
Milé děti, 

dnes píši především vám.

Od okamžiku, kdy krvežízníví

piráti dorazí na tajuplný ostrov

kdesi v Karibském moři, roz-

poutá se v románu Poklad na

ostrově dramatický příběh.

Mladý Jim Hawkins prožívá nezapomenutelná dobrodružství.

Najdeme tu všechny prvky klasického pirátského příběhu: sta-

rou ušmudlanou mapu se zaschlou krví, kde “X” označuje to

pravé místo, závod s piráty o prvenství, potyčky a hrdinské

činy. Ze stránek se vynořují postavy nadživotní velikosti, od

bídáka zvaného Blind Pew až k jednonohému a prohnanému

Johnu Silverovi, který se v poutavém románu ukáže jako

padouch i hrdina v jedné osobě. Román obdivuje mladého hrdi-

nu Jima, který vzdoruje celé řadě zločinců a bídáků, aby nako-

nec triumfálně objevil poklad, zatímco piráti končí v zajetí. 

Pirátský život díky románům, divadelním hrám, muzikálům a fil-

mům baví a okouzluje svými dobrodružnými příběhy čtenáře

a obecenstvo celého světa.

Milí nejmladší trojané, zastupitelé MČ Troja pro Vás připravili

“pirátský” dárek k mezinárodnímu dni dětí. Věříme, že potěší

nejen vás, ale i rodiče, a že prožijete nejeden romantický pří-

běh při svých hrách na dětském hřišti v “X”.  

Hledejte svůj dárek a snad i poklad (“X” “X” “X”). 

Napovím pouze, že ho najdete na území Troje.

A o vaší cestě za pokladem nám povyprávíte více na oslavách

MČ Troja dne 10. 6. 2007.

Moc se na Vás těším!

Monika Maurerová, starostka

maurerova@mctroja.cz

1

Milí spoluobčané,

v tomto čísle si zvláště pozorně přečtěte veškeré informace, týkající se oslavy 15. výročí samostatnosti naší městské části.

Uvnitř listu najdete nejen detailnější sportovní a kulturní program této akce, ale i organizační údaje včetně samotné pozvánky.

Těšíme se na setkání s vámi!

Co považuji za důležité

TROJA
Číslo: 92                                                  Oficiální měsíčník MČ Praha - Troja KVĚTEN 2007

Život v Troji

Srdečně zveme všechny k řece! Přijďte strávit nedělní

odpoledne a večer s přáteli a známými i novými sousedy!

Jistě jste již zaznamenali, že připravovaný TROJSKÝ DEN,

kterým oslavíme 15. výročí naší trojské samosprávy, pře-

bírá štafetu Dne plného pohybu, který minulých pět let

pravidelně oslovoval trojáky a zejména děti a mládež

množstvím převážně sportovních disciplín. Letos máme

jedinečnou příležitost udělat z tohoto dne opravdový svá-

tek všech obyvatel Troje. Tedy nejen těch, co sportují. 

Připravujeme program opravdu pro všechny věkové kate-

gorie a mnohé zájmové skupiny. Jedinou podmínkou účas-

ti je vůle radovat se s ostatními, poznat nové sousedy,

opustit vlastní zahrádku, byt či dům a společně se pobavit. 

Srdečně zveme všechny naše obyvatele, sousedy, rodiny,

podnikatele, děti, mládež, seniory a zejména nové obyva-

tele a opět vás vyzýváme k vytvoření trojských týmů

(5-10 členů - sousedů, kamarádů, rodinných příslušníků,

obyvatel jednoho domu či ulice – klíč k sestavení jednotli-

vých týmů necháváme naprosto na vaší volbě), které se

spolu utkají ve vybraných disciplínách: zahradní kroket,

jízda na raftech na divoké vodě trojského kanálu, volejba-

lový miniturnaj, vědomostní kvíz z historie Troje a určová-

ní pamětihodností v okolí, lezecká stěna, fotbalová doved-

nost s míčem. Volejbalového miniturnaje a jízdy na raftech

se zúčastní celý tým (musí být naplněný raft a sestavené

volejbalové družstvo), do zbylých disciplin budete nomino-

vat vždy 2 nejsilnější závodníky, kteří družstvu přinesou

nejvíce bodů do konečného hodnocení.

MČ Praha-Troja, loděnice FTVS UK Praha a TJ Sokol Troja pořádají 

10. června 2007 od 14.00 hodin TROJSKÝ DEN 
– velké setkání občanů a obyvatel Troje u příležitosti 15 let samosprávy v Troji



Život v Troji
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Kdo nebude mít chuť soutěžit, bude si moci jednotlivá stanoviště

obejít samostatně a třeba něco zkusit jen tak. Zajímavým zpestře-

ním bude Fitness program připravený Fakultou tělesné výchovy

a sportu, který bude zaměřený na tělesné složení, rovnováhu, sílu,

pohyblivost a celkovou kondici.

Nejmenší děti se pobaví při „svých“ sportovních a dovednostních

disciplínách, budou mít dále možnost si něco hezkého namalovat

různými technikami a užít si v klidu svůj dětský program s kouzel-

níkem a dalším překvapením.

Dospělé muže a ženy může upoutat mimo posezení s občerstvením

ve stínu párty stanů jízda na raftech ve slalomové dráze loňského

mistrovství světa v kanoistice nebo hodina aerobiku, zdravotního

cvičení či jógy, které budou probíhat v tělocvičně loděnice. Nízké

lanové překážky, indiánský stan s přírodní tématikou bývají vždy

populární. Stanoviště věnované Troji představí naše přírodní a kul-

turní památky, krajinné hodnoty a záměry městské části s jejich

ochranou a rozvojem území.

Pro naše seniory, kteří nebudou mít buď chuť či sílu zkusit některou

ze sportovních disciplín, bude také připraven zajímavý program.

Budou si moci vyzkoušet SUDOKU různých obtížností, různé hlavo-

lamy a hádanky, pobavit se nad vtipnými literárními texty, popoví-

dat si s ředitelem občanského sdružení Život 90, který seznámí

naše seniory s jejich činností a možnostmi domu PORTUS. Získají

také tištěný přehled o tom, kam a jak výhodně do kulturních

a zájmových zařízení v Praze. 

Podvečerní čas s přáteli budete moci strávit na louce oblíbenou hrou

petangue, frisbee, a přípravou na večerní rej… Jazzová hudba Bandu

nenechá nikoho sedět v klidu. A dary do tomboly shromažďujeme

již nyní. (Kdo by rád přispěl do tomboly menšími či většími dary –

bude velmi vítán! Bližší informace u Kláry Foitlové na ÚMČ Troja.)

… zbývá už jen pár dní do dne, kdy oslavíme, že již 15 let mají oby-

vatelé Troje možnost spolurozhodovat o přítomnosti a budoucnosti

jejich domova a krásné části hlavního města Prahy.

Přijďte pozdravit sousedy a přátele, zkusit některé sporty, něco se

dozvědět, ochutnat, vypít a příjemně strávit společné odpoledne

a večer. Těšíme se na vás!

PROGRAM TROJSKÉHO DNE
14.00 slavnostní zahájení - vztyčení vlajek, 

seznámení s programem dne a překvapení

15.00-18.30 sportovní a kulturní program pro všechny 

věkové kategorie:

- Soutěž týmů (kroket, rafty, volejbal, historie Troje, 

lezecká stěna, obratnost s míčem)

- Fitness program připravený Fakultou tělesné výchovy 

a sportu zaměřený na kondici, 

- Program pro nejmenší, malování u řeky, program 

pro seniory, zdravotní cvičení, jóga, překážková dráha,

indiánský tábor, aerobik, hry na louce, petangue, frisbee…

- Trojské přírodní a kulturní památky, kvíz, výstava

19.00 zahájení večerního programu, slavnostní přípitek, 

narozeninový dort, vyhlášení soutěže trojských týmů, 

19.30 trojská veselice v lampionové zahradě, k tanci a poslechu

bude hrát a zpívat Petra Ernyei & Jakub Šafr Band  

21.00 v přestávce tombola

22.00 předpokládaný závěr

(Tomáš Drdácký, Otka Stavovčíková, Míla Dubská)

DŮLEŽITÉ INFORMACE – ČTĚTE POZORNĚ!
• Rodinnou pozvánku naleznete uvnitř tohoto čísla Troje

• Program pro všechny věkové kategorie probíhá paralelně!

• Veškerý odpolední i večerní program bude probíhat v prostorách loděnice FTVS UK u trojského jezu.

• S sebou sportovní oblečení a obutí, popř. sportovní obuv do tělocvičny (výzbroj a výstroj pro lezeckou a raftařskou 

disciplínu bude k dispozici).

• Pro vás a vaše děti je připraveno drobné občerstvení a nápoje v průběhu celého Trojského dne.

• U vchodu do areálu loděnice dostanete výměnou za přinesenou rodinnou pozvánku na Trojský den plastové náramky, 

které vás budou opravňovat ke vstupu do areálu a účasti v jednotlivých disciplínách.

• U vchodu dostanete také plánek loděnice s naznačenými místy, kde se budou odehrávat jednotlivé atraktivity celého dne.

Na tomto plánku najdete také poukázky na odběr občerstvení a nápojů.



Zeptejte se...
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Vzhledem k tomu, že v tomhle kalendářním roce oslavujeme 15. výro-

čí osamostatnění Městské části Troja a dne 10. 6. 2007 nás čekají jeho

oslavy, rádi bychom tentokrát v této kapitole oslovili se svým dotazem

člověka nejpovolanějšího, kronikáře Městské části Praha-Troja

PhDr. Bohumila Kuderu: „Pane doktore, jak to vlastně všechno před

těmi patnácti lety začalo?“

Velmi brzy po tzv. sametové revoluci, v prvních dnech měsíce ledna

roku 1990, začala v trojské sokolovně cesta obce Troja k něčemu,

čemu se odborně říká občanská společnost. Přípravný výbor trojských

občanů pro vznik samostatné městské části Praha-Troja byl ustaven

pro to, aby trojští občané mohli řídit své záležitosti sami vlastním vole-

ným zastupitelstvem.

5. září 1991 přípravný výbor trojské samosprávy absolvoval další kolo

jednání. Po souhlasném výsledku referenda trojských občanů v roce

1991 se věc samosprávy dostala na pořad jednání Magistrátu hl. m.

Prahy. Teď šlo již pouze o to, kdy a jak bude samospráva uskutečněna.

Účastníci jednání dostali jedenáctistránkový pracovní materiál obsahu-

jící „Návrh usnesení rady zastupitelstva hl. m. Prahy na zřízení měst-

ské části Praha-Troja“. K tomu předkládací a důvodovou zprávu a také

„Statut o zřízení městské části Praha-Troja“.

Další jednání se pak už odvíjelo nad tímto magistrátem připraveným

materiálem, který účastníci z Troje mohli svými připomínkami korigo-

vat. V oblasti státní správy se soustředili na otázky kolem přenesené

působnosti, která byla a je v Troji zásadním předpokladem účinnosti

samosprávy. 

Dalším významným předmětem jednání byl budoucí majetek obce.

Všichni účastníci se shodli, že majetek Prahy 7 ležící na území Troje je

majetkem Troje. Ustavení samosprávné MČ Troja bylo stanoveno na

1. 1. 1992. Po svízelných jednáních, někdy i tvrdých konfliktech a hlav-

ně díky rozhodnému postoji většiny trojských občanů v tzv. trojském

referendu, bylo tedy hlavního cíle dosaženo. 

V květnu před patnácti lety napsal do časopisu TROJA první trojský

starosta a hnací motor osamostatnění městské části Vladimír Lutterer:

„Uběhlo stodvacet dnů existence samostatné městské části Praha-

Troja. Dne 4. 5. 1992 zahájil úřad denní provoz. Od tohoto dne budou

na radnici pracovat paní Jitka Šmejdířová - přednosta Místního úřadu

a pan Ing. arch. Stanislav Tichý - samostatný referent pro otázky

výstavby Troje. K tomu, aby trojská radnice fungovala přinejmenším

tak, jako v Lysolajích, či na Suchdole, je třeba čas a zkušenosti. Za sto-

dvacet dní existence trojské samosprávy je jedno zcela jasné. Množství

práce které je třeba v Troji vykonat, aby naše obec nebyla tupou noc-

lehárnou a rozrytým smetištěm - je obrovské.

Svobodně jsme se rozhodli zastavit proces rozpadu Troje. V praxi to

znamená každodenně čelit pokusům udržet staré pořádky, kdy ředite-

lé firem a organizací byli neomezenými pány území, na nichž podnika-

li. Ale také čelit pokusům některých našich spoluobčanů, kteří existen-

ci trojské samosprávy vnitřně nepřijali a budou se pokoušet do jejích

ložisek sypat písek.

Trojská samospráva je tu proto, aby pomáhala všemu pozitivnímu

v životě našich občanů. Musí pomáhat obnovit zničená řemesla, stejně

jako umožňovat svým občanům nalézt v Troji užitečnou práci, prostor

pro bydlení, výchovu jejich dětí, zdravý a normální život ve spořádané,

čisté a bezpečné obci“.

Dne 30. 5. 1992 podepsali starostové městských částí Praha 7

a Praha-Troja Delimitační protokol dělby a předání agend státní sprá-

vy v oblasti přenesené působnosti mezi městskými částmi.

Od tohoto dne ke kompetencím MČ Troja patří:

- Schvalování programu rozvoje územního obvodu městské části a pro-

vádění kontroly jeho plnění.

- Hospodaření s majetkem obce, a to movitým i nemovitým. 

- Poskytování a přijímání darů.

- Sestavování rozpočtu městské části, hospodaření podle něj a vyúčto-

vání hospodaření za dané období, eventuálně zřizování dočasných

nebo trvalých peněžních fondů.

- Zakládání a zřizování právnických osob a zařízení, popř. jejich rušení

a rozhodování o účasti městské části v obchodních společnostech.

- Podle vyhlášek správa místních poplatků.

- Příprava a návrh místně závazných vyhlášek ve věcech patřících do

samostatné působnosti městské části tak, aby hl. m. Praha bylo schop-

no tyto právní normy schválit.

- Iniciativy v uzavírání dohod o změně hranic městské části.

- Volba, zřizování a ustavování orgánů samosprávy v městské části

v souladu se Statutem hl. m. Prahy a zákonem o obcích.

- Rozhodování o členství městské části v dobrovolném svazku obcí,

sdružení obcí a nadacích.

- Zaměstnávání pracovníků městské části.

- Zabezpečení úkolů v oblasti školství, sociální péče, zdravotnictví

a kultury s výjimkou výkonu státní správy.

- Zajišťování ochrany životního prostředí.

Existence samostatné městské části tak byla potvrzena de iure i de

facto.

Městský úřad informuje 

WEBOVÉ STRÁNKY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-TROJA

Městská část Praha-Troja má své internetové stránky na adrese: 

www.mctroja.cz

Na těchto stránkách zveřejňujeme aktuální informace, oznámení

a sdělení pro občany a zároveň v knize návštěv nám můžete sdělit Váš

dotaz, názor nebo prosbu. Pokud Vaše zpráva nebude anonymní,  rádi

Vám odpovíme. 

Tyto stránky jsme zřídili hlavně pro vzájemnou komunikaci zástupců

městské části a občanů. Jsou na nich uvedeny také kontakty na členy

Zastupitelstva městské části Praha-Troja i na pracovníky Úřadu měst-

ské části Praha-Troja. 

Pokud zatím chcete využívat elektronické komunikace, uvádíme kromě

společné adresy na všechny zaměstnance úřadu  info@mctroja.cz

konkrétní adresy na starostku městské části a jednotlivé pracovníky

úřadu:

starostka městské části Monika Maurerová: maurerova@mctroja.cz

tajemnice Úřadu městské části Ing.Irena Marková: markova@mctroja.cz

asistentka starostky Klára Foitlová: foitlova@mctroja.cz

vedoucí stavebního oddělení Karel Novotný: novotny@mctroja.cz

vedoucí ekonomického oddělení Věra Krausová: krausova@mctroja.cz

referentka evidence obyvatel Renata Zajícová: zajicova@mctroja.cz

referentka místních poplatků Romana Konrádová: konradova@mctroja.cz

vedoucí oddělení správy majetku Jiří Tymich: tymich@mctroja.cz



Městský úřad informuje 

Zastupitelstvo informuje
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PROGRAM 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
městské části Praha-Troja, které se konalo dne 2. 5. 2007 

1. Úvod, kontrola zápisu z minulého zasedání 

2. Stanovisko k úplatnému převodu pozemku parc. č. 142 k. ú. Troja ( ve svahu

nad křižovatkou Trojská x Nádvorní) o výměře 787 m2 ve vlastnictví hl. m.

Prahy a žádost MČ Praha-Troja o svěření pozemku parc. č. 142 do správy

městské části

3. Stanovisko k úplatnému převodu pozemku parc. č. 1685 k. ú. Troja  (ulice

Pod Havránkou) o výměře 35 m2 ve vlastnictví hl.m.Prahy

4. K úplatnému převodu pozemku parc. č. 214/5 k. ú. Troja (ulice Pod Havrán-

kou) z vlastnictví Městské části Praha-Troja do vlastnictví pana Ing. Františka

Malého

5. Žádost o svěření pozemků parc.č. 294/4 ( část cesty vedle areálu TJ Sokol

Troja a čp. 615 Trojská ulice ), 1372/1, 1372/5 ( pozemky na konci městské

části V Podhoří u potoka ), 1457 a 1458 ( pozemky V Podhoří u přívozu ) k. ú.

Troja do správy  městské části Praha-Troja

6. Využití fondů v roce 2007 příspěvkové organizace Mateřská škola Nad

Kazankou 30 

7. K řešení krizové dopravní situace v MČ Praha-Troja

8. K postupu MČ Praha-Troja v případu odvolání proti Rozhodnutí o umístění

stavby „Celková přestavba Ústřední čistírny odpadních vod – Císařský ostrov“ 

9. K informaci:

a) činnost komise „Obnova a rozvoj MČ Praha-Troja“

b) záměr využití a rozpočet Klubu Troja

c) změna nájemní smlouvy k objektu Nad Kazankou 222

d) pronájem vily Nad Kazankou 708

e) připravované stavební úpravy v prostorách ÚMČ

10. Diskuse, závěr

Z jednání vybíráme část zápisu a usnesení Zastupitelstva městské části

k řešení palčivého problému dopravy v Troji:

Bod  č. 7 zápisu z jednání ZMČ – K řešení krizové dopravní situace v MČ Praha-

Troja

Pí. starostka zdůraznila nutnost rychlého řešení krizové dopravní situace

a seznámila zastupitele s těmito body:

a) žádost ZOO o půjčení pozemku parc. č. 1598/1 k. ú. Troja

a vyřešení parkování aut na pozemku MČ Praha-Troja

b) informace o jednání v ROPIDu

c) informace o jednání se ZOO

d) návrh řešení na letní sezónu 2007:

- alternativní zdroje (ekovláčky, velkokapacitní přívoz apod.)

- stání v klidu před Trojou – pozemek vhodný pro parkoviště

- záměry komise „Obnova a rozvoj Troje“ v souladu s komisí radního Richtera

- návrh na omezení průjezdu Trojou o víkendech a svátcích

- doplnění připomínek ke studii Troja-Bubeneč o zamítavé stanovisko ke

komunikaci podél vody a k záchytnému parkovišti

P. Knittel kritizuje parkování organizované ZOO v ulici Povltavská a předkládá

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Městská část Praha - Troja

zastoupená tajemnicí ÚMČ Praha - Troja vyhlašuje dne 16. 5. 2007 výběrové

řízení na obsazení pracovního místa

vedoucí oddělení správy majetku ÚMČ Praha - Troja

Sjednaný druh práce: vedoucí oddělení správy majetku

Místo výkonu práce: Praha - Troja

Platová třída: 9*

Požadavky na uchazeče podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících

územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:

• fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, 

• občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České 

republice, který ovládá český jazyk, 

• způsobilost k právním úkonům, 

• bezúhonnost 

• splnění předpokladů podle §2, 4 a 20 zákona č. 451/1991 Sb., tj. lustrační

osvědčení a čestné prohlášení (neprokazují osoby narozené po 1. 12. 1971)

Další požadavky:

požadované vzdělání:

- vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou

požadované znalosti:

- znalost předpisů týkajících se evidence movitého i nemovitého majetku

- znalost zákona č. 131/2000 Sb., o hl.m.Praze, v platném znění, výhodou

- min. 2 roky praxe na obdobné pozici

- znalost práce  na PC (Word, Excel, Internet)

- zkouška zvláštní odborné způsobilosti (lze složit i po nástupu)

další dovednosti, schopnosti:

- zkušenosti s organizací rekonstrukcí a oprav dodavatelským způsobem

- zkušenosti se zadáváním veřejných zakázek

- orientace v problematice rozpočtu, investic

- znalost problematiky katastru nemovitostí výhodou 

- praxe ve státní správě a samosprávě výhodou

- řídící, komunikační a organizační schopnosti (včetně dobré vyjadřovací

schopnosti v písemném i mluveném projevu)

- flexibilita

- přesnost, pečlivost, spolehlivost, psychická odolnost

Náležitosti přihlášky podle § 7 odst. 4 zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících

samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění, jsou:

• jméno a příjmení, titul 

• datum a místo narození 

• státní příslušnost 

• místo trvalého pobytu 

• číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, 

jde-li o cizího státního občana) 

• datum a podpis 

K přihlášce je podle § 7 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících samo-

správných celků a o změně některých zákonů,v platném znění, nutno připojit:

• strukturovaný profesní životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosa-

vadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech týkajících se

správních činností 

• výpis z evidence Rejstříků trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních

příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domoským

státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhon-

nost čestným prohlášením), 

• ověřenou kopii lustračního osvědčení (event. kopii žádosti o vydání tohoto

osvědčení)

• čestné prohlášení - vzor je uvedený na webových stránkách www.mctroja.cz

• ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání. 

Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel

obdržel nejpozději dne 1. 6. 2007 v podatelně Úřadu městské části na adrese:

Úřad městské části Praha-Troja, k rukám Ing. Ireny Markové

Trojská 96/230, 171 00 Praha 7-Troja

Obálku označit slovy: 

„Výběrové řízení – pozice vedoucí oddělení  správy majetku“

Kontakt:

Telefon: 284 691 121, fax: 284 691 121, e-mail: markova@mctroja.cz

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho

průběhu.

* v platové třídě podle zákona. 262/2006 Sb., zákoníku práce a podle naříze-

ní vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných

službách a správě (základní plat zaměstnance je určen podle stupnice plato-

vých tarifů uvedených v příloze č. 3 tohoto nařízení).

V Praze dne 16. 5. 2007   

Ing. Irena Marková, tajemnice ÚMČ Praha-Troja
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fotodokumentaci; navrhuje zřízení zpomalovacích prahů na komunikaci

k Loděnici, dále navrhuje zastupitelům MČ Praha-Troja vykoupit pozemek parc.

č. 1595 k. ú. Troja.

USNESENÍ
zastupitelstva MČ Praha-Troja č. 45 ze dne 2. 5. 2007  

Zastupitelstvo MČ Praha-Troja po projednání:

a) bere na vědomí

důvodovou zprávu k aktuální dopravní situaci na území 

městské části Praha-Troja

b) ukládá 

pí. starostce MČ Praha-Troja

1. nezapůjčit ZOO pozemek parc. č. 1598/1

2. vydat nesouhlasné stanovisko ke zřízení nových parkovišť na pozemcích

jiných vlastníků

3. vyjádřit nesouhlas s provozováním „černých“ parkovišť ZOO

u Policie ČR a odboru dopravy ÚMČ Praha 7 (pí. Vitásková)

4. pokračovat v jednání s ROPIDem  a DP hl. m. Prahy ve věci vyřešení alter-

nativního spojení od koncových bodů před Trojou po zájmovou oblast ZOO, BZ

a Galerie hl. m. Prahy

5. najít pozemek vhodný pro záchytné parkoviště v území mezi mostem Bari-

kádníků a tramvajovým mostem

6. dořešit alternativní možnost MHD – posílení bus 112, ekovlaky, tramvaj,

vodní doprava apod.

7. jednat o omezení průjezdu Trojou o víkendu a svátcích

8. odeslat Odboru územního plánu MHMP doplnění k vyjádření MČ Praha-Troja

k urbanistické studii Troja-Bubeneč – 1. etapa ve znění :

• obsluhu ZOO a BZ a Galerie hl.m.Prahy řešit přednostně MHD na

úkor stávající převládající individuální automobilové dopravy

• dopravní obsluhu Troje řešit přednostně umístěním záchytných

parkovišť pro návštěvníky ZOO, BZ a Galerie hl.m.Prahy mimo území Troje

(např. do prostoru mezi mostem Barikádníků a tramvajovým mostem) a pláno-

vanou komunikaci pod protipovodňovým valem využít výhradně jako obsluž-

nou komunikaci pro území sportovišť 

Monika Maurerová, starostka  

Ing. arch. Tomáš Drdácký, zástupce starostky

VÝZVA
Městská část Troja připravuje pro své občany adresář užitečných kontaktů

a informací, které všem poslouží v případě rychlé orientace či pomoci. Budou

nám ale jistě prospěšné i pro povědomí a místní znalost prostředí, spoluobča-

nů, institucí atd..

Vyzýváme proto místní či blízké organizace, sdružení, firmy, instituce, úřady,

řemeslníky, poskytovatele služeb a jiné ke sdělení příslušných údajů:

1) název subjektu

2) adresa

3) telefonní kontakty

4) e-mail, příp. internetová adresu

5) stručný popis zaměření nebo činnosti

Pokud máte zájem být takto prezentováni a zviditelněni prostřednictvím naše-

ho měsíčníku TROJA v každém trojském domě, dejte prosím vědět do 30. 6.

2007.

Kontakt: Otka Stavovčíková

Trojská 124

tel.:  284691717, e-mail:  otkas@volny.cz

Jan Kavan vystavuje 

Známkové tvorbě Jana Kavana je věno-

vána výstava v trojské Galerii u lávky,

jejíž vernisáž proběhla 3. května 2007.

Vernisáž provázela pěkná účast včetně

paní starostky a několika zastupitelů,

veselou a uvolněnou atmosféru pomohl

vytvořit brilantní hrou na akordeon Jan

Trunda. Ve hře pokračoval i při posezení

v nedaleké kavárničce a dokonce inspi-

roval některé z účastníků vernisáže

k tanečku. Výstava je přístupná každý pátek od 13 do 17 hodin, v sobo-

tu a v neděli od 10 do 18 hodin, a to až do 24. 6. 2007. Významná sou-

část tvorby českého výtvarníka a trojského souseda Jana Kavana roz-

hodně stojí za návštěvu.                                                        (bok) 

Trojská buchta

Příjemná atmosféra a dobrá nálada provázely letošní ročník již tradiční-

ho soutěžení trojských amatérských pekařek a pekařů „Trojská buchta“,

které se odehrávalo jako vždy v několika kategoriích (sladké, slané,

pečené, nepečené, buchta klasik) a proběhlo ve čtvrtek 17. 5. 2007.

Dlužno dodat, že letos bez pánské účasti, takže hlavní ceny si rozdělila

mezi sebou něžná část trojské populace. 

Příjemný podvečer byl provázen pěknou účastí publika, které – i když

mělo pochopitelně své favority – nakonec vzalo zavděk veškerými vysta-

venými exponáty, takže

brzy po vyhlášení výsledků

již na soutěžních stolech

nebylo co obdivovat.

Úřad městské části ale

nenechal nikoho z přítom-

ných hladovět ani žíznit.

O další občerstvení bylo

postaráno, ať již to byly

obložené talíře nebo víno či nealkoholické nápoje.

Vítězové si odnesli pěkné ceny a diplomy, všichni účastníci se však roz-

cházeli s příjemným pocitem, že strávili pěkné chvíle se sousedy, které při

normálním všedním shonu často ani nepotkají. A o to přece jde především.

Výsledky:

Kategorie sladké pečené: 1. Drdácká Jitka, 2. Tesařová Jitka, 3. Niklaso-

vá Věra

Kategorie sladké nepečené: 1. Kacafírková Daniela

Kategorie slané: 1. Matušková Věra, 2. Bicanová Anna, 3. Klíčová Helena

Zvláštní cena za estetický vzhled: Matušková Věra.                  (bok)

Trojský orienťák

TJ Sokol Troja ve spolupráci s Mč Troja pořádá ve středu 30. května již

tradiční Trojský orienťák. Závodit se bude v šesti věkových kategoriích

(nejmladší od 10-ti let). Pro děti do 12-ti let bude připravena fáborková

trať. Registrace je v Sokolovně od 16.00 do 18.00 hodin. Občerstvení je

zajištěno. Přijďte si zazávodit nebo se jen tak pro radost proběhnout troj-

skou přírodou!

Kuličkiáda

Na sobotu 2. června je TJ Sokolem Troja připraveno další soutěžní odpo-

ledne, tentokrát ve stále oblíbeném cvrnkání kuliček. Sraz Na kovárně

u prodejny potravin ve 13.45 hodin (nebo přímo v pískovně ve 14.00).

Společně odejdeme do pískovny, kde se uskuteční turnaj v několika tra-

dičních i netradičních disciplínách. Ukončení a vyhlášení vítězů je pláno-

váno do 18 hodin. Hráči, nezapomeňte si přinést dostatečné množství

hliněnek i skleněných kuliček! Ceny budou pro vítěze i poražené!!!

ZOO pro vás na červen „Měsíc mláďat“ připravila

Výstava fotografií Tomáše Jůnka „Sifaka, avahi, ksukol a ti druzí…“ 

Expozice lemurů kata

Výstava fotografií Miloše Anděry „Evropské národní parky“

Ochoz pavilonu slonů
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Trojské gymnázium Svatopluka Čecha slaví 10 let své existence!

V letošním roce slaví gymnázium již 10 let své existence. K tomuto výro-

čí je připravena řada doprovodných akcí. Bezesporu nejvýznamnější bude

„Výroční akademie“. Proběhne v pondělí 18. 6. 2007 od 18:00 hodin

v Trojském zámku. Kromě známé studentské hymny Gaudeamus igitur

předvedou své umělecké dovednosti žáci našeho gymnázia i dalších part-

nerských škol a zařízení. Všechny velmi srdečně zveme v tento podvečer

na sklonku letošního léta do Trojského zámku. 

Mgr. Radim Jendřejas, ředitel

Dne 24. 4. 2007 se v pražské ZOO narodila gepardí mláďata!

Tato mláďata jsou prvními geparďaty v Praze po desetileté pauze, u nichž

probíhá odchov bez problémů. Jejich matka Wazima je velmi pečlivá, a to

i přes to, že je prvnička. Chovatelé mláďata v pravidelných intervalech váží

a díky těmto kontrolám víme, že se jedná o 3 samce a 2 samice. 

V současnosti se nacházejí v chovatelském zázemí, zatím nejsou k vidění

pro veřejnost.

HLEDÁME PRONÁJEM 

KANCELÁŘSKÉ PROSTORY 

V MČ TROJA

garsoniera nebo 1+1

velikost cca 40 m2

nejlépe přízemí 

se samostatným vchodem 

a sociálním zázemím.

Klidný provoz!  

informace na tel.: 728 307 512

Víte, že...

Trojský kalendář

1. 6. Den dětí

„Zachraňme Madagaskar“ – slavnostní vyhlášení výsledků školní soutěže

a semifinále celostátní soutěže pro studenty středních škol o nejlepší multi-

mediální prezentaci.

Soutěže pro děti připravilo Rekreační středisko Zlatník.

Lidská mláďata mají vstup do zoo zdarma!

1. 6. Noc snů – program pro dlouhodobě nemocné děti, děti s postižením

a jejich rodiny. Pouze pro předem objednané návštěvníky. Bližší informace

a objednávky na tel. 296 112 116.

2. 6. Den mláďat – Den s Komerční bankou.

9. 6. Den se Seznamem – hry a soutěže především pro dětské návštěvníky.

10. 6. Archa Chantal Poullain – pestrý den plný her.

13. 6. Meloun slaví 5. narozeniny – přijďte popřát lachtanímu samečkovi

k jeho kulatinám!

20. 6. Zoopiškvorky – tradiční klání školních týmů v piškvorkách trochu jinak.

23. 6. Mláďata v přírodě – co dělat když najdeme mládě. 

Program ČSOP, od 11. hodin.

Galerie hlavního města Prahy pro vás na červen připravila

Kromě expozicí avízovaných v již minulém čísle (Věčné léto v římské vile)

jsou pro vás připraveny zejména lektorské výklady v následujících termínech:

čtvrtek 7. 6. a 14. 6. v 16.00 hodin a v sobotu 2. 6. v 15.00 hodin.

Muzeum vína a vinotéka má pro vás připravenou degustaci zajímavých vín

ČR a jejich prodej ve dnech út – ne 10.00 – 19.00 hodin.

Dále je pro vás připravena přednáška Milana Pavlíka: Regenerace zámecké-

ho areálu v Troji, která proběhne v prostorách Zámku Troja v sobotu 23. 6.

v 15.00 hodin. 

Botanická zahrada pro vás na červen připravila

Přijďte se k nám podívat na kosatce a hajní květenu!

Koncerty vážné hudby  - Hudební procházky

Ve stejný den postupně v ZOO, Trojském zámku a Botanické zahradě vždy

v 12.30, 15.00 a v 17.00 hodin:

3. 6. Apollon kvartet hraje skladby F. X. Richtera, J. Suka a C. Nielsena

10. 6. Musica graziella hraje skladby F. Borneho, M. D. Puja a M. Castelnuo-

vo-Tedesca

17. 6. Apollon kvartet hraje skladby F. X. Richtera, J. Suka a C. Nielsena

24. 6. Antonín Reicha kvintet hraje skladby L. Sluky, W. A. Mozarta, V. Troja-

na a A. Rejchy




