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Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2. - 3.6.2006

Přehled výsledků hlasování – PRAHA-TROJA:
Voličů – 727, účast 75,93 %
1. ODS – 301 hlasů, 2. ČSSD – 87, 3. Strana zelených – 46,
KDU-ČSL – 46, 4. SNK – Evropští demokraté – 27,
KSČM - 27, 5. Strana rovnost šancí - 5 hlasů

STAVBA NOVÁ TROJSKÁ se přehoupla
do druhé poloviny
Přes obrovskou dopravní frekvenci v místě ztěžující stavbu lze konstatovat postup podle harmonogramu prací. Negativně ovlivňující tempo výstavby jsou vynucené, dnes již dokončené přeložky sítě PRE. Časovanou bombou však jsou kabely
Telecomu uložené způsobem, nad kterým žasne
oko náhodného i zasvěceného pozorovatele. Zatí-

žení okolních domů a obyvatel stavební činností,
prašností, hlukem a dalšími omezeními života
snad vykompenzuje konečná podoba tohoto před
stavbou nevábného kouta Troje. Pro sadovnické
úpravy mezi komunikací a chodníkem budou s
přihlédnutím ke konkrétním podmínkám vysazeny
listnaté stromy (javor mléčný, líska turecká, jeřáb
prostřední), nízké, střední a soliterní keře (např.
tavolník nízký, mochna křovitá, mahónie cesmíno-

listá, trojpuk něžný, tavolník japonský a význačný,
vajgélie květnatá, šácholan Soulangianův, bobkovišeň lékařská a další). Zbytek původní aleje bude
zachován a po dosázení vznikne oboustranné
uliční stromořadí, které přispěje k pohledovému
efektu a zároveň k redukci provozního dopadu na
okolí. Dokončení se předpokládá na přelomu června a července.
starosta Oldřich Adámek

Zápis z 33. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha-Troja konaného dne 20.6. 2006
Přítomni: 5 zastupitelů - viz prezenční listina, ověřovatelé zápisu: p. Ing. Lipský, p. Tesař , návrhová komise: p. Ing. Karlíková - schváleno 5 hlasy
Kontrola zápisu z minulého zasedání: bez námitek, program schválen 5 hlasy , zapsala: R.Zajícová, Bod č. 10 – diskuze s občany – přeřazen před bod 1.)
Bod č. 1 Výsledek hospodaření MČ Praha – Troja za
rok 2005
1.
Zastupitelstvo bere na vědomí důvodovou
zprávu k výsledku hospodaření
(závěrečnému účtu ) MČ Praha-Troja za rok
2005
2.
Zprávu Magistrátu hl.m. Prahy, odboru finanční kontroly a přezkoumávání hospodaření, o výsledku přezkoumání hospodaření
MČ Praha-Troja za období od 1.1.2005 do
31.12.2005 s tím, že
a)
na základě výsledků přezkoumání hospodaření MČ Praha-Troja za rok 2005 je konstatováno, že byly zjištěny chyby a nedostatky
méně závažného charakteru
b)
přijaté opatření k odstranění nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření za rok
2005 bylo již splněno.

1.

Schvaluje výsledek hospodaření ( závěrečný
činnosti za rok 2005 dle přílohy č.4 tohoto
účet ) MČ Praha-Troja za rok 2005 dle přílousnesení.
hy č. 1 a 2 tohoto usnesení v těchto obje4.
výsledek hospodaření a převody do fondů
mech:
příspěvkové organizace Mateřská škola Nad
příjmy po konsolidaci
10 533,008 tis. Kč
Kazankou: hospodářský výsledek – přebyvýdaje po konsolidaci
14 455,283 tis. Kč
tek ve výši
224 803,01 Kč
rozdíl příjmů a výdajů
3 922,275 tis. Kč,
převod do fondu odměn
100 000,00 Kč
který je kryt z prostředků vytvořených
převod do fondu rezerv
124 803,01 Kč
v minulých letech. V rozpočtu na rok 2005
5.
výsledek hospodaření příspěvkové organizaschválený rozdíl mezi příjmy a výdaji byl
ce Základní škola Trojská 11
hospo8 025,700 tis. Kč.
dářský výsledek –
2.
finanční vypořádání s rozpočtem HMP, ze
přebytek ve výši
83 198,81 Kč
kterého vyplývá odvod ve výši 119 631,50
převod do fondu odměn
40 000,00 Kč
Kč a žádost o ponechání dotace ve výši 172
převod do fondu rezerv
43 198,81 Kč
375,00 Kč podle přílohy č.3 tohoto usnese- Souhlasí s celoročním hospodařením MČ PrahaTroja v roce 2005, a to bez výhrad. Ukládá starostovi
ní.
3.
výsledek hospodářské činnosti MČ Praha- zajistit realizaci bodů 2, 4 a 5 tohoto usnesení usnesení č. 207 schváleno 5 hlasy
Troja uvedený ve zprávě o hospodářské

Bod č. 2 Stanovisko k úplatnému převodu pozemků parc.č. 1402 a 1400 k.ú.Troja ve vlastnictví hl.m.Prahy
Zastupitelstvo bere na vědomí důvodovou zprávu vedoucího stavebního oddělení p.Karla Novotného k žádosti OOP MHMP o úplatný převod pozemků parcelní číslo 1402 a
1400 k.ú. Troja o celkové výměře 570 a 186 m2 a neschvaluje úplatný převod pozemků parcelní číslo 1402 a 1400 k.ú. Troja o celkové výměře 570 a 186 m2 a ukládá starostovi neschválit OOP Magistrátu hlavního města Prahy úplatný převod pozemků parcelní číslo 1402 a 1400 k.ú. Troja o celkové výměře 570 a 186 m2 usnesení č. 208 schváleno 5 hlasy
Bod č. 3 - Stanovisko k úplatnému převodu pozemků parc.č.1403/2, 1414 a 1416/2 k.ú.Troja ve vlastnictví hl.m.Prahy
Zastupitelstvo bere na vědomí důvodovou zprávu vedoucího stavebního oddělení p. Karla Novotného k žádosti OOP MHMP o úplatný převod pozemků parcelní číslo 1403/2,
1416/2 a 1414 k.ú. Troja o celkové výměře 597 m2 a neschvaluje o úplatný převod pozemků parcelní číslo 1403/2, 1416/2 a 1414 k.ú. Troja o celkové výměře 597 m2 a ukládá starostovi neschválit OOP Magistrátu hlavního města Prahy úplatný převod pozemků parcelní číslo 1403/2, 1416/2 a 1414 k.ú. Troja o celkové výměře 597
m2
- usnesení č.209 schváleno 5 hlasy
Bod č. 4 – Stanovisko k úplatnému převodu pozemku parc .č. 412 k.ú. Troja ve vlastnictví hl.m.Prahy
Zastupitelstvo bere na vědomí důvodovou zprávu vedoucího stavebního oddělení p. Karla Novotného o úplatném převodu pozemku parcelní číslo 412 k.ú. Troja o výměře 216
m2 a schvaluje úplatný převod pozemku parcelní číslo 412 k.ú. Troja o výměře 216 m2 Ukládá starostovi odeslat na OOA MHMP souhlasné stanovisko k úplatnému převodu
pozemku parcelní číslo 216 k.ú. Troja usnesení č. 210 schváleno 5 hlasy
Bod č. 5 – Volba přísedících Obvodního soudu pro Prahu 7
Zastupitelstvo bere na vědomí důvodovou zprávu k volbě přísedících Obvodního soudu pro Prahu 7 a vyjádření předsedy Obvodního soudu pro Prahu 7 k volbě navržených
přísedících a volí JUDr. Danielu Sezemskou a Ing.Martina Šíra přísedící Obvodního soudu pro Prahu 7 a ukládá tajemnici ÚMČ seznámit s volbou předsedu Obvodního soudu pro Prahu 7 za účelem složení slibu a vydání osvědčení
-usnesení č. 211 schváleno 5 hlasy
Bod č. 6 - Stanovení počtu členů Zastupitelstva městské části Praha-Troja pro volební období 2006-2010
Zastupitelstvo bere na vědomí důvodovou zprávu ke stanovení počtu členů zastupitelstva městské části pro volební období 2006-2010 a stanoví podle ustanovení § 88 odst.
1 a 2 zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, počet členů Zastupitelstva městské části Praha-Troja na volební období 2006 – 2010 na
7 členů usnesení č. 212 schváleno 5 hlasy
Bod. č. 7 – K úplatnému převodu pozemků parc.č. 1669 a 94 k.ú.Troja z vlastnictví hl.m.Prahy, svěřená správa MČ Praha-Troja do vlastnictví p. Ing. Fr.Čermáka
Zastupitelstvo bere na vědomí důvodovou zprávu k prodeji pozemků parc.č. 1669 a 94 k.ú.Troja a schvaluje úplatný převod pozemku parc.č. 1669 k.ú.Troja o výměře 572 m2
a pozemku parc.č. 94 k.ú.Troja o výměře 514 m2z vlastnictví Hl.m.Prahy, správa svěřena MČ Praha-Troja do vlastnictví pana Ing.Františka Čermáka, bytem Trojská 191, Praha 7 - Troja, za celkovou kupní cenu 1 238 040,-Kč, tj. 1140,-Kč/m2 . Ukládá starostovi MČ podepsat kupní smlouvu a zajistit realizaci tohoto usnesení usnesení č. 213 schváleno 5 hlasy
Bod č. 8 K záměru výstavby nové polyfunkční budovy v Troji
Zastupitelstvo a) bere na vědomí důvodovou zprávu k výstavbě nové polyfunkční budově na pozemku parc.č. 294/1 k.ú Troja , b) souhlasí se zahájením projektových prací na
stavbu nové polyfunkční budovy na pozemku parc.č.294/1 k.ú.Troja a se zahájením územního řízení na tuto stavbu. Ukládá starostovi městské části postupovat podle bodu b)
tohoto usnesení
usnesení č. 214 schváleno 4 hlasy, 1 zastupitel proti
Bod č. 9 - K likvidaci skluzavky na školním hřišti ZŠ
Zastupitelstvo MČ bere na vědomí důvodovou zprávu k situaci po revizi víceúčelové hrací sestavy na školním hřišti ZŠ Trojská 110. Zastupitelstvo se dohodlo na odstranění
hrací sestavy vzhledem k této revizní zprávě zpracované oprávněnou osobou p. Houžvičkovou – Sportservis. Navrhovaná cena úpravy je neadekvátní pořizovací ceně zařízení, situace bude řešena odprodejem stávajícího zařízení a případným nákupem nového, odpovídajícího současným technickým požadavkům.
Bod č. 11 – Informace
•
Zastupitelstvo schvaluje podání odvolání proti územnímu rozhodnutí „Celková přestavba a rozšíření ústřední čistírny odpadních vod Praha na Císařském ostrově – II.etapa – areál nové vodní linky“ vydanému OUR-ÚMČ Praha 7 čj. OUR-630/05/001311-OV 99/Šk a zplnomocňuje p. Ing.arch. Valtra k vypracování a podání odvolání.
•
Zastupitelé souhlasí s úhradou částky z rozpočtu MČ Praha-Troja na dodatečné náklady na přeložení telekomunikačních kabelů v ul. Nová Trojská a rozšíření komunikace o 60 m2. Pověřují starostu k podepsání smlouvy o dílo s firmou SPOJMONT.
Ověřovatelé zápisu: Ing. J. Lipský , M. Tesař, starosta O. Adámek

Troja přivítá vodácký svátek: mistrovství světa
ve vodním slalomu
Umělý vodní kanál v Praze-Troji se
začátkem srpna oblékne do slavnostního šatu. Po téměř čtyřiceti letech se
do České republiky vrací světový
šampionát na divoké vodě – od 2. do
6. srpna bude víc než 400 závodníků
z osmdesáti zemí bojovat o tituly na
mistrovství světa ve vodním slalomu.
Souboje s divokými peřejemi se odehrají při mimořádné kulise - charakteristickými znaky pražského mistrovství světa je totiž umístění umělého
kanálu přímo v hlavním městě, navíc
na "národní" řece země.
Do České republiky se druhá nejvýznamnější vrcholná akce vrací po
dlouhých 39 letech a Praha ji hostí
vůbec poprvé v historii. Premiéra bude mít symbolický význam - česká
metropole zvažuje kandidaturu na pořádání olympijských her v letech 2016
resp. 2020 a kanál vodního slalomu v

oblíbeném prostředí Troje bude v roce
2006 jako jediný dějištěm mistrovství
světa v olympijském sportu.
„Šampionát ve vodním slalomu má
být vlastně první testovací akci směrem k olympijské kandidatuře," říká
šéf organizačního výboru Jiří Rohan o
akci, nad kterou převzal záštitu i Pavel Bém, primátor hlavního města
Prahy. Pražští organizátoři ve snaze
přivést vrcholný podnik ve vodním
slalomu do Prahy uspěli napotřetí –
souhlas dostali na kongresu Mezinárodní kanoistické unie ve Varšavě 20.
listopadu 2000. K úspěchu kandidatury výrazně pomohla zejména kombinace oblíbené tratě, výborné zázemí
a precizní organizace mezinárodních
závodů s názvem „O cenu Trojského
koně“, které se konají v Praze od roku
1982 a šestkrát byly zařazeny do seriálu Světového poháru. Jejich typickým znakem je navíc mimořádně početná divácká kulisa v Troji. Lze ji
očekávat také první srpnový víkend –
zejména díky nevšední vizitce, kterou

XIV. VŠESOKOLSKÝ
SLET 2006
V prvním červencovém týdnu tohoto roku vyvrcholí
pod záštitou presidenta České republiky
prof. Václava Klause a pražského primátora Pavla Béma XIV. všesokolský slet - velkolepá sportovně - společenská akce s
dlouholetou tradicí a značným mezinárodním, společenským a sportovním dosahem.
Za přítomnosti presidenta České republiky,
členů Mezinárodního olympijského výboru a
dalších významných představitelů kulturního,
sportovního a politického života se této akce
zúčastní nejen členové Sokola ve všech věkových kategoriích z ČR, ale i zástupci mnoha
sokolských organizací z celého světa, široká
veřejnost a další hosté. Od 19.5.2006 byl prostřednictvím všech terminálů akciové společnosti SAZKA zahájen prodej vstupenek na
hromadná vystoupení XIV. všesokolského
sletu 2006, která se budou konat ve dnech
5.a 6.7.2006 na strahovském stadionu E.
Rošického. Vstupenky je možné také rezervovat na internetových stránkách www.
sazkaticket.cz,případně zakoupit přímo ve
sběrnách Sazky: pro dospělé v ceně 200,- Kč,
pro děti a mládež do 18 let v ceně 100,-Kč, do
6 let zdarma. Těsně před sletem a ve sleto-

se chlubí český vodní: Ještě nikdy v
historii se totiž nestalo, aby závodníci
Československa resp. České republiky přijeli z mistrovství světa bez medaile! Domácí prostředí jim navíc letos skýtá mimořádnou šanci vylepšit
excelentní bilanci. Ačkoli olympijský
vítěz z Barcelony 1992 Lukáš Pollert
už před lety ukončil kariéru, český
vodní slalom neustále září.
Jeho jednoznačně největší osobností
je Štěpánka Hilgertová. Dvojnásobná
olympijská vítězka z Atlanty (1996) a
Sydney (2000) by se na start šampionátu měla postavit ve svých 38 letech...
Medailové ambice však budou mít
také bronzoví olympionici mezi deblkanoisty - Marek Jiras, Tomáš Máder
(Sydney 2000) a Jaroslav Volf, Ondřej
Štěpánek (Atény 2004).
Ambice rozšířit českou medailovou
sbírku v domácím prostředí budou mít
zcela jistě i kanoista Tomáš Indruch
nebo kajakářka Irena Pavelková. Troja se může těšit.

vých dnech bude možno zakoupit vstupenky i
přímo na Strahově u pokladen.
Vystoupení členů Sokola a hostů - Sokola
na Slovensku a ČASPV- na strahovském stadionu E.Rošického v hromadných skladbách
bude vyvrcholením XIV.všesokolského sletu.
Všesokolské slety, z nichž první se uskutečnil
v roce 1882 , patřily v minulosti vždy mezi významné mezníky činnosti České obce sokolské i celé společnosti. Uvedenými vystoupeními tak navazují sokolové na své nejvýznamnější tradice. Veřejnosti bude ve dnech
5.7.2006 a 6.7.2006 předvedeno celkem 19
hromadných skladeb v provedení cvičenců
různých věkových kategoriích - od 3letých dětí
až po seniory. Ve dvou odlišně komponovaných programech uvidí diváci kombinaci hudby, pohybu, barevnosti oblečení i zeleného
trávníku a spolu s celkovou atmosférou prostředí získají naprosto nezapomenutelné zážitky nejen sportovní ale i emocionální a umělecké.
Program hlavních sletových dnů 1. - 6. července 2006 :
1.7.sobota- 15 hod.- Sokol Gala - předpremiéra sportovního programu - místo Sazka
Aréna
19 hod. - Sokol Gala - sportovní program a
slavnostní zahájení sletu- Sazka Aréna mezi
programem odpoledním a po programu večer-

Mistrovství světa ve vodním slalomu
- do České republiky se vrací po 39
letech
- na kanále v Praze-Troji se uskuteční
od 2. do 6. srpna 2006
- na loňském šampionátu v Penrithu
(Austrálie) se představilo 220 závodníků z 55 zemí
- čeští závodníci vybojovali na MS
2005 zlato v kategorii hlídek kajakářek a bronz singlkanoistů
- na ME 2005 získali deblkanoisté Jaroslav Volf - Ondřej Štěpánek druhý
titul mistrl Evropy, Štěpánka Hilgertová skončila druhá
- největšími hvězdami českého vodního slalomu jsou Štěpánka Hilgertová,
dvojnásobná olympijská vítězka
(Atlanta 1996, Sydney 2000) a Lukáš
Pollert, olympijský vítěz (Barcelona
1992).

PODROBNÝ PROGRAM
V PŘÍŠTÍM ČÍSLE TROJSKÉHO
KURÝRA

ním hrají sokolské muziky.
1.- 6.7. - Výstava výtvarných děl členů a příznivců Sokola z řad výtvarných umělců Dějiny
a současnost Sokola v aule Tyršova domu,
Praha 1, Újezd 450.
2.7.neděle- 10 hod.- Sletový průvod Prahou - od Václavského nám., ulicí 28.října Národní třídou kolem Národního divadla, po nábřeží k Domu umělců, kde bude umístěna tribuna, dále Pařížskou třídou s ukončením na
Staroměstském náměstí. V odpoledních hodinách a další dny budou probíhat zkoušky
skladeb na Strahově až do hlavních slet. dnů
5. 7.středa.- dopoledne - projíždečka II programu, odpoledne generálka a večer od 21.
hod. I.program
6. 7.čtvrtek -II. program od 14 hod. a slavnostní zakončení sletu.
Ze Sokola Troja vystoupí naše cvičenky v prvním dnu večerního programu na Strahově se
skladbou Výlet s aerobikem. Zúčastnily se i
oblastního sletu v Mělníce 20.5.2006.
Skladbu Počítadla - budou cvičit naše děti jen
na oblastních sletech v Kladně
18.6. na Vinohradech a 22.6.2006. na Strahově cvičit nebudou, protože některé děti odjíždí
z Prahy.
17.6. při Dnu plném pohybu na louce u řeky budou předvedeny obě skladby.
Filipová Alžběta

Přívoz Podbaba – Podhoří zjednoduší výlety do ZOO
a Botanické zahrady

Především návštěvníci Botanické zahrady a ZOO uvítají další přívoz přes Vltavu, který Praha 6 společně s Povodím Vltavy otevírá od 1. července mezi Podbabou
(Praha 6) a Podhořím (Praha-Troja). Přívoz začne fungovat
přesně rok po zahájení provozu nedalekého přívozu mezi Sedlecem (Praha 6) a Bohnicemi (Praha 8).
“Severozápad Prahy nemá dnes přes Vltavu žádný most.
Proto jsme před rokem obnovili provoz sedleckého a nyní i
podbabského přívozu. Oba jsou nejen funkčním dopravním
prostředkem pro běžné denní cesty lidí, ale také výrazným přispěním pro výlety vltavským údolím nebo návštěvy pražské
botanické zahrady či ZOO,“ domnívá se starosta Praha 6 Tomáš Chalupa a dodává: „Realizací a zprovozněním přívozu
Podhoří – Podbaba se také završilo unikátní propojení tří městských částí Praha 6, 7 a 8.“
Přívoz Podbaba – Podhoří se stejně tak, jako sousední přívoz Sedlec –
Bohnice, vrací po letech na své původní místo, kde v minulosti již přívoz,
tzv. Lysolajský, fungoval. Obě stanice přívozu, v Podbabě i v Podhoří, mají
přímé napojení na městskou hromadnou dopravu a jsou s výhodou využitelné na propojení cyklostezek, které vedou po obou březích Vltavy.
Přívoz bude v provozu 16 hodin každý den tak, že začátek i konec provozu bude navazovat na MHD. Je ale také možné zajistit převoz osob mimo
plánované převozní časy. Potřeba plavby mimo jízdní řád se signalizuje
akusticky (zvonem, kruhem nebo požádáním) a za takovou plavbu se ne-
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platí žádný příplatek. Na přívozu platí tarif dopravce s tím, že jsou uznávány
předplatní jízdenky PID. Základní jízdné je 20 Kč, děti od 6 do 15 let zaplatí
10,- Kč, držitel předplatní jízdenky PID pro tarifní pásma P a 0 to má zdarma. Stejně tak se neplatí za jízdní kolo, dětský kočárek, psa či zavazadlo.
Jako převozní plavidlo pro přívoz Podbaba – Podhoří je použit upravený
ponton o nosnosti 5 – 10 tun s motorovým pohonem. Úprava spočívala
v doplnění lavic a bezpečnostního zábradlí pro zajištění přepravy osob. Na
ponton bylo také umístěno zařízení pro přepravu kol ve zpřímené poloze.
Kapacita přívozu je 12 osob a příslušenství (kola, zavazadla, apod.).
pro Trojský kurýr Martin Šalek, tiskový mluvčí ÚMČ Praha 6

NAROZENÍ
HŘÍBĚTE KONĚ
PŘEVALSKÉHO
V pražské zoo se narodila klisnička koně Převalského

Pátý ročník Trojského orienťáku měl ideální podmínky. „Orienťáci“ jsou nenároční sportovci a přízeň k
přírodním podmínkám se v rodinách velmi často dědí.
Téměř 300 soutěžících vybíralo z řady tras v okolí
usedlosti Havránka a na svazích v okolí PBZ.
K úspěchu celé akce přispěla bezchybná organizace členů Sokola Troja – oddíl orientačního běhu. Byla
to dobrá prezentace Sokola i Městské části PrahaTroja.
starosta Oldřich Adámek

Zahradnické služby Šárka
•
•
•

Zakládání a údržba zahrad
Zahradnické práce
Vybavení a údržba živých květin
v interiéru
• Vázání kytic a dovoz na objednávku
Kristová Šárka
Mobil:777 696 646 Tel:2819 260 37
e-mail:kristovas@atlas.cz

K této radostné události došlo ve středu 7. 6.
2006 v brzkých ranních hodinách. Jedná se již o
213. mládě z úspěšného pražského chovu.
Otec Gino se narodil 7.7.1986 v USA, do Prahy
přišel 22.6.1998 ze Zoo Köln, je to jeho 16. potomek. Matka Uršula, nar. 10.5.1990 v Praze, jedná
se o její 8. hříbě.
Hříbě je s matkou ve výběhu společně
s ostatními, zatím je vše v pořádku, mládě je zdravé
a čilé, doprovází klisnu na každém kroku.
Obě jsou k vidění z návštěvnického prostoru.
Ing.Vít Kahle, tiskový mluvčí ZOO

klisnička koně Převalskéo
s matkou Uršulou

Postupně
naplňujeme svá
předsevzetí
Blíží se konec školního
roku a to je čas pro rekapitulace. Snažili
jsme se průběžně informovat trojské občany o dění ve škole, není tudíž na místě
dlouze se rozepisovat. Nedávno se mne
jeden student zeptal, co se nám letos nejvíc nezdařilo a co naopak povedlo. Nebyla
to žádná neobvyklá otázka, ale sotva jsem
mu odpověděl, ihned jsem se chtěl opravit.
Ať přemýšlím, jak přemýšlím, vystihnout
jednoznačně nej… letošního roku v dobrém
i špatném není věcí snadnou. Ne nadarmo
se říká, že kdo nic nedělá, nic nezkazí. Jelikož se snažíme dělat hodně, dopouštíme
se i chyb. A to je za všechna negativa.
Na druhou stranu je velmi pozitivní, že nám to vůbec není lhostejné a máme nejlepší vůli své chyby napravovat, daří
se nám o tom přesvědčovat stále více lidí.
Na této cestě hodláme nadále pokračovat,
intenzivně pracujeme na novém vzdělávacím programu, podílíme se na projektech,
spolupracujeme s dalšími institucemi
v regionu, čehož si velmi ceníme. Všem
žákům, jejich rodičům a čtenářům Kurýra
přejeme pěkné léto a příjemné prázdniny!
Radim Jendřejas a učitelé
Trojského gymnázia Svatopluka Čecha

Adresa redakce: ÚMČ Praha-Troja, Trojská 230/96, 171 00 Praha 7–Troja, , Tel./ Fax: 284691121, e-mail: info@mctroja.cz

TROJSKÁ BUCHTA - ČERVEN 2006
VÝSLEDKY Kategorie sladké– pečené: 1. Helena Luttererová, 2. Jitka Adámková, 3. Helena Lutte-

rerová Kategorie sladké – nepečené: 1. Tina Peterková, 2. Kristýna Petráková Kategorie slané:
1. Radim Jendřejas, 2. Jaroslava Nováková, 3. Věra Petrtýlová .
Cena za nejlepší umělecký dojem: Helena Luttererová
1. a 2. místo – kategorie sladké nepečené – Tina Peterková a Kristýna
Petráková (Originální recept otiskujeme v původním znění )
TROJSKÝ POHLED LETCE
Pomůcky: váhy, podložka, kastrol, pánev, mísa, vařečka, nůž, lžíce,struhadlo (náhradní pánev, číslo na hasiče a záchrannou službu), šikovné ruce, zahuštěné mléko, máslo (rozuměj
250 g živočišných tuků)
Postup práce:
1) připravíme si pomůcky a chemikálie
2) nadrtíme si ořechy a odměříme si cukr krupici v poměru 1:1
3) do kastrůlku vhodíme polovinu másla a oba dva pikniky » pozorujeme proces tavení za
občasného promíchání
4) z cukru si připravíme karamel. Chemický vzorec se nezmění, dojde jen ke změně skupenství
5) do karamelu vhodíme 1/2 ořechů a zuřivě promícháme
6) do vzniklé směsi nalejeme to, co jsme předtím roztavily v kastrůlku
7) vhodíme zbytek ořechů a mícháme a mícháme
8) směs rychle namažeme na oplatku a připlácneme druhou oplatku
9) roztavíme si čokoládu a potřeme povrch horní oplatky
10) ze zbytku hmoty vytvoříme trojské domy (včetně Indonéské džungle) z pohledu letce
Závěr: Pokus se nám snad zdařil, pozorovaly jsme bouřlivé reakce.

Porota to rozhodně neměla jednoduché

TROJSKÁ BUCHTA - ČERVEN 2006

1. místo – kategorie slané – p. Radim Jendřejas
SLANÉ BOCHÁNKY Z LISTOVÉHO TĚSTA
1) Listové těsto rozválíme a nakrájíme na obdélníčky, do kterých zabalíme připravené náplně. Bochánky můžeme posypat
sýrem, paprikou, mákem, kmínem apod., abychom rozeznali jednotlivé druhy
2) Náplně:
Špenátová: 1 mražený špenátový protlak, 1 větší cibule, 2 vejce, 3-4 stroužky česneku, olej, pepř a sůl
Žampiónová: 1 větší cibule, několik žampionů, 3 vejce, olej,
pepř a sůl
Salámová : 20 dkg kabanosu (měkkého salámu), 1 větší cibule, 3 vejce, olej, pepř a sůl

Tisková oprava
Začátek června patří
v Troji tradičně „Trojské buchtě“. Je to
skvělá příležitost, jak se lidi mohou
pobavit a přitom předvést své kulinářské umění. Líbí se mi pojetí celé akce,
v posledních letech se snažím svou
účastí podpořit podnětnou myšlenku
pana starosty, paní Zajícové i dalších
zainteresovaných. Jsem rád, že se zapojily i některé kolegyně z našeho
gymnázia. Bylo by tudíž velmi nespravedlivé, abych se pro rok 2006 honosil
titulem „Trojský pekař v kategorii sla-

né“. Ne, že by mi to nelichotilo,
ale skutečnost je jiná. Na škole
totiž nejsou jen dobří učitelé, ale
i kuchaři. Tou opravdovou vítězkou se ve zmíněné kategorii
stala paní Lucie Prokopcová. Při
vyhlašování nejlepších jsem byl
v rozpacích, ale rád jsem se do
nich dostal! Pro příští rok je to
však velká výzva…
Radim Jendřejas,
Trojské gymnázium Svatopluka Čecha

