
Jestliže nahlédneme do kalen-

dáře a k tomu se ještě projde-

me Prahou, je to všem jasné –

je tady čas prázdnin a dovole-

ných. Běžný všední život zdán-

livě ustává, všude narážíme na

davy turistů a spousty turistic-

kých výprav. Ten klid je však

jen na první pohled. Nadále běží veškeré práce zastupitelstva,

o kterých dostáváte informace ať už prostřednictvím TROJE,

vývěsky ÚMČ či web stránek městské části Troja. Ať už se jedná

o pokračování práce na řešení tíživé dopravní situace, práce na

připomínkování projektu Ústřední čistírny odpadních vod na

Císařském ostrově, nebo je to právě probíhající rekonstrukce

prostor ÚMČ Troja.

Co ale považuji za opravdu důležité pro červencové číslo TROJE

je, vám všem trojským, popřát krásné prázdniny, na kterých si

všichni odpočinete, obnovíte síly, které budou potřeba v září, až

se všichni vrátíme do svých kanceláří, úřadů či škol. Již teď se

těším, až se spolu potkáme na Trojském vinobraní, které pro-

běhne o víkendu 15. a 16. 9. v zahradách Trojského zámku,

kde si budeme moci společně nad skleničkou dobrého vína

zavzpomínat nad právě končícím létem.

maurerova@mctroja.cz
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Milí spoluobčané,

prázdniny a dovolené jsou v plném proudu a my věříme, že si je vychutnáváte plnými doušky. Ale i uprostřed prázdnin

k vám domů přicházíme s dalším číslem měsíčníku TROJA, kde naleznete nejen zajímavosti ze života nás trojských, ale

i pozvánky na další akce, které jsou pro vás připraveny. A to nejen naší městskou částí, ale i dalšími subjekty, půso-

bícími v Troji.

Co považuji za důležité

TROJA
Číslo: 94                                                  Oficiální měsíčník MČ Praha - Troja ČERVENEC 2007

Život v Troji

Tento školní rok se bude jednoznačně řadit mezi  roky úspěš-

né. Počet žáků, kterých bylo 94, se blíží kapacitě školy, která

je dána číslem 100. Je to nejvyšší počet od doby, kdy se stala

školou jen se třídami prvního stupně. K zápisu do 1. ročníku

přišlo 29 dětí a z kapacitních důvodů jsme všechny nemohli při-

jmout. Neustále se zvyšující zájem o naši školu potvrzuje její

velmi dobrou pověst. K celkové práci školy se rodiče mohli

vyjádřit  v anonymním dotazníku, ve kterém klasickým znám-

kováním hodnotili nejen  práci školy jednotlivých oblastech, ale

také pedagogické pracovníky. Průměrná známka 1,4 by na

vysvědčení odpovídala vyznamenání. Hodnocení, které nás

velmi potěšilo, je pro nás závazkem do dalších let. Podnětné

jsou pro nás i některé kritické připomínky, které se budeme

snažit co nejlépe realizovat. Nadstandardní spolupráce s rodi-

či, která doposud na naší škole byla, tvoří jeden ze základních

pilířů činnosti školy.

Velký důraz klade naše škola na výuku anglického jazyka. V 1.

a 2. ročníku je výuka prováděna v rámci povinného zájmového

kroužku, od 3. ročníku pak v rámci učebních osnov. V letošním

roce měli žáci poprvé možnost  vykonat mezinárodní zkoušku

v anglickém jazyce Cambridge Young Learners Tests pod zášti-

tou British council. Nakladatelství Longman si vybralo naší

školu k natočení průvodního DVD k jejich nové učebnici. 

Další oblastí, které věnujeme zvýšenou pozornost, je počítačo-

vá gramotnost. V tomto roce jsme dokončili, díky finančním

prostředkům zřizovatele, vybudování internetového připojení

do všech tříd. V současné době jsou v každé třídě čtyři počíta-

če, které toto připojení umožňují. Kromě toho máme s tímto

připojením i malou počítačovou pracovnu. Bude teď záležet

především na jednotlivých vyučujících, kteří jsou všichni držite-

lé certifikátu počítačové gramotnosti na úrovni P, jak této mož-

nosti ve své pedagogické práci využijí. Ze strany dětí je v době

přestávek využití stoprocentní. O počítačový kroužek, který již

několik let pracuje v rámci mimoškolních aktivit, je  vždy velký

zájem a měl by tvořit základy počítačových dovedností našich

žáků.

Potvrzením úrovně kvality výuky na škole jsou výsledky žáků

u přijímacích zkoušek na osmiletá gymnázia. Více než 60 % ze

všech  žáků, kteří ze školy odcházeli, začalo studovat na gym-

náziích. Úspěšnost těch, kteří si podali přihlášky je přes 80 %.

V letošním roce zahájí studium 13 dětí ze třídy, která měla 17

žáků. 
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V oblasti mimoškolní zájmové činnosti měli žáci možnost výběru z pěti

kroužků. Největší zájem byl, tak jako každý rok, o počítače a keramiku.

Do této oblasti můžeme zařadit i přípravu na mezinárodní zkoušku v ang-

lickém jazyce a čtyři „seznamovací“ setkání budoucích žáků 1. ročníku.

Mezi tradiční aktivity školy patří výjezdy na školy v přírodě a zimní poby-

ty s lyžemi, společná vánoční setkání, návštěvy divadelních a filmových

představení, výstav a kulturních památek.

Rád bych touto cestou poděkoval všem rodičům za finanční i morální

podporu, stejně tak i zřizovateli školy, kterým je MČ Praha – Troja, za vše-

strannou péči, kterou škole věnuje.

Mgr. Alois Pacík, ředitel školy

TOXOKARÓZA, NEMOC Z LIDSKÉ NEDBALOSTI!

Škrkavka patří mezi nejčastější parazity psů a koček. Ne každý však ví,

že je tento parazit přenosný také na člověka. Onemocnění lidí larvami

škrkavek se nazývá „larvální toxokaróza“ a nakazit se člověk může prak-

ticky kdekoliv a kdykoliv. K tomu nemusí být ani chovatelem domácího

zvířete. Přitom způsob, jak se chránit není nijak zvlášť složitý. Nejjedno-

dušší a zároveň nejdůležitější úkol leží na majitelích psů a koček. Je jím

pravidelné odčervování zvířecích mazlíčků a rovněž poctivý sběr jejich

trusu!

K nakažení „larvální toxokarózou“ dochází pouze pozřením infekčních

vajíček, která se do prostředí dostávají se zvířecím trusem a jsou infek-

ce schopná i několik let. V praxi k tomu dochází hlavně u malých dětí,

které si často plní ústa hlínou nebo pískem. Dalším způsobem nákazy je

snížená hygiena. Např. olizování prstů, nebo konzumace potravy neumy-

týma rukama. Zdrojem nákazy může být rovněž špatně omytá zelenina

a ovoce.

Nemoc se vyskytuje ve třech hlavních formách: forma orgánová, oční

a smíšená. Z vajíček škrkavek se ve střevě člověka vylíhnou larvy, které

F L O R B A L
NÁBOR NOVÝCH HRÁČŮ A HRÁČEK

email: sekretar.blackangels@seznam.cz

tel.: 723 516 956 Martina, 739 406 686 Petra

• PŘÍPRAVKA (2002 – 2000) a elévové (ročník narození 1999 - 1996)

• MLADŠÍ ŽÁCI (ročník narození 1995 a 1994) 

• STARŠÍ ŽÁCI (ročník narození 1993 a 1992)

• DOROSTENCI (91, 90), junioři (89,88) a muži (87 a starší) 

• ŽÁKYNĚ (92 a mladší), juniorky (88 – 91), ženy (87 a starší)

• VETERÁNI (1973 a starší)

Nábor je určen jak pro nové hráče začátečníky, 

tak i pokročilé hráče a hráčky na doplnění „A“ týmů.

Nábor proběhne v tělocvičně ZŠ Burešova 

(stanice metra „C“ Ládví a cca 2 minuty pěšky 

ke škole, vchod přímo do tělocvičny)

7. a 14. září 2007
15:00 – 16:00 hodin – přípravka, elévové, mladší žáci

16:00 – 17:00 hodin – dívky všech kategorií

17:00 – 19:00 hodin – starší žáci, dorost, junioři

19:00 – 20:00 hodin – muži a veteráni

Chcete informaci o trénincích dříve než začne škola? Nevyhovují vám náborové termíny? 

Kontaktujte nás, rádi vám zašleme potřebné informace.

BLACK ANGELS FLOORBALL TEAM
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proniknou střevní stěnou do cév. Putují nejdříve do jater, dále do plic

a pak prakticky do celého těla s nejčastějším výskytem larev v mozku,

svalech a v oku, kde může způsobit dokonce i slepotu. Nedávná britská

studie připisuje larvální toxokaróze ročně 50 – 200 případů oslepnutí. 

Onemocnění se projevuje především zvracením, nechutenstvím, průjmem

či únavou kloubů a svalů nebo kožní vyrážkou. Tyto příznaky mohou trvat

několik dnů, týdnů, ale i let. Závažnost onemocnění závisí na počtu

pozřených vajíček a imunitním stavu postiženého jedince. Většina naka-

žených osob však netrpí vážnými problémy a o tom, že jsou infikovány

se mohou dozvědět náhodně.

Léčba záleží na momentálním projevu nemoci. Pokud pacient nemá potí-

že a nemoc je zjištěna náhodně, léčbu podstoupit nemusí. V opačném pří-

padě mu jsou lékařem naordinovány léky. V obou případech je však

nutné pravidelné vyšetření kvůli možnému zhoršení nemoci.

Před touto nemocí můžete sebe a svou rodinu chránit pravidelným

odčervováním vašich čtyřnohých přátel, sběrem jejich trusu a dodržová-

ním hygienických zásad. Odčervení vašeho psa nebo kočky je ideální

jedenkrát za tři měsíce. Můžete je nechat odčervit u veterináře nebo

můžete zakoupit v lékárně volně prodejné odčervovací přípravky. Příkla-

dem je osvědčená řada Drontal, působící proti všem červům, napadajícím

zažívací trakt psů i koček.

Agentura Botticelli PR s.r.o., Ke Krčské stráni 1, P4

NABÍDKA MASÉRSKÝCH SLUŽEB V TROJI

Cítíte se unaveni na těle i na duchu? Bolí Vás záda? Bolí Vás hlava?

Vaše problémy může odstranit kvalitní masáž.

Od začátku srpna začnou v Domě spokojeného stáří, Povltavská 21

působit zkušení maséři, Lenka Matějková a Josef Lendvay. Během srpna

se bude masírovat každý čtvrtek po celý den, vždy od deváté hodiny. V

září přibudou dva odpolední termíny, pondělí a středa, vždy od 16 hodin. 

V nabídce obou masérů jsou klasické rekondiční masáže, ale také mnohé

speciální techniky (šiatsu, thajské masáže, lymfodrenáž, reflexní masáže,

Dornova metoda, indická masáž hlavy aj.)

Informace a objednání přímo na místě v uvedených dnech a hodinách,

případně na mobilních telefonech 609 152 860 (L. Matějková) 

a 777 224 714 (J. Lendvay).

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-TROJA HLEDÁ 

firmu nebo živnostníka na denní večerní úklid tělocvičny Základní školy

Trojská 110, Praha 7-Troja. 

Jedná se o ruční i strojové mytí podlah dvou hal tělocvičny cca 550 m2 

a úklid přilehlých prostor. Nutná osobní prohlídka. 

Zájemce se může přihlásit nebo podrobněji informovat na Úřadě měst-

ské části u paní Ing. Markové tel. 284691121,

e-mail: markova@mctroja.cz.

Předpokládaný nástup 27. 8. 2007. 
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Zastupitelstvo informuje

Program 9. zasedání Zastupitelstva městské části

Praha-Troja, které se konalo dne 17. 7. 2007 

1. Úvod, kontrola zápisu z minulého zasedání 

2. Stanovisko k návrhu úpravy Územního plánu SÚ HMP č. U 0467 na

pozemcích parc. č. 103/1 a 103/2 k. ú. Troja (ul. Trojská pod Botanickou

zahradou).

3. Stanovisko k návrhu zadání Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy

4. Diskuse, závěr

Z jednání vybíráme část zápisu (celý zápis je zveřejněn na úřední desce

a na webových stránkách):

Bod č. 2 - Stanovisko k návrhu úpravy Územního plánu SÚ HMP 

č. U 0467 na pozemcích parc.č. 103/1 a 103/2 k. ú. Troja.

Městská část Praha-Troja obdržela dne 3. 7. 2007 podání ve věci  návr-

hu úpravy územního plánu SÚ HMP č. U 0467 – změna míry využití území

z kódu A na kód B na pozemcích parc. č. 103/1 a 103/2 k. ú. Troja.

Důvodem je nástavba rodinného domu. Zastupitelstvo po projednání

bere na vědomí důvodovou zprávu p. Novotného a neschvaluje požado-

vanou úpravu koeficientu A-9 na B-9.                                                

usnesení č. 54 schváleno 4 hlasy

Bod č.4 –Diskuse, závěr

Zastupitelé se shodli na plánování setkání s občany v jednotlivých loka-

litách Troje. Tématická setkání budou probíhat od září 2007.

Harmonogram bude zveřejněn v srpnovém čísle časopisu TROJA.

TROJSKÉ VINOBRANÍ

Rádi bychom vás v předstihu pozvali na tradiční Trojské vinobraní,

které bude probíhat o víkendu 15. a 16. 9. 2007 v zahradách

Trojského zámku. Jedná se o tradiční setkání milovníků dobrého

vína a všeho, co k tomu patří, tj. setkání se sousedy a známými,

poslech cimbálové muziky, nebo shlédnutí tanečního vystoupení

Slováckého krúžku. Novinkou v letošním roce bude dvoudenní

trvání Trojského vinobraní a také samostatný dětský program,

který bude probíhat po oba dny v jižních zahradách Trojského

zámku (točité schodiště), kde bude na děti čekat program pod

vedením odborných lektorů Galerie hl. m. Prahy, vystoupení dět-

ského folklórního souboru Rosénka, divadelní představení či dětmi

velmi oblíbené malování na obličej. Více informací s detailním pro-

gramem Trojského vinobraní naleznete v srpnovém čísle TROJE. 

GALERIE HL. M. PRAHY PRO VÁS PŘIPRAVILA

Rovněž s předstihem bychom vás rádi pozvali na akci, která je při-

pravena nejen pro držitele Trojské karty. 

Tato akce bude probíhat v sobotu 25. srpna 2007 a je určena

všem věkovým kategoriím.

DĚTSKÉ ODPOLEDNE:

Interaktivní poznávací hra Trojský labyrint: 13.00 – 17.00 prů-

běžně start i cíl bude v zahradě Trojského zámku u Tartaru

Doprovodná akce „Trojský labyrint“ bude probíhat v areálu Trojské-

ho zámku. Pro děti bude připravena speciální interaktivní pozná-

vací hra. U barokního schodiště v zahradě, kde bude start, budou

vyvěšena pravidla hry a odkud povede poznávací trasa zahradou

ve směru šipek po jednotlivých očíslovaných stanovištích přes

zahradní labyrint a kolem zámku. Každý, kdo úspěšně dorazí zpět

do cíle, obdrží malý dárek.

KONCERT:

Hornový kvartet členů orchestru Státní opery Praha

(Tomáš Kyral, Tomáš Vykouk, Jan Doležal, Stanislav Bílek)

18.00 Zámek Troja

Program: 

Carl Maria von Weber          - Čarostřelec

Anonym                           - Svatý Hubert, Lovecká, Vlašimská

Leopold Eugen Měchura        - Allegro

Otmar Mácha                      - Lovecká, Smuteční, Slavnostní

Wolfgang Amadeus Mozart   - Ave verum, Kouzelná flétna

Antonín Rejcha                    - I. trio, II. trio

W. A. Lütgen                      - III.věta, II. věta

VEČERNÍ KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY:

Začátky komentovaných výkladů v zámecké expozici

Věčné léto v římské vile:

Sraz u před vchodem do zámku: 19.30, 19.45, 20.00, 20.15,

20.30, 20.45, 21.00

Začátky komentovaných výkladů o historii barokních zahrad

v zahradě zámku Troja:

Sraz v zahradě u barokního schodiště: 19.30, 20.00 

K dispozici kavárna a zámecká vinotéka do 22.00 

BOTANICKÁ ZAHRADA

PRO VÁS PŘIPRAVILA

Po roce jsou v Troji opět

k vidění (i ke koupi) zim-

babwské sochy. Výstava

Sochy Zimbabwe odstarto-

vala spíše v komornějším

tónu a bez pompéznosti

počátkem července a potr-

vá až do 16. září 2007

a je otevřena denně 

od 9 do 19 hodin.
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Na centrální travnaté ploše venkovního areálu Jih během akce

nalezneme 150 uměleckých děl. Páteř výstavy tvoří sochy autorů

z Tengenenge – jediného místa v Zimbabwe, kde se můžeme stále

ještě setkat jak s „otci-zakladateli“, kteří už dávno překročili

sedmdesátku, tak nejmladšími sotva náctiletými sochaři. Je to pro-

stě výjimečná multikulturní komunita umělců a zemědělců, musli-

mů a křesťanů, celosvětově známých učedníků svého oboru...

V Zimbabwe - zemi, kde před zhruba 50 lety začali tvořit vesměs

negramotní a uměleckými školami nezformovaní sochaři, dnes

sochá několik tisíc tvůrců: od Zimbabwské národní galerie, přes

řadu soukromých ateliérů v hlavním městě Harare a nedalekých

městech Chitungwiza a Ruwa, až po neformální skupinky sochařů,

kteří se po vzoru Tengenenge usadili poblíž kvalitního zdroje

kamene v pohoří Great Dyke. 

Dnes jsou moderní zimbabwské sochy oceňovány galeriemi doslo-

va od Tokia po New York a mezi odborníky se o nich mluví jen

v superlativech. 

Výstava Sochařství Zimbabwe je koncipována generačně: tedy

v každé části prostoru jsou zastoupeni „vrstevníci“ doby, ve které

díla vznikla. A protože dnes hovoříme o začínající čtvrté generaci,

je patrné, kolik má částí... 

Pokud budou chtít návštěvníci trojské sochařské výstavy shléd-

nout i tu „veletržní“, po předložení vstupenky při vstupu do Národ-

ní galerie mají nárok na 50% slevu!

Další akcí, kterou pro

vás BZ na srpen při-

pravila je výstava 26

plastik v neposkvrně-

ném trojském prostře-

dí Nová Sadba.

Atelier Sochařství II

VŠUP Praha se specia-

lizuje na využití klasic-

kých sochařských tech-

nik, landartu a instala-

ce v exteriéru. 

Po dohodě o vzájemné

spolupráci s Botanic-

kou zahradou hl. města Prahy došlo k využití velkorysého, členité-

ho a prestižního prostoru a vznikl tak jedinečný výstavní ateliér

a ojedinělý projekt - výstava NOVÁ SADBA.

Projekt výstavy vedení, studentů a absolventů, jenž je průřezem

i souhrnem působnosti celého atelieru: Dvacet šest plastik od jed-

notlivých autorů, zpracovaných pomocí nejrůznějších sochařských

technik se ocitá v neposkvrněném prostředí, kde v konfrontaci

s přírodou nabízí divákům vytvořit si vztah k sochařství... 

Výstava NOVÁ SADBA probíhá na zdarma přístupných venkovních

expozicích. 

ZOO PRO VÁS V SRPNU PŘIPRAVILA

2. čt. Den otců - den plný překvapení nejen pro tatínky. Maskotem

dne je samec emu australského Taťulda slavící narozeniny. Tatín-

kové, kteří přijdou s rodinou, mají vstup do zoo zdarma. Program

zaměřen na otce v domácnosti.

4. so. Chráníme přírodu společně: Objevujeme naši přírodu - sou-

těžení s ČSOP - 11 h.

13. - 19. Vláčkem napříč Amerikou - komentované jízdy vláčkem

za americkými zvířaty (v hor. části zoo). Výklad je zahrnut v ceně jízdného.

18. so. Den ABC v zoo - tradiční prázdninové setkání čtenářů časo-

pisu ABC v pražské zoo.

21. - 23. Prázdninová zooškola - třídenní "škola" pro zvídavé děti

ve věku 9-12 let. Přihlášky na tel. 296 112 116.

25. so. Den bizonů a psounů - vydejte se na výpravu po severoa-

merických prériích.

Pohádky:

4., 11., 18. a 25. Sobotní představení souboru Romaneto

- v divadélku Archa - Dětský areál - 12 h.

Hudební neděle v zoo:

5., 12., 19. a 26. Minikoncerty vážné hudby - v divadélku Archa -

Dětská zoo - 12.30 h.

Co zvířata dovedou:

4., 5., 11., 12., 18., 19., 25. a 26. vždy ve 14.00 hod. Pořady o zví-

řatech v divadélku Archa - Dětská zoo - 14 h.

Noční procházky po zoo:

Zjistěte, co dělají zvířata v noci - trasa procházky vede přes pavi-

lon Indonéská džungle k Africkému domu. Je nutné se předem

objednat na tel. 296 112 230.

Každý pátek, sobotu a neděli v srpnu vždy ve 20.30, 21.00

a 21.30 hod od hlavního vchodu.

Denně za hezkého počasí:

Komentovaná setkání se zvířaty - na 18 místech v areálu zoo.
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Uprchlíkem je Caligo memnon. Ten patří mezi

největší motýly tropů a je zároveň nejodolněj-

ším druhem, který po tradiční Výstavě tropic-

kých motýlů celoročně přebývá  ve skleníku Fata Morgana Botanické

zahrady hl. města Prahy. Má krásné hnědo-šedivé zbarvení a kromě

skleníku byl v Praze v uplynulých dnech spatřen na Letné. Proti „pode-

zřelému“ individuu zakročila statečná žena ve věku asi 50 let, která

Caliga poznala, odchytila a dopravila do Fata Morgany. 

Výtečník je dnes ve

skvělé formě a během

zásahu neutrpěl žád-

nou újmu...

UPRCHLÍK BYL DOPADEN NA LETNÉ

... ALE TEĎ JE ZASE ZPĚT VE SKLENÍKU FATA MORGANA


