Trojský kurýr
ČÍSLO 83/2006

OFICIÁLNÍ MĚSÍČNÍK MČ PRAHA – TROJA
MK ČR E 12401
NOVÁ TROJSKÁ
Dne 18.8.2006 v 10.00 hodin byl zahájen provoz na komunikaci s pracovním
názvem „Nová Trojská“. Kolaudace
úspěšně proběhla 1.8. a provoz byl zahájen ihned po nabytí právní moci. Přestože
stavba nebyla některými občany přijímána
kladně, bude určitě přínosem už jenom proto, že zmizel po léta zanedbaný prostor a
tím vznikla možnost vybudování chybějícího
severního chodníku v ulici Trojská mezi ulicemi Nad Kazankou a Pod Havránkou.
Stavební povolení na I.etapu „Nové Trojské“ bylo vydáno už v roce 1995, ale
k realizaci vlastní komunikace vedla neuvěřitelně dlouhá a komplikovaná cesta. Investorem stavby byl Dacfin s.r.o. ve spolupráci
s Městskou částí Praha – Troja a zhotovitelem Pražské silniční a vodohospodářské
stavby.
Karel Novotný,
vedoucí stavebního oddělení

Kolaudace 1.8.2006

Škola ani o prázdninách nespí

speciálním sádrokartonem, zlepšujícím akustiku a
byla provedena instalace nových úsporných
osvětlovacích těles a instalována audio a videotechnika. Tyto prostory v budoucnu poslouží nejen
školám, ale i široké veřejnosti.
Vzhledem k tomu, že přízemí fasády budovy
ZŠ ze strany do Trojské ulice bylo v žalostném
stavu , bylo přikročeno i k opravě a obnovení nátěru této
části budovy. Věříme, že i
tato drobná úprava
přispěje k
Tak jako každý rok, tak i letos o prázdtomu,
že
ninách přikročil Úřad MČ Troja k vylepse žákům
šení úrovně vybavení základní školy.
po prázdniPozornost byla zaměřena na úpravu hanách půjde
ly v 1.patře, která byla přestavěna na
do školy
reprezentativní aulu, kde bude možné
radostněji.
pořádat různé výstavy a přednášky. Byly vyměJiří Tymich, správa majetku
něny všechny dveře, stěny a strop byly obloženy

SRPEN 2006

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA – TROJA
VE SPOLUPRÁCI S GALERIÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY – ZÁMEK TROJA,
JAROMÍREM UNGREM, NADACÍ QUIDO SCHWANKA ,
PRAŽSKOU BOTANICKOU ZAHRADOU, ZOOLOGICKOU ZAHRADOU
A SOKOLEM TROJA pořádá

8. TROJSKÉ VINOBRANÍ

v neděli 17. září 2006 od 10.30 hod.
v areálu Trojského zámku
pod vinicí svaté Kláry
Program vinobraní : * Divadelní soubor Červený kohout *Dětský taneční soubor IRIS *Kouzelník
* Soubor historického šermu Dačičtí* Cimbálovka pražského Slováckého krúžku
Vstupné 50,- Kč

MČ PRAHA 11

OSEDLEJTE SVÉHO PEGASA
V ZAHRADĚ
G a l e r i e
u
l á v k y
Městská část Praha– Troja
Nadace Quido Schwanka
Troja, město v zeleni,
Vás zvou na zahájení výstavy

CYRIL, JIŘÍ
A JANA BOUDOVI
severní

okraje

Prahy

obrazy, kresby, grafika
Na vernisáži, která se koná
ve čtvrtek 7. září 2006
v 17 hodin, o vystavených dílech
promluví Ludvík Losos
Galerie U Lávky, Povltavská 42/21,
171 00 Praha – Troja, autobus 112
zastávka Kovárna, z křižovatky ulic
Trojská a Pod Havránkou k řece
Výstava trvá do 29.10.2006
Otevřeno Pátek 13-17,
Sobota a neděle 10-18 hod.

Letos již popáté otevře jihoměstské Kulturní centrum Zahrada (Malenická 1784,
Praha 4 – Chodov) své brány těm, kdo
do ní přijdou pěstovat literaturu.
Do pátého ročníku zde v říjnu vstoupí
kurz tvůrčího psaní Dar slova, pořádaný literární agenturou LIMA pro začínající autory
všech generací. Ve dvou semestrech jim
poskytne teoretickou i praktickou spisovatelskou výbavu, seznámí je s principy, postupy, metodami a nástroji spisovatelské profese. Určen je ale i těm, kdo touží proniknout
k magii tvůrčího literárního procesu, aniž
sami píší, kdo se chtějí stát kvalifikovanými, zasvěcenými čtenáři.
Hlavní tematické okruhy: Základy estetiky a teorie literatury. ● Osobnost tvůrce.
● Publicistika, umělecká publicistika, literatura. ● Žánry, jejich vznik, proměny, funkce. ● Entrefilet, kurzivka, sloupek, fejeton,
črta, esej, povídka. ● Námět, látka, téma,
motiv, fabule a syžet literárního díla. ●
Kompoziční principy. ● Spisovný jazyk. Dia-

lekt. Obecná čeština. Slang. Argot. Jazyk
mládeže. ● Jazyk, styl a forma prózy. ●
Řeč vypravěče. Řeč postav: přímá, polopřímá, nevlastní přímá. Vnitřní monolog. ● Literární obraz. ● Obrazné vyjádření a pojmenování. Přirovnání. Metafora a metonymie.
Stylistické figury. ● Slovo a věta v moderní
próze. ● Rozvíjení epického děje. ● Redigování. ● ...aj. V seminární části získávají
účastníci kurzu odborné lektorské posudky
svých literárních prací, diskutují o nich se
svými kolegy, zvládají gramatická a stylistická úskalí češtiny, na pokleslém jazyku médií se učí vyhýbat hrubým prohřeškům proti
ní.
Absolventi kurzu jsou pak vítáni v Klubu
autorů Jižního Města (KAJMAN), který
založili a jehož řady každoročně rozmnožili
jejich předchůdci. Zde mohou s odbornou
lektorskou pomocí připravovat své rukopisy
k publikování. Další informace o kurzu
tvůrčího psaní Dar slova získáte a přihlásit
se můžete do 25. září na telefonních číslech 272 912 514 nebo 602 560 093.
PŘIJĎTE SI DO ZAHRADY
PRO DAR SLOVA!
Mgr. Jiří Polák, lektor kurzu

TROJSKÁ BUCHTA 2006 – RECEPTY - pokračování
p.Vlasta Hantonová – ROHLÍČKY
1/2 kg polohr.mouky
1/4 kg másla (nerozehřáté)
2 vejce
5-7 lžic mléka, sůl,
5 dkg droždí
Všechno smíchat dohromady, rozdělit na 4
díly, vyválet placku

p. Niklasová + Filipová – SKOŘICOVÉ ŘEZY (NEBO DORT)
4 vejce se ušlehají s 15 dkg mouč,cukru dopěny, 1 peč.prášek zamíchá se s
20 dkg hlad.mouky+1 dcl oleje, dále se uvaří 2 vanilkové pudinky a zalije se
na první těsto. První těsto se rozetře na plech na peč.papír nebo alobal (plech
s vyššími okraji), zalije se vanilk.pudinky. Peče se při teplotě 200 st.C cca 20
min. Na upečené těsto se nalijí 2 zakysané smetany (velké) a posype se skořicovým cukrem, dá se vychladnout a potom ještě do lednice. Na dort se použije 1/2 dávky.

P. Gabriela Špronglová – „ZAFLÁKANÁ BUCHTA“
25 dkg hl.mouky, 20 dkg cukru, 1 dcl oleje. 1 dcl vody, 5 vajec, 1 prášek
do pečiva
Žloutky utřít s cukrem, přidávat olej, pak vodu, mouku s práškem a sníh.
1/2 těsta nalijeme na vymazaný a vysypaný plech, do druhé 1/2 přidáme
3 lžíce kakaa a nalijeme na světlé těsto. Ze 2 vanilk.pudinků, 750 ml
mléka, 5 lžic cukru a 1 vanilk,.cukru uvaříme pudink a vlažný lžící naflákat do syrového těsta. Po upečení rozetřít na povrch polevu: 2-3 zakysané smetany, 3 lžíce moučk.cukru, 1 vanilkový cukr. Polevu natřít na
horkou buchtu. Sypat Grankem nebo kokosem.

Fedorovi – DORT TROJA
1)Těsto: 200 g mouky, 200 g másla, 200 g cukru, 3-5 lžiček vody
Těsto rozmícháme rukama, prohnětené těsto dáme do fólie do
ledničky na půl hodiny. Předehřejeme troubu na 200 st.
Vymaštěnou formu vyložíme těstem a dáme péci na 20-25 min.
2)Náplň: 4 pomeranče, bílé víno . 150 ml, 75 g moučk.cukru, lístky mandlí.
3 pomeranče oloupeme a vykrájíme , kůru posledního pomeranče
smícháme s jeho šťávou. Přidáme bílé víno a moučk.cukr. Touto
směsí zalijeme nakrájené pomeranče a přidáme lístky mandlí. Pak
je potřeba dort zchladit.
3) Bílá glazura: 300 g moučk.cukru smícháme s 2 vaječnými bílky a šťávou z půlky citronu

p. Marie Mansfeldová - šátečky
30 dkg hlad.mouky
25 dkg Hery
2 lžíce octa
2 lžíce mléka
1 žloutek
Těsto nechat odpočinou
15 dkg cukru, 15 dkg
ořechů, 1 vejce – smíchat . Péci v teplejší
troubě.

p. Markéta
Pýchová –
Margot bábovka
2 hrnky polohr.
mouky
1 hrnek cukru
2 vejce
1 prášek do pečiva
1/2 hrnku mléka
1/2 hrnku oleje
1 čokoláda Margot

p. Ivana Marchalová –
Piškoty v listovém těstě
1 balíček piškotů, 1 bal. listového těsta, 1 sklenice
kompotu, 2 vanilkové pudinky, 1 l mléka.
Uvaříme hustý vanilkový pudunk. Z list.těsta vyválíme dva pláty. Jeden položíme na vymazaný plech. Na
něj naskládáme piškoty a zalijeme pudinkem.Do pudinku jemně vmáčkneme kompotované ovoce a přikryjeme druhým plátem listového těsta . Vložíme do
vyhřáté trouby, pečeme 30-40 min. Před podáváním
posypeme moučkovým cukrem.

VÝROČNÍ ZPRÁVA
O ŠKOLNÍM ROCE
2005 – 2006
Mateřská škola Nad Kazankou
ZÁKLADNÍ ÚDAJE O MŠ
Mateřská škola Nad Kazankou
171 00, Praha 7 – Troja,Nad Kzankou 30/230,
ms.troja@volny.cz, 284 690 495-6, 739 536 140
Zřizovatel MČ Praha – Troja
Dvoutřídní mateřská škola s celodenním provozem
Ředitelka – Mgr Zdeňka Bejčková
Stravování zajišťuje firma Sodexho
POČET DĚTÍ, ZDRAVOTNÍ STAV
Počet dětí – 50 /dle kapacity/.
Do základní školy odchází 9 dětí, z toho 8 do trojské školy,1 do ZŠ na Prahu 6, 1 dítě přechází do
anglické školy. Cizí státní příslušnost – 6 dětí /1německá, 2 rakouská, 1 ruská.,2 česko – anglic./. Průměrná docházka – 14,3, 18,6 o prázdninách 12 dětí. Odklady ŠD – 1dítě / sociální a
pracovní nezralost/ K zápisu přišlo 20 dětí, 10
přijato, 10 nepřijato,později přijaty 2 děti/2 děti
odcházejí –1 na obvod,kde bydlí, l do ciziny/ Nemocnost dětí – průměrná, běžné nemoci, virosy,
záněty středního ucha, laryngitidy,letos žádné
infekční onemocnění
KOLEKTIV MATEŘSKÉ ŠKOLY
Mimo ředitelku 3 pedagogické pracovnice a 1
p.školnice, která pracuje i jako pradlena na částečný úvazek, 2 pracovnice ve školní kuchyni
z firmy Sodexho. Kolektiv je sehraný, panuje pohoda a příjemná atmosféra. Absence minimální.
VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNIC Všechny pracovnice mají požadované vzdělání, neustále se dále
vzdělávají samostudiem a v různých vzdělávacích akcích/ základy práce na PC - 2 pracovnice,
Hudební rok v RVP – 2 prac., Český rok v lid.
tradicích – 2 prac. Poruchy chování u dětí předškolního věku – od teorie k praxi – 1.prac./. Letos
poprvé jsme využívaly k samostudiu – studijního
volna, v navrhované výši 12 dnů nebylo možno
využít ani u jedné pracovnice /z provozních důvodů /. Internet zaveden i do PC ve třídě, tak mohly
paní učitelky s internetem pracovat.
MATERIÁLNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY
Díky přístupu Městské části Praha Troja
k místním školám dochází každým rokem ke
zlepšování vnitřního prostředí mateřské školy.
Během loňských prázdnin byla provedena modernizace školní kuchyně – nerez skříňky, pracovní stoly,vozíky, regál. Během roku zakoupen
nový elektrický řezač chleba a velká mraznička
Elektrolux. Dále byly vyměněny koberce
v hernách, jedno oddělení bylo vymalováno .

TJ SOKOL TROJA
Sokolská všestrannost zve všechny
cvičence začátkem školního roku k
pravidelnému cvičení do tělocvičen
podle stejného rozvrhu hodin jako v I.
pololetí. Rozvrh je vyvěšen na nástěnkách u Sokolovny, na úřadě Troja a na
vchodu do tělocvičny ZŠ. Těšíme se na
Vás!
Cvičitelský sbor sokolské všestrannosti

Letos nemalujeme, využíváme možnosti malovat
1x za 3 roky.Do skladu čistého prádla jsme nechali zhotovit třídílnou skříń se zašupovacími
dveřmi .Do ředitelny byl zakoupen nový počítač
s příslušenstvím. O letošních prázdninách necháváme renovovat dveře / polovinu celkového počtu – druhou polovinu příští rok - Firma Portas/.
Na jaře jsme upravovali chodbu vedle vstupu do
budovy na šatnu pro děti, které chodí do Dětského Centra /bylo zřízeno v dubnu tohoto roku jako
doplňková činnost školy/.
HODNOCENÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI Vzhledem k tomu, že sídlíme uprostřed
zeleně a máme blízko k přírodě, jsou naše tématické celky odvozeny ze střídaní ročních období –
podzim,zima,jaro léto,doplňujeme je místní historií a zvyklostmi,významnými svátky, samozřejmě
pohádkami a příběhy.Jedná se vlastně o soustavu deseti tématických celků. Tyto celky si každé
oddělení zpracovává samo do svých třídních programů, ty jsou týdenní a seznamujeme s nimi
rodiče na nástěnkách.V minulém školním roce
jsme se více zaměřili na cíl: Podporovat fyzické
zdraví a zdatnost dítěte, vytvářet podmínky pro
rozvoj základů zdravého životního stylu. Ke splnění tohoto cíle nám pomáhaly dílčí cíle uvědomění si vlastního těla -rozvoj pohybových
schopností a zdokonalování dovedností v oblasti
hrubé i jemné motoriky/koordinace pohybu,
dýchání, koordinace ruky a oka/,snaha o správné
držení těla, správný sed u stolu při jídle, při grafických činnostech,na různé úrovni pohybové dovednosti a prostorovou orientaci v různém prostředí/ mladší děti chůzi po schodech nahoru i
dolů,za vedoucím dítětem i ve skupině ,překážky
v nerovném terénu, užívat různé náčiní – tyče,
míčky,drátěnky, kroužky,stužky, sladit pohyb
s hudbou. Vnímat a rozlišovat pomocí smyslů
zvuky,vůně,tvary,barvy, správné držení a používání lžíce, příboru, tužky, pastelky, štětce, modelovací hmoty, jednoduchých hudebních nástrojů .
Většina dětí se umí samostatně obléknout a
svléknout, některé s menší dopomocí , velkou
pozornost jsme věnovali v obou skupinách upevňování hygienických návyků. Po ukončení her
mají děti upevněný návyk úklidu hraček a koutků,
jednoduché práce na hřišti.V rámci upevňování
zdraví a zdravého životního stylu mají děti zajištěno pití po celý den ,chodíme s dětmi pravidelně ven /mimo vysoké stupně znečistění ovzduší /,využíváme dokonale našeho prostředí
k sezónním činnostem /pískoviště,koloběžky,
chůdy, švihadla,míče,kuličky,hry s vodou a ve
vodě., se sněhem a na sněhu,houpačky, průlezky, skluzavky, kolotoč,vycházky s překonáváním
překážek... Nadstandardní aktivity /placené rodiči/ plavání v Axe – celoročně,starší děti, sezna-

mování s anglickým jazykem – l skupina starších
dětí, zájmová hudebně pohybová výchova „
Kuřátka „ – 2 skupiny dětí, keramický kroužek –
starší děti, lx za 14 dní - odpoledne
Doplňková činnost mateřské školy – Dětské
Centrum – po zápisu 2006 byl zjištěn větší počet zájemců, než můžeme přijmout / vzhledem
k malému počtu dětí, které odcházejí do školy a
k omezené kapacitě / ,přihlášeno 10 dětí,funguje
2x týdně v odpoledních hodinách ,kdy je prázdná
třída jednoho oddělení/keramika a plavání st.
dětí / - vede kvalifikovaná paní učitelka ,rodiče
platí 50,- Kč za jedno odpoledne na účet školy.
Provoz zahájen v dubnu 2006. Akce školy –
Účast na obvodní výstavě Betlémů - starší
děti Mikulášská nadílka – ve spolupráci
s Trojským gymnáziem,indiv.dárky dětem Vánoční vystoupení pro rodiče – v polovině prosince,v každé třídě zvlášť ,velmi zdařilé, individuální dárky dětem / látkové panenky a panáčci /
Návštěva ZŠ – uskutečnila se 2x, jednou na
divadelním představení, které hráli školáci našim
dětem/ na oplátku zveme děti ZŠ na některá divadelní představení v MŠ / a po druhé jako exkurse ve vyučování v l.třídě./ před zápisem do 1.
třídy./ Karneval – taneční improvizace a soutěže
v maskách,každoročně se zúčastňuje i personál
školy /Poděkování patří maminkám,které jsou
velmi šikovné a připravují dětem nápadité
převlečení/. Otvírání studánek – každoroční
účast našich dětí na tomto milém setkání, patří již
mezi tradiční trojské akce Velikonoce – oslava
jarních svátků,děti zhotovují drobné dárečky
Svátek matek - zhotovování dárečků pro
maminky,písničky ,básničky a kresba Škola
v přírodě – 18 dětí - 11 dní v krásném prostředí
Benecka Návštěva ZOO – starší děti 2x ročně,
mladší 1x – Návštěva PBZ – starší děti vícekrát
do roka / i Skleník /,mladší děti jednou na jaře
Výlet - před velikonocemi do skanzenu v Přerově
n/L – Den dětí – oslava zahrnovala divadelní
představení „Tři zlaté vlasy Děda Vševěda „ a na
h ř i š ti sportovní soutěže.Rozloučení
s předškoláky – je to vlastně celé „rozlučovací“
dopoledne pro děti,které odcházejí do školy –
diskotékové tancování se střídalo s množstvím
zábavných a vědomostních her,velmi oblíbená je
módní přehlídka aktovek, předání knihy na
rozloučenou ,tentokrát od V. Čtvrtka „ Jak čert
hledal díru do pekla „ , připití dětským šampusem
a zmrzlina.Divadelní představení – každý měsíc
zveme divadla do mateřské školy,starší děti byly
v Selasiánském divadle na Popelce .Na schůzce
rodičovského sdružení se uskutečnila přednáška
pro rodiče „O zdravé výživě dětí „ – přednášela pí dr.Oliveriusová Tento školní rok patřil mezi
ty pozitivní.
Mgr. Zdeňka Bejčková, ředitelka

MÁSLOVICKÉ POSVÍCENSKÉ VINOBRANÍ - SOBOTA 9. ZÁŘÍ 2006
*Stloukání másla * Pohádka pro děti (divadélko Romaneto) *Výstava v muzeu Tkaní je
hraní *Závod o ceny v běhu s autíčkem v pase do vrchu (100 m) pro všechny věkové kategorie pod patronací Petra Vojáčka, mistra ČR a Evropy v závodech automobilů do vrchu *
Příjezd a vítání Bakchuse *Ochutnávka vín s odborným výkladem * Hudba k tanci a poslechu* Posvícenská taneční zábava na návsi * Diskotéka na návsi Dopravní spojení do Máslovic
z Prahy: autobusem: bus č. 374 z Prahy 8, stanice metra Kobylisy, ulice Pod sídlištěm. www.ropid.cz
vlakem: z Masarykova nádraží směr Kralupy n.Vlt., vystoupit v Libčicích n. Vlt., přes řeku přívozem (jízdní řád přívozu) a dále pěšky 1,2km po naučné stezce; Autem: po D8 směr Teplice, odbočit na Klíčany, v Klíčanech doleva 5 km
přes Hoštice, Vodochody do Máslovic Pěšky nebo na kole z Prahy-Troje podél Vltavy po červené značce (18km).
www.maslovice.cz
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