
ré si účastníci dlouho pamatují. Třeba z lyžař-
ských kurzů a Autodráh byly děti nadšené Takové 
ohlasy na akce Sokola vás musí těšit. 

Akcí, na kterých se Sokol podílí či je připravuje je každoročně mnohem více 
a tak by nebylo vhodné vyzdvihovat pouze některou z nich. Můj cíl je, aby do bu-
doucna bylo více lidí, kteří se na těchto akcích budou podílet organizačně a to 
nejen z řad Sokola ale i občanů či jiných spolků. 

Jestli se ale ptáte zrovna na tyto dvě akce, pak jsem opravdu rád, že mají tak 
vysoký pozitivní ohlas. A nemohu zapomenout na pocit, který jsem zažil minu-
lý rok. Lyžařský kurz mi udělal radost na Studánce i pak v Troji. V restauraci 
v sokolovně se sešli rodiče a děti jim promítly video, které si samy sestříhaly. 
Představte si, že do něj vložily i logo Sokola, přestože je o to nikdo nežádal. A to 
byla opravdu radost a pocit, že by to mohlo fungovat.

Autodráhy donedávna byly spíše mojí osobní akcí, která měla sloužit jako 
pilotní projekt na kterém se mělo ukázat, zda je v silách Sokola a dalších lidí 
v obci zorganizovat nějakou takovouto akci, která by výhledově mohla oslovit 
i účastníky mimo Troju. Podobnou akcí, jako je dnes v Troji třeba FreeFest či 
Trojský den. Ale to je po šesti letech na samostatný článek.

Máte nějaký recept na zvýšení aktivity členů? 
Je to v lidech, takže na zázračné recepty se nespoléhám. Postupně ubývá lidí 

ochotných společně pro partu něco konkrétního udělat. Je to asi dobou, možná 
i lokalitou, ale možná i naší neschopností oslovit nové lidi a nabídnout jim kvalit-
ní spolupráci. V tomto ohledu vidím jako naprosto klíčové umět se do budoucna 
prezentovat nejen kvalitním cvičením a akcemi, ale i kvalitní a profesionální pro-
pagací. To je dnes oblast, v které vidím největší rezervy. Ale trend, kdy i Sokol 
čelí situaci, že lidé si chtějí jen zacvičit a nic víc ten samozřejmě pozoruji. Jako 
by pro ně byl Sokol jen „levné fitko“ a „levná rekreace na chalupách“. Nejvíce 
pomáhají v organizaci a při akcích stále stejní lidé, malá skupina členů – tahou-
nů. Do budoucna vidím nutnost dílčí profesionalizace a spolupráce s externisty. 
Změny nelze uskutečnit rychle, ale věřím, že je členové časem pochopí a společ-
ně se nám podaří je postupně uskutečňovat. 

Asi nebudete na pochopení jen čekat. Co budete dělat pro změnu názorů nejdříve? 
Musíme trpělivě a opakované přesvědčovat členy o potřebě změn na základě 

faktů. Dalším krokem bude lepší informovanost členů i veřejnosti prostřednic-
tvím schůzí, porad, webu i článků v tomto trojském zpravodaji. Budeme více 
informovat o pořádaných akcích i o dění v jednotě a problémech, které aktuálně 
řešíme, jako je například dlouhodobě udržitelnost oddílu fotbalu či obnova fot-
balového areálu. Ale to je také na samostatný článek. Rozmlouval: -lak-

V pohodě proběhly jarní prázdniny v chatě U stu-
dánky v Peci pod Sněžkou a závody na koloběžkách, 
dále připravujeme:
n na sobotu 17. května autobusový zájezd do Jižních 
Čech a Vysočiny – shlédneme hrad Landštejn, Telč, 
hrad Roštejn, zatím jsou ještě volná místa. 
n tradiční cyklistický zájezd na hrad Okoř – zatím 
není určen termín. 

20. mezinárodní knižní veletrh
a literární festival

SVĚT KNIHY PRAHA 2014
15.–18. 5. NA VÝSTAVIŠTI
Host: Maďarsko

Během tří měsíců začátkem roku se konaly výroční 
schůze všech oddílů a závěrem valná hromada celé 
jednoty se zprávami o činnosti a hospodaření, které 
v r. 2013 nedopadlo příliš dobře. Postižený byl nej-
více oddíl kopané po znovu se opakující povodni. 
Počasí se podepsalo i na provozu kempu. Začátkem 
roku byly velké mrazy, velikonoce studené a deštivé 
a potom povodeň.

Na schůzi všestrannosti se schválil ceník příspěvků 
na r. 2014, stejný jako byl v r. 2013, který je vyvěšený 
na nástěnkách. Zásady při placení příspěvků jsou: 
termíny za I. pol. do konce dubna a II. pol. do konce 
října, platí se členská známka a oddílové příspěvky 
na výlohy, nájemné za tělocvičny, cvič. pomůcky a od-
měny cvičitelům. 

Je možné platit hotově nebo přes KB banku na 
č. ú.: 12137071/0100. Platby přijímá cvičitelka, ve-
doucí skupiny nebo přímo pokladní sestra Filipová. 
Je důležité předložit členský průkaz k nalepení člen-
ské známky a záznam o zaplacení oddíl. příspěvků. 

Při placení přes banku je třeba přinést potvrzení 
o transakci k vyzvednutí člen. známky a zapsání od-
díl. příspěvků. Často se stává, že členové chtějí platit 
a nepřinesou s sebou členský průkaz, nebo jej nemo-
hou najít apod. a proto chceme zdůraznit, že členský 
průkaz je důležitým dokladem o členství a placení 
příspěvků. Další informace poskytne Filipová Alžběta 

Miloslav ČEJKA je architekt, výtvarník a designer, absolvent SOŠ výtvarné a VŠ 
UMPRUM v Praze. V současnosti projektuje domy, interiéry a výstavy. Narodil se v roce 
1947 v Praze, bydlí v Praze, méně často v Krkonoších, na chalupě v Rokytnici.

Vernisáž mimořádně v úterý 

Převážným motivem jeho fotografií a inspi-
rací je celoživotní fascinace vodní hladinou, 
její strukturou a reflexí. Sám o své tvorbě 
říká: „Nejsem a ani se necítím být ve fotografii 
technickým profesionálem a to kupodivu přináší 
řadu výhod, nebo chcete-li spíše svobod, nemusím 
dbát na stavovskou kvalitu zobrazení a své zá-
běry mohu volně rozbíjet, stlačovat či roztahovat 
a jinak upravovat“. Jan Kavan (kráceno)

Příští schůzka KTH
se koná v klubovně
Domu spokojeného
stáří od 17 hodin
– ve čtvrtek
15. května 2014.

BK
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TIP NA VÝLET

ZOO PRO VÁS
www.zoopraha.cz;
www.facebook.com/zoopraha

Otevřeno denně, v květnu od 9.00 do 18.00 h.
 3. 5. Den chovatelů želv Přednášky o žel-

vách doplní chovatelská poradna, 
kde vaše otázky zodpoví odborníci 
ze zoo. Vzdělávací centrum

 3. 5. Vítání ptačího zpěvu Navštivte zoo 
před otevřením a zaposlouchejte se 
do zpěvu ptáků, který vám přiblíží 
zkušený ornitolog.

4.–5. 5. Slavnostní zpřístupnění historic-
ké štoly Štola ve skalní stěně má 
dlouhou historii. V době svého 
zbudování sloužila jako civilní pro-
tiletecký kryt, později jako chladný 
sklad zboží pro přilehlý stánek. 
Vůbec poprvé bude zpřístupněna 
návštěvníkům zoo.

 8. 5. May Day Orangutani, tapíři, tygři
a mnohé další druhy přichází o do-
mov v deštném pralese kvůli stále 
rostoucí poptávce po palmovém 
oleji. Děti ze základních škol před-
staví své projekty na podporu regu-
lace palmového oleje.

 10. 5. Zooškola pro dospělé – Jak se 
dělá zoo? Nahlédněte do zákulisí 
zoo a vyzkoušejte si nejrůznější 
profese nutné k jejímu fungo-
vání. Nutno předem objednat 
na zooskola@zoopraha.cz.

 11. 5. Den rodiny Obstála by lidská ro-
dina stejně dobře jako ta zvířecí? 
Ověřte si své dovednosti v nerůz-
nějších „zvířecích“ hrách!

15.–18. 5. Na Svět knihy s pražskou zoo! 
Navštivte stánek Zoo Praha na pres-
tižním veletrhu Svět knihy 2014 
na Výstavišti v Praze-Holešovicích. 
V neděli 18. 5. ve 12 h Přednáška 
Petra Velenského, kurátora plazů, 
O největších žijících obojživelní-
cích světa.

 24. 5. Lachtaní samička Wendy slaví 
1. narozeniny. Popřejete Gastonově 
vnučce spolu s námi!

 30. 5. Noc snů Tradiční večer určený ro-
dinám s dětmi s postižením. Pouze 
pro objednané návštěvníky. Bližší 
informace na tel. čísle 296 112 116.

 31. 5. Velemloci v Praze! Slavnostní 
otevření nového pavilonu kriticky 
ohrožených velemloků čínských. 
(v čínském stylu).

SŮL NAD ZLATO
Vážení čtenáři, dnes zavítáme do Královského města SLANY
 na okruh naučné stezky, která 
se hned tak nevidí. NS Slánská hora v těsném sousedství historického centra města je ojedi-
nělý krajinný fenomén – přírodní, ale i kulturní památka (archeologické naleziště), vzniklá 
sopečnou činností ve třetihorách. Tato čedičová kupa (330 m n. m.)je jedním z nejjižněj-
ších výběžků Českého středohoří. Městečko SLANY
 pod ní vzniklo z osady na obchodní 
cestě do Saska, po té, co zde dnes již zaniklý klášter Ostrov u Davle zřídil koncem 12. stole-
tí probošství s kostelem sv. Gotharda. Název města je odvozen od slaného pramene.

Ze Slánské hory máte město takříkajíc jako na dlani a ze skalních stepí uprostřed sloup-
covitých „píšťal“ čediče se nabízí daleký rozhled do všech stran. Na úpatí Slánské hory se 
kdysi zelenaly vinice a dost možná, že kamenné schody a sem tam roztroušené zídky na 
zarostlých stráních tu dobu ještě pamatují. s.p.a.

Infocentrum pod Velvarskou branou, po–pá: 9–17, so, ne, svátky: 10–16 h, www.infoslany.cz

BOTANICKÁ ZAHRADA PŘIPRAVILA
www.botanicka.cz

do 11. 5. Motýli s Pražskou
plynárenskou a.s. 12. výstava
tropických motýlů
ve skleníku Fata Morgana. Letos novinky.

10. 5. Burza fialek 
v zázemí pěstebních 
skleníků Areálu 
Západ.

11. 5.–21. 9. Hudební procházky 2014 
Koncerty vážné hudby pod širým nebem 
v Ornamentální zahradě každou neděli 
od 17 hodin

16.–25. 5. Výstava bonsají letos ve znamení 
trávových bonsají, ale nejen jich Japonská 
zahrada a výstavní sál

20. 5.–1. 6. Africké fialky a jejich příbuzní 
v tropickém skleníku Fata Morgana

23. 5. Noc kostelů
Kostely naší země a v za-
hraničí, se letos otevřou 
23. května 2014. Kaple 
sv. Kláry v 19 hodin, akce 
potrvá zhruba do půlnoci.

31. 5. Aranžovací semi-
nář – Bižu z PET lahví
Milujete orgininalitu 
a máte šikovné ruce? 
Naučíme vás, jak využít 

PET lahve k tomu, abyste vytvořili 
krásné šperky a doplňky.

TROJSKÝ KALENDÁŘ

ZÁMEK TROJA
GALERIE HL. M. PRAHY
n  Vášeň, sen a ideál
 Česká secesní plastika
n  Pražský figurální porcelán

a jeho modelér Ernst Popp
 ze sbírek Muzea hl. m. Prahy
otevřeno do listopadu 2014 denně
kromě pondělí út-ne 10–18 h, pá 13 –18 h.

NS Stránská hora
1 Úvod
2 Botanika
3 Tři kříže

4  Vyhlídka na prům. 
zónu

5 Geologie
6 Dendrologie

7 Motýli
8  Vyhlídka na 

histor. centrum
9 Archeologie

10 Historie
11 Ptáci / závěr

Autobus z Dejvické (z aut. n. Florenc o 10 minut dříve): v pracovní dny 8.10, 9.20, 10.10, 
11.00, 12.00, 13.00, 13.40, v sobotu 8.40 (kromě 5. 7.), 15.15, v neděli 8.30, 10.30
denně 8.10, za 40 minut jste na místě (zpět např. 14.25, 15.50, 17.05)

Do 28. 10. jezdí z Masarykova nádraží o víkendech a svátcích i cyklovlak: 9.10, 13.41, 
(ze Slaného: 11.31, 17.10) jízda trvá 1h 40 minut.

info

muzeum

sv. Gothard

Slánská
hora
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