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ÚŘAD MČ INFORMUJE

Z DENÍKU STAROSTY
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 předškolním, základ-adu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolní
ním, středním, ším odborném a ém vzdělávání (školský zákon), středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školsk
ve znění pozdějších předpisů a § 3 vyhlášky MŠMT ČR č. 54/2005 Sb., o ná-ní pozdějších předpisů a § 3 vyhlášky MŠMT ČR č. 54/2005
ležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích, v tném zněnítech konkurzního řízení a konkurzních komisích, v platném

KOONKURZNÍ ŘÍZENÍ NA MÍSTO
ŘEDITELE/ŘEDITELKY
přísppěvkové organizace azankou  Mateřská škola Nad Ka
se sídlem Nad Kazankou 30/230, 171 00 Praha-Trojadlem Nad Kazankou 30/230, 171 00 Praha-Tr

Předpoklady: 
podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pra
a o zmměně některých zákonů, v platném znění
n odborná kvalifikace dle zákona o pedagogických pracovnícíchborná kvalifikace dle zákona o pedagogických prac
n příslušná praxe dle zákona o pedagogických pracovnícíchslušná praxe dle zákona o pedagogických pracovn
n způsobilost k právním úkonůmů bil k k ů
n bezúhonnost
n zdravotní způsobilost

Požadavky pro výkon funkce ředitele/ředitelky:
n znalost školských předpisů a školské problematiky 
n ekonomické znalosti
n řídící a organizační schopnosti
n dobré komunikační schopnosti
n aktivní spolupráce při regeneraci a využívání obecní zahrady 
n občanská a morální bezúhonnost
n předpokládaný nástup od 1. 9. 2014 nebo dohodou

K přihlášce přiložte: 
n ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (včet-

ně osvědčení o závěrečné zkoušce a dokladů o dalším vzdělání) 
n doklady o průběhu zaměstnání a délce praxe potvrzené po-

sledním zaměstnavatelem, včetně uvedení funkčního zařazení 
n strukturovaný životopis 
n strukturovanou koncepci rozvoje školy (max. 6 stran strojopi-

su) se zaměřením na okamžité aktivity i dlouhodobé cíle (den-
ní, týdenní, roční aktivity, přístup k dětem, správní, personální 
a ekonomické pojetí školy, komunikace s rodiči, se zřizovate-
lem, využití zahrady, spolupráce s místními organizacemi, atd.)

n výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší tři měsíce)
n 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 na-
rozených po 1. 12. 1971) 

Informace o mateřské škole: 
Kapacita školy je šedesát 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 spo-
lečný prostor, využívaný mateřskou školou, rodiči i veřejností při návště-
vách úřadu. Projekt je k nahlédnutí na Úřadě městské části Praha-Troja. 
Návštěva mateřské školy je možná po dohodě se zřizovatelem.

Kontakt Ing. Irena Marková, tajemnice ÚMČ, 
tel. 284691121, markova@mctroja.cz.
Do konkurzního řízení budou zařazeny pouze vlastnoručně podepsané
přihlášky uchazečů se všemi úplnými požadovanými doklady došlé nebo
podané na podatelnu úřadu nejpozději do 23. června 2014, 10.00 hod. 
na adresu: Městská část Praha-Troja, Trojská 230/96, 171 00 Praha-Troja

Obáálku označte slovy:
„Koonkurz MŠ Nad Kazankou – NEOTVÍRAT“

2014V Praze-Troji dne 21. května 2

PROJEKT
REGENERACE OBECNÍ ZAHRADY
VSTUPUJE DO FÁZE REALIZACE
Projekt Regenerace obecní zahrady, který se týká zahrady Mateřské
školy Nad Kazankou a Úřadu městské části, se začíná realizovat. V dru-
hé polovině března bylo vyhlášeno zadávací řízení veřejné podlimitní 
zakázky Regenerace obecní zahrady, ve kterém byla vybrána nejvhod-
nější nabídka fi. GREEN PROJECT s.r.o., Dobřejovická 194, Průho-
nice. S dodavatelem stavby proběhlo první jednání a byla uzavřena 
Smlouva o dílo. První červnový týden proběhne předání staveniště.
Práce budou probíhat podle odsouhlaseného harmonogramu, který 
musí respektovat provoz mateřské školy i úřadu. Hrubé stavební prá-
ce by měly proběhnout v letních měsících.

Evropský fond pro regionální rozvoj
Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti

EVROPSKÁ UNIE
OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA
KONKURENCESCHOPNOST

Vážení občané,
děkuji vám, kteří jste přišli k volbám do Evrop-
ského parlamentu. 

POTRAVINY NA KOVÁRNĚ budou opět v pro-
vozu od 11. června. 30 dubna skončila smlouva 
společnosti Žabka, a.s., která prodejnu předala 
30. května. Uzavřeli jsme novou nájemní smlou-
vu s panem Milošem Beňo, který byl vedoucím 
prodejny pod hlavičkou Žabky v posledních pěti
letech. Těším se, že nový nájemce ještě zlepší kva-
litu nabízeného sortimentu a vy, zákazníci, bude-

te spokojeni. Se svými podněty a připomínkami se prosím obracejte
přímo na vedoucího prodejny. Rád vám vyjde vstříc! 

Dopravní situace v Troji
Jak jsem avizoval v minulém čísle, pokračování stavby městského okru-
hu a tramvajových zastávek v ulici Pod lisem znamená dopravní ome-
zení. Detailnější popis dopravně-inženýrských opatření Metrostavu 
naleznete na straně 5. 

Zjednodušeně lze stavební práce rozdělit na tři etapy. Současný 
stav bude platit do 20. června, ve druhé etapě do 10. srpna bude vybu-
dována nová vozovka z Troje a tramvajové těleso a poté až do konce
září bude provoz převeden na novou vozovku a bude se stavět druhá 
část křižovatky směrem k ulici nad Kazankou. Nad Kazankou bude
zaveden obousměrný provoz. 

27. května jsme se sešli s dotčenými úřady, abychom projednali 
potřebná dopravní omezení. Pokračování stavby bylo spuštěno dříve 
(27. 5.) a bez náležité detailní informovanosti veřejnosti. 

Dle sdělení odpovědného pracovníka Odboru dopravních agend 
MHMP instalovaná světelná signalizace řídí provoz „kyvadlově“ v dy-
namickém režimu s prodlužováním fází podle poptávky vozidel. 
Princip delšího volna pro vozidla z Troje v ranní špičce, zohlednění
návratu v odpolední špičce a rovněž víkendový provoz do zoologické 
zahrady je součástí základního nastavení této signalizace. Na 5. června 
je svoláno další jednání k vyhodnocení týdenního provozu semaforu.

Troja požádala o asistenci Policii ČR ve dnech předpokládaných 
dopravních kolapsů, a pokud to nepůjde jinak, je domluveno omeze-
ní provozu v ulici K Bohnicím. Toto krajní opatření, které není výhod-
né ani pro obyvatele Troje, je v případě zablokování průjezdu Trojou
jediné možné řešení.

Děkuji vám všem za trpělivost při zdržení s touto stavbou hlavního
města, která díky procesním průtahům bude místo v zimním období
realizována v plné trojské sezóně!

Tomáš Drdácký, drdacky@mctroja.cz
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TIP PRO VÁS

STAROSTA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-TROJA TOMÁŠ DRDÁCKÝ VÁS SRDEČNĚ ZVE 
NA TŘINÁCTÝ ROČNÍK DNE PLNÉHO ZÁBAVY A POHYBU 
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OLYMPIJSKÝ DEN PRO DĚTI A MLÁDEŽ 2014
Trojské gymnázium, MČ Praha-Troja, MČ Praha 7 a občanské sdružení Trojskoúhelník pořádají 
ve spolupráci s Českým olympijským výborem, Českou olympijskou a.s. a společností McDonaldś 
ve středu 25. 6. 2014 sportovní soutěže v rámci Olympijského dne a projektů: 10 x sedmička 
a Upevnění sportovních aktivit dětí a mládeže.

Pokud se nebude opakovat loňská situace a řeka Vltava zůstane ve svém korytu, bude 
největší atrakcí rafting na Trojském kanále. I další disciplíny slibují pěkné zážitky –g horole-
zecká stěna, skákací boty, chůze po slack-line, vzduchovky, dovednostní soutěže. Nebude 
chybět ani tradiční přespolní orientační běh hlídek podél řeky a po protipovodňovém k
valu. Zkrátka nezapomeňte, že i v Praze-Troji Česko sportuje! Začínáme už v 8.45 hodin.

Mgr. Radim Jendřejas, hlavní koordinátor

VELKOOBJEMOVÉ 
KONTEJNERY
Sledujte prosím průběžně přistavení kontejnerů
v časopise TROJA e nebo na www.mctroja.cz.

DOMOVNÍ ODPAD 
sobota 14. 6. ODPOLEDNE 13–17.00 hod.
n dvůr ZŠ + TGSČ Trojská 110/211
n Pod Salabkou x Trojská 
n V Podhoří proti čp. 280 (bývalá Octárna) 

neděle 15. 6. ODPOLEDNE 13–17.00 hod.
n Sádky, u stání na separovaný odpad
n Pod Havránkou u čp. 238/8

u vrat Panského statku 
n Na Pazderce proti čp. 213

Svoz nebezpečného odpadu ve středu 9. 7. a 8. 10.

AKCE CIHLA je celostátní sbírková kampaň. Získané finan-
ce pomáhají stavět či rekonstruovat chráněná bydlení, soci-
álně terapeutické dílny a sociální podniky, pro lidi s men-
tálním postižením, kteří potřebují pomoc druhých na jejich 
životní cestě. V květnu odstartoval již 15. ročník sbírky. 
Novinkou letošního ročníku je mobilní stánek, který bude 
od 1. do 15. června otevřena od 11.00 do 19.00 h. u spodního 
vchodu do Zoologické zahrady.yy

v neděli 8. 6. 2014
13 –17 hodin

na louce
u řeky

Soutěže o putovní pohár starosty pro 4členné týmy s dítětem do 15ti let.
Volné disciplíny, testování plavidel pro každého.
Program ve spolupráci s TJ Sokol Troja, HG Sport, Restaurace Sokol Troja, ZŠ Trojská, L.O. Stopa, Galerie u Trojského koně

JAK SE V TROJI VOLILO
DO EVROPSKÉHO 
PARLAMENTU
MČ Praha-Troja měla tentokrát volební
účast 34,61 %. Voličů zapsaných do sezna-
mu bylo 812, k volbám se dostavilo 281
voličů (platných hlasů bylo 280). Zvítězila 
Koalice TOP 09 a STAN (125 hlasů), ANO
2011 (36), následuje ODS (21) a o čtvrtou 
příčku se dělí KDU ČSL a Strana zelených
(20 hlasů). Volební komisi „zpestřila“ práci 
páteční bouřka a kroupy. Volby v Troji pro-
běhly jako obvykle v přátelské pohodě.  

Renata Zajícová, zapisovatelka OVK

3. 6. Večer k poctě Věry Chytilové 
 O něčem jiném/Strop (ČR)

V. Chytilová 1963, čb 82’ 
10. 6. Pyramida hrůzy (USA)
 B. Levinson 1985, b 109’ 
17. 6. Fandy, ó Fandy (ČR)y
 K. Kachyňa 1983, b 87’ host 
24. 6. Festival (USA)
 M. Lerner 1966, čb 95’

Začátky od 21:00 hodin.
Za podpory: MČ Praha-Troja, Cyklo Hobby 
organizuje Kulturní Centrum Meandr o.s.,

Program: www.utrojskehokone.cz

čtvrtek

čtvrtek

sobota

čtvrtek

333 666 Večer k poctě Věry Chytilové
Galerie u Trojského koně po setmění

ZDARM
A

JAK ZAPUDIT ŠKŮDCE NA ZAHRADĚ
Existuje pestrá škála různých organismů, které mohou škodit vaší zahradě. Patří mezi ně hraboši,
krtci, hryzci, mšice, slimáci, atd. V tomto ohledu jsou zahradníci zajedno – snaží se tyto příživníky 
ze svých záhonů a trávníků vyhnat. n Velkým problémem zahradníků jsou slimáci. Ožírají rostliny 
a zanechávají na nich sliz. Jejich výskytu lze částečně předejít opět kosením trávy a odstraněním 
kamenů a dřeva, což je pro ně vhodná skrýš. Když už se na zahradě objeví, je vhodné zalévat rostli-
ny u kořenů, nejlépe ráno, a nepoužívat zavlažování, protože slimákům dělá dobře vlhko (vylézají 
po dešti). Právě proto byste měli udržovat místa mezi záhony suchá. Snížíte tak riziko, že se rozšíří
z jednoho na druhý. Je užitečné vědět, že přirození predátoři slimáků jsou ježci, ptáci a žáby.

Tento článek vznikl v rámci projektu Ekoporadny Praha za podpory Hl. m. Prahy. Samozřejmě se do něj nevešly 
všechny rady pro nakládání se škůdci, takže pokud máte zájem o další tipy nebo konkrétní rady, využijte bezplatné 
poradenství a napište na e-mail poradna@ekocentrumkoniklec.cz.

Autorkou článku je Barbora Martínková, spolupracovnice Ekoporadny Praha.

www.mctroja.cz

22. 5. – 28. 9. 2014 Sál architektů,l hi k ů
Staroměstská radnice,
4. patro Staroměstské náměstí 1, Praha 1
Pondělí 11.00 – 18.00
Úterý – neděle 9.00 – 18.00
Vstup zdarma www.salarchitektu.cz

www.iprpraha.cz/metropolitni-plan

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy

vás zve
na výstavu
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ŽIVOT V TROJI

O ČEM JEDNALA DNE 6. 5. 2014

KOMISE PRO VÝSTAVBU A DOPRAVU
1/ Podnět na provedení změny ÚP SÚ hl. m. Prahy na pozemku parc. č. 1525/2 /
k. ú. Troja. Nejbližší sousedi Jiří Přáda, Zlatá Praha spol. s r.o., RTR Co s.r.o, 
2/ Zoologická zahrada Praha hl. m. Prahy – Rekonstrukce a dostavba restaura-/
ce GASTON. Místo dolní část zahrady u stanice lanovky. 3/ Botanická zahrada /
hl. m. Prahy – Oprava viniční zdi. V celé délce kolem komunikace Trojská. 4/
Stavební úpravy domu Nad Kazankou 31, Praha 7, Troja 5/ Botanická zahrada /
hl. m. Prahy – Vodovodní řad uvnitř areálu. Ze severu na západ 6/ Bytový dům /
s jednou bytovou jednotkou, Na Pazderce 61, Praha-Troja. Dodatečně zařazené 
po oznámení termínu konání komise. 7/ Vyjádření TSK hl. m. Prahy z 29. 4. /
2014 ke stavbě „Na Kovárně v Troji, stavební úpravy křižovatky Trojská x Pod 
Havránkou, Praha-Troja“. 8/ Rekonstrukce Vily Troja, Nad Kazankou 223/31, /
Praha 7. 9/ Návrh dopravního opatření na zamezení nepovoleného parkování /
v ulici Trojská pod viniční zdí Botanické zahrady hl. m. Prahy.

zkrácený zápis Karel Novotný, tajemník komise

Na slunné terase viničního domku vinice sv. Kláry se v úterý 
22. 4. představila vína ročníku 2013. Celkem vyrobeno dva-
náct tisíc padesát láhví, a to: Ryzlink rýnský 2013, Modrý 
Portugal – Rosé 2013, Rulandské šedé 2013, Rulandské 
modré – Rosé 2013, Müller Thurgau 2013, Botanica 2013,
Rulandské modré – Klaret 2013, Klára 2013. Novinkou je 
cuveé Angelus (Rulandské šedé, Sauvignon a Muškát mo-
ravský). bok (kráceno)

VÍNO
ZE SV. KLÁRY

DIPTYCHY A TRILOGIE
Pod výšeuvedeným názvem je uváděna 
velmi zajímavá výstava výtvarníka a fo-
tografa Miloslava Čejky v trojské Galerii 
u lávky. Vernisáž měla v úterý 6. května 
a úvodní slovo pronesl doc. Ing. Jiří 
Všetečka, autor několika známých a vý-
znamných fotografických publikací. 
Vernisáž zpestřilo originální vystoupení 
hudebního tělesa Ars Recidiva a bylo 
opravdu na co se dívat i poslouchat. 

Výstava potrvá do 15. června a je otevře-a
na v pátek od 13 do 17 hod., v sobotu 
a v neděli od 10 do 18 hod.

Text a foto bok

TAJEMNÁ ŠTOLA V ZOO
V předvečer výročí vypuknutí Pražského 
povstání v neděli 4. května byla v Zoo Pra-
ha otevřena replika protileteckého krytu 
z období 2. světové války, která se nachází 
v historické štole poblíž Velké voliéry drav-
ců. Válečnou dobu připomíná nejen její 
vybavení či dobová zvuková kulisa, ale také 
množství informací o období okupace.

Zleva: ředitel 
Zoo Praha
M. Bobek, pa-
mětnice paní 
Vančurová 
Martincová,
náměstek mi-
nistra obrany 

B. Dvořák a his-
torik plk. E. Stehlík.

Foto © Tomáš Adamec, Zoo Praha

PROCHÁZKA
SE STAROSTOU
Přes počáteční nepřízeň počasí 
se v pondělí 19. 5. uskutečnila 
procházka se starostou. Trasa 
vadla tentokrát ze Salabky na 
Velkou skálu, do třešňovky a lo-
kality U Lisu. Během procházky 
padlo mnoho podnětných při-
pomínek, které bude městská 
část postupně řešit. 

Ing. Daniela Smolová,
referent životního prostředí

VYCHÁZKA POZOROVÁNÍ PTÁKŮ
Vycházka zaměřená na pozorování ptáků se uskutečnila v úterý 
13. 5. 2014, v 17 hodin odpoledne. Rozmary počasí potenciální 
účastníky neodradily a nakonec se sešli v poměrně hojném po-
čtu přes 20 osob, včetně dětí. n Jako ideální místo byla vybrána 
přírodní památka Havránka a okolní lesopark. Ty hostí poměr-
ně pestrou směsici stanovišť, které jsou pro ptactvo i z hlediska 
potravy úplně ideální – mozaika křovin, luk, stepí, v kombinaci 
s lesními porosty, které jsou do různé míry prosluněné. n Pou-

tavého vyprávění se nám dostalo od Martina Sládečka, který provází např. na vycház-
kách z cyklu Vítání ptačího zpěvu. Ukázku jednotlivých ptačích druhů včetně kroužkování předvedl 
Jaroslav Kubíček. Mohli jsme se tak zblízka podívat na sýkorky nebo budníčky.
Akce byla organizována spolkem Salvia o.s. – sdružení pro ochranu přírody. Vycházka byla realizována s finanční 
podporou Městské části Praha-Troja. Daniel Hrčka

O ČEM JEDNALA

KOMISE PRO KULTURU,
SPORT A VOLNÝ ČAS 14. 5. 2014

n Trojská buchta čtvrtek 29. 5. – shání se pořád 
dvě dobrovolnice na pomoc při vydávání výrobků 
a tři porotci = odborníci, program pro děti zajištěn 
sl. Šrámkovou a sl. PolívkovounTrojský den: ZMĚNA 
– NEDĚLE 8. 6. – louka u řeky – týmy budou pouze 
rodinné, čtyřčlenné. P. Zákora (SaBaT) zajistí di-
sciplínu odpal a házení, p. Habrman jízdu na raftech 
a sponzorské dárky, oddíl Stopa také připraví disciplí-
nu, program pro seniory zajistí Ing. Stavovčíková, 
dětský koutek + disciplíny připraví sl. Šrámková n
Trojské vinobraní – celková  koncepce akce–

zkrácený zápis R. Zajícová, tajemnice komise

24. 5.
U TROJSKÉHO KONĚ
s podporou MČ Praha-Troja
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JAK A PODLE ČEHO SE BUDE V PRAZE STAVĚT
V souvislosti s novým pražským metropolitním plánem a novým pojetím 
pražského urbanismu jsou připravovány a projednávány nové „PRAŽ-
SKÉ STAVEBNÍ PŘEDPISY“. Předpisy by měly nahradit dosavadní zá-
kladní pravidla pro výstavbu, představovaná „Vyhláškou o obecných tech-
nických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze“. Tato vyhláška č. 26 
z roku 1999 byla během uplynulých 15 let několikrát novelizována a stala 
se již mál o přehlednou, navíc celá generace projektantů žehrala na růz-
ná nesmyslná nařízení, datující se ještě z komunistických dob.

Nové předpisy zavádějí poměrně radikální
změny. Inspirují se evropskými zkušenostmi, hod-
ně navazují na pravidla platící ve Vídni a svým
způsobem tak představují krok k modernějšímu
pojetí plánování města a vymanění se z neblahé
minulosti. Opouštějí se některé požadavky, jako
například oslunění bytů, zavádějí se nové pojmy 
jako „městský rodinný dům“, nově se řeší vzájem-
né odstupy budov. Vytvářejí se tak podmínky pro
výstavbu tradiční městské struktury, jejíž reali-
zace byla za platnosti minulé vyhlášky prakticky 
nemožná anebo jen velmi obtížně realizovatelná.
Stanovují se nové jednoduché regulace výškové
hladiny zástavby, pravidla pro umisťování staveb, zavádějí se opět pojmy 
jako je stavební čára, uliční čára, podle kterých byla Praha budována 
ve svých nejlepších obdobích. Dochází tak k odklonu od koncepce „roz-
volněného města“ s monofunkčními plochami a k návratu ke kompaktní-
mu městu s živými polyfunkčními částmi.

Velká snaha byla věnována novým pravidlům a definicím rodinných 
domů, neboť současné pojmy již nevyhovují novým stavebním typolo-

giím, jak se v posledních desetiletích vyvinuly v ostatních evropských 
zemích. Měla by být umožněna výstavba nových typů domů na pomezí 
rodinných a bytových domů, o výšce 3 až 4 podlaží, které zachovávají 
standardy spojené s individuálním rodinným bydlením, ale zároveň 
umožňují vznik tradičního městského prostředí s dostatečnou koncen-
trací zástavby. Také byla nově definována pravidla pro umisťování staveb 
na parcely, aby bylo možno zvýšit intimitu zahrad a umožněna výstavba 
ulic s kontinuálně fungujícím parterem.

Návrh vyhlášky, včetně obsáhlé důvodové zprá-
vy je k nalezení na webu na stránkách Institutu 
pro plánování a rozvoj Prahy, kde vznikl. Odkaz: 
http://www.uppraha.cz/clanek/92/uzemni-a-sta-
vebni-standardy

V platnost by měly PRAŽSKÉ STAVEBNÍ 
PŘEDPISY vstoupit již zanedlouho v letošním 
červnu, jsou již projednány s orgány hl. m. Prahy, 
s jednotlivými městskými částmi i s příslušnými 
ministerstvy – pro místní rozvoj a životního pro-
středí. Zde se také nejvíc naráželo na problémy, 
vznikající provázaností legislativy z různých obo-
rů, kdy např. pojem rodinný dům má své konsek-

vence daňové, ve vztahu k zemědělské půdě, k různým dotačním progra-
mům a podobně. Některé otázky jsou proto zatím ještě v několika alterna-
tivách a výsledný stav vznikne až z dosaženého konsensu.

Závěrem je třeba konstatovat, že se jedná o velmi záslužný čin, který 
je i výrazem nástupu nové generace architektů a urbanistů, kteří sebrali 
energii nutnou vždy k překonání stávajících zaběhaných pořádků a vytvo-
ření podmínek pro vznik nového. Vypracoval: ing. arch. V. Valtr

Znázornění limitů vyplývajících z požadavků 
na odstup stavby od hranice pozemku.

Ilustrace z Důvodové zprávy,
autor ilustrace: IPR, kolektivautor ilustrace: IPR, kolektiv 

zpracovatelů PSP

parkováníp

zastávky TRAMstávky TRAMáv

směr Loděnice ěr Lo
a sportovní sporto
areály

samostatný pruh pro amostatný pruh postatný pruh prpruh prtný
levé odbočení do ulice evé odbočení do ulice odbočení doevé odbočen
Nad KazankouNad Kazankouk

Vážení spoluobčané, srdečně vás zvu na

TRADIČNÍ SETKÁNÍ 
SE STAROSTOU

V PONDĚLÍ 16. ČERVNA 
OD 18.00 HODIN

V RESTAURACI SOKOL TROJA
TROJSKÁ 171a

Hlavními tématy budou aktuální 
dopravní situace, životní prostředí 
v Troji, Metropolitní plán, ale 
prostor dostanou tradičně všechny 
vaše podněty a připomínky.

Ing. arch. Tomáš Drdácký,Ing. arch.
starosta

PRAHA – TROJA V ROCE 2014

S ohledem na nutnost dokončení re-
konstrukce ulice Pod Lisem se zásad-
ně změní vedení dopravy. Za stálého 

provozu bude nutné přijmout řadu doprav-
ních opatření a omezení.

Stávající stav bude zachován do druhé 
poloviny června, přičemž v prostoru kyva-
dlové dopravy bude doprava upravována 
dle poloh realizovaných překopů komuni-
kací nutných pro realizaci přeložek inže-
nýrských sítí. 

V druhé polovině června bude zacho-
vána stávající kyvadlová doprava, ale nově 
bude doprava vedena pouze po severní vo-
zovce v ulici Povltavská. Jižní vozovka bude 
z důvodu prací v křižovatce Povltavská a Pod 
Lisem uzavřena. Tento stav vedení dopravy 
bude přetrvávat až do první poloviny srpna. 

Následně bude uzavřena východní část 

vozovky Pod Lisem včetně ulice Trojské se-
verním směrem od křižovatky Trojská a Pod 
Lisem až po ulici Nad Kazankou. Doprava 
bude vedena po dokončené západní části 
vozovky ulice Pod Lisem, na kterou bude 
převedena doprava z Troje a po tramvajové
trati, kde bude vedena doprava do Troje. 
V křižovatce Trojská a Pod Lisem bude opět 
umístěna světelná signalizace pro kyvadlo-
vou dopravu, která však již bude zajištěna 
na mnohem kratší vzdálenost. Tato úprava 
dopravní situace bude probíhat až do kon-

ce září, kdy bude dokončena rekonstrukce 
ulice Pod Lisem a spuštěn provoz dle defi-
nitivního stavu.

Uvedené předpoklady úprav vedení 
dopravy mohou být upraveny dle nutnosti 
provedení jednotlivých etap rekonstrukce, 
ale rovněž v případě možnosti budou jed-
notlivé etapy zkráceny na nezbytně nutnou 
dobu. Stavební firma Metrostav udělá vše 
pro optimalizaci vedení dopravy při reali-
zaci rekonstrukce a minimalizaci možných 
dopadů z omezení dopravy.

Ing. Jiří Husárik, Ph.D., vedoucí projektu,
stavba 0079 Troja/Blanka, Metrostav

POPIS OMEZENÍ DOPRAVYVVVVVVVVVYVYVYVYVYVYVYVYVYVYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYVYVYVYVYVYVYVYVYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYAVAVAVVVVVVVVVVVYVYYYYYYYYYYYYVVVVVVVVVVVVVVVVVYVYVYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYAVÍÍÍÍ DDDDDDÍÍÍÍÍ VYVYAVYAVYYRAVAVYÍ DM OPIS OMEZENÍ DOPRAVYMMEZENÍ DOP
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MATEŘSKÉ ŠKOLY:
MČ Praha-Troja:j
Mateřská škola Nad Kazankou 30/230, www.volny.cz/ms.troja, 
ms.troja@volny.cz, 284 690 495, 733 539 858, 739 563 140

-Dvoutřídní školka s kapacitou 60 dětí. Zavedena je i nadstandard-
ní výuka – angličtina, zájmové i sportovní kroužky a aktivity.
Prázdninový provoz není organizován.

Lesní klub Tři údolí, areál Botanické zahrady, u ul. Pod Havrán-
kou čp. 1253/7, poštovní adresa: Večerní 219, 250 66 Zdiby
www.3udoli.cz, blanka@3udoli.cz, Blanka Dymáčková, 737 634 085 
Program dětí probíhá venku pod širým nebem v blízkých přírod-
ních lokalitách celého areálu BZ nebo v zázemí domku a stanů 
teepee. Je zde možnost jedno i vícedenní docházky dětí.
Klub organizuje i letní příměstské tábory.

Ekoškolka Rozárka, Pod Havránkou 12/2.
oficiální název EKOCENTRUM PODHOUBÍ Praha 4 – Bráník
www.ekoskolka-rozarka.cz, www.podhoubi.8u.cz,
eva.surova@podhoubi.cz, 777 123 690,241 490 204
Děti mají zaručen denní pobyt v přírodě, zdravý životní styl. Jsou 
zde rovněž možné varianty hodinového až celodenního hlídání 
dětí a příměstský dětský tábor.rr

MČ Praha 7 a MČ Praha 8:
MČ Praha 7 má mateřské školy v ul. Letohradská, U Průhonu, 
Tusarova, Nad Štolou, Na Výšinách, U studánky, Kostelní a Janov-
ského, které nabízejí i částečný prázdninový provoz. Soukromé MŠ 
jsou zde – Školička Vltaváček, což jsou jesle, školka, dětský klub 
i krátkodobé hlídání dětí od narození. Dále je to školka pro děti 
od 3 let Všeználkovo dětské studio s režimem a péčí pro děti od 2 
let věku ve formě krátkodobého hlídání, Mufánkova školka rodin-
ného typu a školka Smiling Baby pro děti od 18 měsíců do 6 let.

MČ Praha 8 - má několik školek v blízkém okolí Troje – v ul. Dolá-
-kova, Řešovská, Poznaňská, Libčická, Lešenská, Na Přesypu a dal-

ší. Místní soukromé školky nabízejí mnohá tematická zaměření 
– např. Seminarium, Sofia School, Sunny Garden, Trojská labuť, 
s.r.o., Želvička s celoročním provozem atd. -Některé z uvedených ma-

íteřských škol rovněž nabízejí částečný prázdninový provoz i příměstské letní 
ytábory.

Montessori školky nejblíže Troji: Mateřská škola Heřmánek 
Kobylisy, Montessori školka Prosek a soukromá školka (a základní 
škola) Métis s programem pro zvláště nadané děti ve Vysočanech.

ZÁKLADNÍ ŠKOLY:

MČ Praha-Troja:

Základní škola Trojská 110
zstrojska@atlas.cz, 233 540 142, 602 953 575
V naší škole je zaveden provoz 1. stupně pětitřídní základní školy V naší škole je zaveden provoz 1. stupně pětitřídní základní školy 

-a družiny s kapacitou 120 žáků. Škola má vlastní vzdělávací pro-
gram – „TROJA“ (Tvořivě, TT Radostně, Odpovědně, Jednotně, A -k-AA

-tivně). Je zaměřena na přípravu k přijímacím zkouškám na vícele-
-tá gymnázia, kam přechází většina žáků. Prioritou je výuka anglic-

kého jazyka od 1. ročníku.

MČ Praha 7 a MČ Praha 8:

MČ Praha 7 má základní školy v ulici Letohradská, Strossmay-
erovo nám., U Studánky (Umělecká), Ortenovo nám., Koruno-
vační a Tusarova, z nichž poslední 3 uvedené ZŠ mají zavedeny 
přípravné třídy a většina škol poskytuje rozšířenou výuku různých 
témat. Jsou zde i speciální základní školy – ZŠ Františky Plamínko-
vé s rozšířenou výukou jazyků, Základní umělecká škola s výtvar-
ným a hudebním zaměřením, a Bratrská škola církevní. Praha 7 
zavedla v oblasti základního školství projekt, který jako první v ČR 
umožňuje on-line výuku.

MČ Praha 8 má v blízkém okolí Troje základní školy např. v ul. 
-Mazurská (Svídnická), Hovorčovická, Dolákova, Zenklova, U škol-

ské zahrady, Na Šutce, z nichž mnohé mají zavedeny i přípravné 
átřídy a také několik speciálních škol. Je to např. ZŠ logopedická 
-Don Bosco v Bohnicích, Soukromá ZŠ (s MŠ) Heřmánek, ZŠ logo-

pedická a ZŠ Praktická nebo ZŠ (s MŠ) při nemocnici Na Bulovce.

INFOSLOUPEK ŽIVOT V TROJI

KVĚTNOVÁ 
SCHŮZKA

Ve čtvrtek 15. května se konalo
další zasedání Klubu trojské his-
torie.
Hlavním tématem bylo setkání
s pracovníkem NTM ing. arch.

Petrem Krajčím, který pro umě-
leckou agenturu Foibos připra-
vuje jako pokračování oblíbené 
edice publikací o nejznámějších 
a slavných českých stavbách pu-
blikaci o významných stavbách 
v Troji. Petr Krajčí seznámil pří-
tomné s celkovým zaměřením 
připravované publikace a zmí-
nil i některé konkretní objekty, 
které by se měly v knize objevit. 
Klub trojské historie je ochoten 
a připraven podle potřeby při 
přípravě publikace pomoci. Pří-
ští zasedání KTH se uskuteční 
ve čtvrtek 12. června na obvyk-
lém místě v Domě spokojeného 
stáří od 17 hodin. Text a foto bok

PŮLROČNÍ STÁŽ V DURHAMU
V loňském školním roce jsme po ma-
turitě na Euroškole Praha složili me-
zinárodní zkoušku Office Assistance 
ESA. Protože škola již několik let nabí-
zí studentům pomaturitní praxe v An-
glii, přihlásili jsme se s mým spolužá-
kem Jirkou a od září do března strávili 
šest měsíců v anglickém Durhamu. 
Náš pobyt byl financován z grantu 
v rámci programu Leonardo da Vinci.Vinci.

Odletěli jsme na začátku září zářízáu 
lečně se stu-a ubytováni jsme byli v nájemních domech spolh dch do

denty z Německa, Belgie, Španělska či Indie.
yli zvyklí na První dny byly obtížnější, protože jsme neby

sme rozumě-mluvu rodilých Angličanů. Ale postupem času js
ali se k nám li víc a víc. V práci nás přijali velmi mile, chova
Zaměstnáni hezky a snažili se nás naučit mnoho nových věcí.

y a bavilo nás jsme byli v oddělení marketingu a administrativy
t, které New to tam. Také jsme využívali sportovních aktivit
Durham. College nabízela, a měli jsme dost času poznat D
lím, že to jeCelkově se mi pobyt v Durhamu líbil a mysl

skvělá životní zkušenost. Doporučuji všem!
Jakub Baťha, absolvent Euroškoly Praha
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TROJSKÝ KALENDÁŘ ŽIVOT V TROJI

STOLNÍ TENIS
V neděli 27. 4. 2014 proběhl 2. turnaj ze 
Seriálu turnajů ve stolním tenise VE ČTYŘ-
HRÁCH. 

Hráli jsme ve velké tělocvičně ZŠ Svato-
pluka Čecha v jediné velké skupině systé-
mem každý s každým na dva vítězné sety. n
Suverénními vítězi se stali a celým turnajem 
prošli se ztrátou jediného setu veteráni Jana 
HODKOVÁ a Emanuel Á VOTÍPKA. Druzí To-
máš POCZ s Josefem POZNÍČKEM prohráli 
jen s vítězi a třetí skončili Vladimír ČERNÍK
s Pavlem KLOKOČKOU. Nejlepší pár ze So-
kola Troja Dušan MARTYKIEWIECZ a Lucie 
FRY�SOVÁ obsadili konečné čtvrté pořadí.Á
Poslední turnaj ze Seriálu turnajů ve stol-
ním tenise VE DVOUHRÁCH před letní 
pauzou proběhl v neděli 18. 5. 2014 ve vel-
ké tělocvičně ZŠ Svatopluka Čecha.

Hráli jsme na dva vítězné sety a sedm-
náct hráčů jsme rozdělili do čtyř základ-
ních skupin, z nichž dva nejlepší postoupili 
přímo do finálové osmičky a ostatní do sku-
piny o pořadí a body do celého Seriálu. 
n S jednou prohrou zvítězil Tomáš POCZ, 
druhý a zároveň nejlepší ze Sokola Troja 
Dušan MARTYKIEWIECZ skončil po pro-
hře ve vzájemném zápase druhý, třetí místo 
obsadil veterán František KVĚTOŇ.

Rudolf Hampel, vedoucí stol. tenisu

ZPOVÍDÁME ZASTUPITELE
Letos končí čtyřleté volební období zastupitelstva MČ Praha-Troja. Kdo se o komunální záležitosti 
zajímá, navštíví někdy jednání zastupitelstva a na veřejných setkáních dává otázky a návrhy, ten 
ví, o co se zastupitelé snaží a co udělali. Zdání, že takových aktivních občanů není mnoho, není 
přesné. Redakce totiž letos obdržela několik návrhů, abychom zastupitele vyzpovídali dřív, než 
začne volební kampaň. Rádi vycházíme vstříc, odpovědi zastupitelů budeme zveřejňovat postupně. 
Nyní přinášíme první malý „bilanční“ rozhovor. 

MIROSLAV KNITTEL PŘEDSEDA KOMISE PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Co se vám z úmyslů uvedených v programovém prohlášení podařilo? 
Do životního prostředí patří hodně vlivů a tak máme v komisi pořád co řešit. Nejčastěji to 
jsou důsledky víkendové dopravy a divokého parkování. Za největší úspěch zastupitelstva 
považuji, že se podařilo zabránit stavbě nové silnice podél Vltavy. Jsem přesvědčen, že 
po otevření tunelu a nového mostu by se ulici Trojská neulevilo, naopak, Troja by pak byla 
obklíčena hustou automobilovou dopravou ze dvou stran. Dalším velkým úspěchem, je, 
že na úřad nastoupila odbornice na životní prostředí, Ing. Smolová. Není to moje zásluha, 
ale jsem rád, že máme v Troji takového profesionála. Je aktivní organizátorka i úřednice 
a výsledky jsou na životním prostředí obce znát. A měl bych se zmínit také o brigádách 
na úklid a úpravu veřejných prostranství. Jsou do roka jen dvě tři, ale životní prostředí to 
hodně zlepšuje. 

Co jste zkusil s komisí uskutečnit, ale musel se smířit s tím, že to nejde? 
Mrzí mne, že se nám vůbec nedaří vytvořit tlak na majitele Panského statku, aby zahájil 
opravy a na magistrát, aby se lépe staral o své majetky. S přemírou dopravy a víkendové-
ho parkování je to podobné. Chybí nám k tomu úřední kompetence. A netěší mne ani 
mohutné oplocování zelených ploch botanické zahrady, které byly vždy volně přístupné.

Co vám nejvíce bránilo splnit sliby?
Něco je dáno tím, že obec nemá právo rozhodovat o dopravě a výstavbě. To přísluší MČ 
Praha 7. Druhou překážkou je přístup lidí. Obec pořádá každým rokem dost akcí, na kte-
rých by lidé mohli vyjádřit svůj vztah k obci, ve které žijí. Pro Troju, ale něco konkrétního 
udělá hodně málo lidí. Noví sousedé, až na pár výjimek, asi o soužití, natož o nějakou 
brigádu, nemají zájem a s mnoha místními rodáky je to podobné. Netěší mne to, ale 
nemohu nikoho nutit, aby změnil svůj vztah k bydlišti a životnímu prostředí Troje. Rád 
bych touto cestou moc poděkoval všem, kteří se brigád pro příjemnější životní prostředí 
účastnili. 

SOKOLSKÁ VŠESTRANNOST
Poslednímu putování po památkách v jižních Čechách a cyklistickému výletu
na Okoř nepřálo počasí. Přesto jsou všichni účastníci spokojeni, správní sportovci
vše překonali. n Autobusového zájezdu 17. května se zúčastnilo třiačtyřicet troj-
ských občanů a jejich přátel. Prvním zastavením byla zřícenina hradu Landštejn.
Roku 1771 hrad vyhořel a od té doby chátral a stal se zříceninou. nDruhé zastavení 
spojené s obědem bylo ve Slavonicích. Viděli jsme sklípkové klenby, nástěnné mal-
by a bohatou sgrafitovou výzdobu fasád, kde převažují vedle psaníčkových sgrafit 
složité figurální scény. n Pak už nás čekala Telč s perlami renezanční architektury 
zámkem a náměstím. Přibližně polovina zájezdu si prohlédla renezanční sály zámku

y p p , pa ostatní i když za silného deště a pod ochranou podloubí, prohlíželi náměstí a zá-
mecký park. n Cyklistického výletu na hrad Okoř v neděli 18. května se zúčastnilo
deset vytrvalců, kteří v dešti a v bahně ujeli bezmála padesát kilometrů. n Ve středu 
28. 5. se konal tradiční „Trojský orienťák“. n Ve čtvrtek 29. 5. doplnil oddíl Sokol-
ské všestrannosti program Trojské buchty soutěžemi pro děti. Těšíme se na vaši
účast 8. června na Trojském dni na louce u řeky! Alžběta Filipová
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TIP NA VÝLET

ZOO PŘIPRAVILA
www.zoopraha.cz;
www.facebook.com/zoopraha

Otevřeno denně, v červnu od 9.00 do 19.00 h.

1. 6. Den dětí Oslavy plné překvapení
nejen pro dětské návštěvníky.

 7. 6. Běh pro gorily Podpořte gorily y
ve volné přírodě tradičním charita-
tivním během v centru Prahy.
Více na www.behprogorily.cz. 

 7. 6. Bavíme zvířata – Zvířata baví nás
aneb zvířata s novými hračkami.

 14. 6. 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.

14.–15. 6. Pohádkový víkend Divadelní 
představení pro malé i velké!

 18. 6. Den Strážců pralesa Setkání všech 
mladých Strážců pralesa na velkém
soutěžním dnu a zahájení nové 
prázdninové hry s dětským webem 
Alík.cz. Ti nejlepší stráví noc v zoo!

 21. 6. Den hledačů pokladů
Výstava nálezů z výběhu žiraf. 

 27. 6. Rezervace Bororo Slavnostní
otevření nového herního a zábav-
ně-odpočinkového prostoru pro 
rodiny s dětmi s kavárnou Bolívie. 
Všechny děti s jedničkou na vysvěd-
čení z přírodovědy, biologie, a dal-
ších přírodovědných předmětů 
mají vstup do zoo za korunu.

Hudební procházky 1., 8., 15., 22., 29. 6.
Koncerty pod širým nebem
od 13.00 u Gočárových domů
Změna programu vyhrazena

BZ PRO VÁS PŘIPRAVILA
www.botanicka.cz

3. 6.–31. 8. Jedovaté rostliny Velká letní výstava
venkovní expozice, výstavní síň,

skleník Fata Morgana denně 
9–19 h, skleník kromě pondělí

Botanické ilustrace
skleník Fata Morgana
úterý–neděle: 9–19 h

13. 6.–16. 11. Ocelové skulptury v bz
Výstava kovových objektů Čestmíra Sušky 
a Lukáše Raise venkovní expozice

 14. 6. Pražská muzejní noc 19–01 h
skleník Fata Morgana, vinice sv. Kláry

20.–22. 6. Trvalkové dny – tradiční výstava

Hudební procházky vždy od 17 hodin:
 1. 6. Musica per tre
  E. Schulhof, B. Martinů, J. Ibert
 8. 6. Pražské dechové kvinteto
  Vídeňské trojhvězdí
 15. 6. Pražské saxofonové kvarteto
  G. Miller, F. Kmoch, G. Gerschwin
 22. 6. Musica per tre
  W. A. Mozart, L. van Beethoven
 29. 6. Antonín Rejcha kvintet
  J. Haydn, L. van Beethoven, D. Milhaud

TROJSKÝ KALENDÁŘ

VZHŮRU NA PALUBU!
1) Lodí od Čechova mostu do zoo *vyplouvá jen v červnu

1. 5.–31. 8. 8.20*, 9.20, 10.00, 12.20, 15.50, 17.00 denně
1. 9.–28. 9. 9.20, 12.20, 15.50 víkendy, státní svátky

Plavby z od Čechova mostu se konají i o státních svátcích: 1. 5., 8. 5., 5. 7, 6. 7 a 28. 9. Jed-
nosměrná jízdenka: 140 Kč plné jízdné, 80 Kč dětské jízdné, 360 Kč rodinné jízdné (platí
pro dvě děti a dva dospělé). Zvýhodněná zpáteční jízdenka: 220 Kč plné jízdné, 120 Kč 
dětské jízdné, 550 Kč zpáteční (platí pro dvě děti a dva dospělé). Děti do 3 let zdarma,
dětské jízdné platí pro děti od 3 do 11 let + držitele ZTP a ZTP/P. Doba plavby je 55 min.

2) Lodí z Rašínova nábřeží do zoo *vyplouvá jen v červnu

1. 5.–31. 8. 8.00*, 9.00, 12.00, 15.30 denně
1. 9.–28. 9. 9.00, 12.00, 15.30 víkendy, státní svátky

Plavby se konají i o státních svátcích. Jednosměrná jízdenka: 180 Kč plné jízdné, 100 Kč 
dětské jízdné, rodinné jízdné 450 Kč (platí pro dvě děti a dva dospělé). Zvýhodněná zpá-
teční jízdenka: 290 Kč plné jízdné, 150 Kč dětské jízdné, 690 Kč rodinné jízdné (platí pro 
dvě děti a dva dospělé). Děti do 3 let zdarma, dětské jízdné platí pro děti od 3 do 11 let + 
držitele ZTP a ZTP/P. Doba plavby je 75 min.

3) Celodenní plavba na Mělník 
Celodenní plavba k soutoku dvou největších českých řek u Mělníka (plavební komory, k
zámek Nelahozeves, výhled na Říp, Mělník). Včetně občerstvení! Soboty 26. 7., 23. 8. 
2014. Odjezd z Rašínova nábř. 7:00, Troja 8:15 – příjezd na Mělník 13:00, odjezd 15:30. 
Návrat Troja v 20:15 hod.

Cena: Jednosměrná jízdenka: 450 Kč plné jízdné, 250 Kč dětské jízdné, zvýhodněná 
zpáteční 690 Kč plné jízdné, 340 Kč dětské jízdné.

Asi dvouhodinovou přestávku lze spojit s návštěvou Mělnického zámku či Vinařství Lobkowicz 
nebo v centru města navštívit Mělnické podzemí a nejširší středověkou studnu v ČR ze 14. století.
Sraz na prohlídku je přímo v Turistickém infocentru Mělník.

4) Celodenní plavba na Slapy
1. 6.–14. 9. vždy v sobotu, neděli, státní svátky, odjezd 8:30 z Rašínova nábř., příjezd 18:00
hod. Jednosměrná jízdenka: 290 Kč plné jízdné, 150 Kč dětské jízdné, 740 Kč rodinné 
jízdné (platí pro dvě děti a dva dospělé). Zvýhodněná zpáteční jízdenka: 490 Kč plné jízd-
né, 250 Kč dětské jízdné, 1 190 Kč rodinné jízdné (platí pro dvě děti a dva dospělé). Děti
do 3 let zdarma, dětské jízdné platí pro děti 3–11 let + držitele ZTP a ZTP/P.

 foto i info: www.paroplavba.cz, upravila R. Zajícová
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