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S T E Z K A  Q U I D O 
SCHWANKA   je  
„pěkným chodníčkem“ 
     Nákladem 900 tis. a za 
přispění Nadace QS -Troja, 
město v zeleni 100 tis. Kč, 
pokračuje likvidace neváb-
ných míst v Troji. Zastupitelé 
MČ Troja se rozhodli pro tu-
to investici po zvážení sku-
tečnosti, jak hojně je toto 

místo využíváno nejen míst-
ními, ale i ostatními návštěv-
níky Troje. Úprava stezky 
koresponduje s připravova-
nou rekonstrukcí prostoru 
křižovatky ulic K Bohnicím a 
Pod Hrachovkou a případ-
ným chodníkem do oblasti 
Podhoří. 
     starosta Oldřich Adámek  

STEZKA QUIDO SCHWANKA DOKONČENA 

 
 
 
 

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 
 
S N Y    A     R Á J E 
 
výstava  prací  studentů  Vyšší 
odborné školy a Střední výtvarné 
školy  Václava  Hollara 
částečně  inspirovaných 
spoluprací s  Pražskou  
botanickou zahradou v Troji 
  
Vernisáž se koná ve čtvrtek   
2.listopadu 2006 v 17 hodin 
 
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  31.12.2006 
Otevřeno pátek  13-17 hod.  
sobota a neděle 10-18 hod. 

VÝSLEDKY VOLEB DO 
 ZASTUPITELSTVA  
MČ PRAHA– TROJA 

1. Tomáš Drdácký /290/Trojský kůň  
2. František Malý /225/TK 
3. Monika Maurerová /223/TK 
4. Otakara Stavovčíková /173/TK 
5. Václav Valtr /155/ODS 
6. Jiří Kořenský /142/ODS 
7. Jaroslav Bejček /108/   
     SNK-ED 

Na vernisáži vystoupí  písničkář  Mirek Paleček 



Zápis z 35. zasedání zastupitelstva Městské části Praha-Troja konaného dne 17.10. 2006 
Přítomni:  viz prezenční  listina, k projednání  bodu 1 přítomno 5 zastupitelů, k projednání bodu 2 přítomno 6 zastupitelů,  k projednání 
bodu 3 přítomno 7 zastupitelů ,návrhová komise Ing.arch.Václav Valtr, ověřovatelé zápisu M.Tesař a J.Bejček , kontrola zápisu z minulého 
zasedání: bez námitek, program rozšířen o další bod – poskytnutí peněžních darů , program schválen 5  hlasy , zápis: R.Zajícová 

Bod č. 1  - Stanovisko k úplatnému převodu částí pozemků parc.č.1250/1 a 1253/1 k.ú.Troja ve vlastnictví Hl.m.Prahy 
Zastupitelstvo bere na vědomí důvodovou zprávu vedoucího stavebního oddělení p. Karla Novotného o úplatném převodu částí pozemků 
parcelní  číslo 1250/1  o výměře cca  10 m2   a  parcelní  číslo 1253/1  o výměře cca  10 m2 vše k.ú. Troja a  neschvaluje úplatný převod částí 
pozemků parcelní  číslo 1250/1  o výměře cca  10 m2   a  parcelní  číslo 1253/1  o výměře cca  10 m2 , vše k.ú. Troja., neboť se jedná  o sou-
části cest u areálu Botanické zahrady. Ukládá starostovi  odeslat na OOA MHMP nesouhlasné stanovisko k úplatnému převodu částí pozem-
ků parcelní  číslo 1250/1  o výměře cca  10 m2   a  parcelní  číslo 1253/1  o výměře cca  10 m2 , vše k.ú. Tro-
ja                                                                                                                                                               -   usnesení č. 220 schváleno 5 hlasy 

Bod  č. 2 – Stanovisko k Regulačnímu plánu Dlážděnka 
Zastupitelstvo bere na vědomí důvodovou zprávu vedoucího stavebního oddělení p. Karla Novotného o vymezení řešeného území pro Re-
gulační plán Dlážděnka  a souhlasí   s vymezením řešeného území pro Regulační plán Dlážděnka. Ukládá starostovi  odeslat na OÚP 
M H M P  s o u h l a s n é  s t a n o v i s k o  k  v y m e z e n í  ř e š e n é h o  ú z e m í  p r o  R e g u l a čn í  p l á n  D l á ž d ěn -
ka -                                                                                                                                                             - usnesení č. 221 schváleno 6 hlasy 

Bod č. 5 – Revokace usnesení ZMČ Praha-Troja č. 218 z 12.9.2006 týkající se předání celé komunikace „Nová Trojská“ do majetku Hl.
m.Prahy 
Zastupitelstvo bere na vědomí důvodovou zprávu k revokaci usnesení ZMČ č. 218 ze dne 12.9.2006 a    r e v o k u j e    bod b) usnesení 
ZMČ č. 218 ze dne 12.9.2006 tak, že text  
bezúplatný  převod  části stavby  komunikace „Nová Trojská„ , Praha 7 – Troja, prostřednictvím odboru správy majetku MHMP do majetku 
Hlavního města Prahy v částce: 1.701.972,- Kč  nahrazuje textem …… bezúplatný  převod  stavby  komunikace „Nová Trojská , Praha 
7 – Troja, prostřednictvím odboru správy majetku MHMP do majetku Hlavního města Prahy v částce: 7.214.890,50 Kč. Ukládá sta-
rostovi provést bezúplatný převod stavby komunikace „Nová Trojská“, Praha 7 – Troja, do majetku Hlavního města Prahy v částce:  
7.214.890,50 Kč                                                                                                                                       - usnesení č.  224  schváleno 7 hlasy 

Bod č.6 – Zpráva o průběhu prodeje pozemku parc.č. 1485/1 k.ú. Troja 
Zastupitelstvo a) bere na vědomí důvodovou zprávu o průběhu prodeje pozemku parc.č.1485/1 k.ú.Troja, b) schvaluje vyvěšení záměru 
městské části Praha-Troja na prodej  pozemku části parc.č. 1485/1 k.ú.Troja o výměře cca 2 423 m2  formou výběrového řízení. Doporuču-
je zastupitelstvu MČ Praha-Troja vzešlému z voleb v říjnu 2006 zabývat se v nejkratší možné době situací ohledně prodeje a pronájmu po-
zemku parc.č.1485/1 k.ú.Troja Ukládá tajemnici ÚMČ Praha-Troja  realizaci bodu b) a informovat dosavadní nájemce  se záměrem zastupi-
telstva  a seznámit příští zastupitelstvo se situací popsanou důvodové zprávě                                            usnesení č. 225 schváleno 7 hlasy 

Bod č.7 – Návrh na poskytnutí peněžitých darů zastupitelům za uplynulé funkční období 
Zastupitelstvo bere na vědomí důvodovou zprávu k poskytnutí peněžitých darů a schvaluje v souladu s § 89 odst. 2 písmeno k) zákona č. 
131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí peněžitých darů dle přílohy tohoto usnesení. Ukládá staros-
tovi podepsat darovací smlouvy a zajistit výplatu peněžitých darů dle přílohy –                                       - usnesení č. 226 schváleno 7 hlasy 
Pozn. redakce :  příloha je zveřejněna na úřední desce i na www.mctroja.cz 

Bod č. 4 – Darovací smlouva na předání stavby části komunikace „Nová Trojská“ z vlastnictví fi.Dacfin s.r.o. do majetku Městské části 
Praha-Troja 
Zastupitelstvo MČ a) bere na vědomí důvodovou zprávu k bezúplatnému převodu části komunikace „Nová Trojská“ , b) schvaluje bezú-
platné  nabytí části komunikace „Nová Trojská“, která je v příloze č.1  Smlouvy o dílo k veřejné zakázce č. 54/05 „Komunikace Nová Troj-
ská, Praha 7 – Troja“ ze dne 21.3.2006 a Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo ze dne 21.8.2006  označena  názvem „objednatel č.2“ z vlastnictví 
firmy DACFIN s.r.o., Týnská ulička 5, Praha 1, IČ: 49685295 do vlastnictví Městské části Praha-Troja. Ukládá starostovi zajistit realizaci 
bodu b) tohoto usnesení                                                                                                                                         - usnesení č. 223  schváleno 

Bod č. 3   - Stanovisko k záměru městské části na prodej  pozemku parc.č.214/5 k.ú.Troja   
Zastupitelstvo bere na vědomí důvodovou zprávu k záměru prodeje pozemku parc.č. 214/5 k.ú.Troja a schvaluje vyvěšení záměru městské 
části Praha-Troja na prodej pozemku parc.č. 214/5 k.ú.Troja o výměře 70 m2  panu Ing. Františku Malému za  cenu  4.600,- Kč/m2. Ukládá  
tajemnici ÚMČ zveřejnit záměr MČ na úřední desce –                                                                               - usnesení č.222 schváleno 7 hlasy 

Bod č.8 – Informace, diskuze, Ověřovatelé zápisu: p. M. Tesař,  p. J. Bejček, starosta  O. Adámek  

Poděkování zastupitelů MČ Praha – Troja  
za uplynulé čtyřleté funkční období 
            Na závěr čtyřletého funkčního období je možno hodnotit 
úspěchy a zamlčet to, co se nepovedlo, ale je zbytečné nosit vodu do 
řeky. Každý občan Troje, který se dívá okolo sebe,  vidí a ocení kva-
litativní změny. Před čtyřmi lety se Troja a její občané teprve vzpa-
matovávali po katastrofální povodni a na nás všechny čekalo mnoho 
práce. Ta práce a náprava je hotova. Dnes bychom tedy chtěli podě-
kovat všem sousedům, kteří nás podporovali a fandili nám , ale i těm, 
co nešetřili kritikou a nutili nás k vyššímu nasazení. 
      Poděkování jistě patří členům komisí a výborů a také všem za-
městnancům a pracovníkům úřadu, kteří naše rozhodnutí pomáhali 

realizovat. V neposlední řadě je třeba poděkovat vedení města i státu 
za finanční přízeň  i firmám, které nám získané zdroje pomáhaly rea-
lizovat. Souhrnem této přízně a úsilí se vedle řady drobností podařilo 
dobudovat technickou infrastrukturu v Podhoří, zrekonstruovat ma-
teřskou a základní školu včetně nových tělocvičen, opravit chodníky 
a stezky, zkultivovat některá veřejná prostranství sadovými úprava-
mi. Připravili jsme  další projekty a záměry pro  budoucí období. Ať 
naše Troja dál roste do krásy ... 
starosta Oldřich Adámek, zástupce starosty Ing.arch. Václav 
Valtr, zastupitelé Ing. Jindřiška Karlíková, Ing. Jan Lipský, 
Milan Tesař, Jaroslav Bejček a Ing. Jiří Kořenský 
 

http://www.mctroja.cz


Historie objektu  
Zámek, který je významnou dominantou Libně, vznikl ve své renesanční 
podobě na konci 16. století, a to zhruba na místě původní gotické tvrze 
ze 14. století ( tuto tvrz spolu s celým Libeňským panstvím vlastnila patricij-
ská rodina Rotlevů, jimž patřily mimojiné i domy na Starém Městě Pražském 
v místech dnešního Karolina).   Zámeckou 
renesanční přestavbu zde podnikla Eliška 
Hoffmannová (Černhausová). 
Hned na začátku 17. století se zámek zapsal 
do dějin tzv. libeňským mírem, tady uzavře-
n ý m  d n e  2 5 .  č e r v n a  1 6 0 8 .  
Doba Rudolfa II. a jeho spor s bratrem Maty-
ášem, který se snažil zmocnit trůnu. Využil 
situace, kdy se k němu připojili moravští a 
rakouští stavové a s vojskem začal tlačit na 
Rudolfa. Čeští stavové se zastali Rudolfa a 
zachránili mu tak královskou korunu. Dělali 
to ze zištných důvodů, protože chtěli využít 
tlaku na Rudolfa a také o rok později toho 
využili k podepsání majestátu náboženské 
svobody.  Rudolf se musel zříci alespoň 
Uher ve prospěch bratra Matyáše a zajistit mu i nástupnictví v Čechách. 
Historie Libeňského zámku je úzce spjatá se Starým Městem Pražským, a 
to již od roku 1692, kdy Staré Město zámek i s podzámčím zakoupilo. Od 
té doby se zámek stal na dlouhou dobu letním sídlem pražských primátorů. 
Památkou na toto období je znak Starého Města Pražského, umístěný na 
hlavním průčelí zámku, nad vstupní branou. 
Rokokový zámek s věžičkou, hodinami a freskami vyzdobeným slavnost-
ním sálem, tak jak ho známe dnes, dostal svou podobu při rozsáhlé pře-
stavbě v roce 1770, kterou navrhl a poté i provedl pražský stavitel Jan Jo-
sef Prachner. V rámci této přestavby byla vybudována i zámecká kaple Ne-

poskvrněného početí Panny Marie. 
     V 2.pol. 18. století zámek několikrát hostil Marii Terezii při jejích četných 
cestách do Terezína, kde dohlížela na stavbu právě budované pevnosti. V 
roce 1791 tu také pobýval, těsně před svou korunovací českým králem, Le-
opold II. Vyobrazení slavnostního korunovačního průvodu, který vycházel 
odsud, z Libeňského zámku, si můžete prohlédnout na chodbě nad schodiš-

těm.  
     Tento objekt nehostil jen vzácné hosty, 
v době morové epidemie byl také nemoc-
nicí, po Prusko-rakouské válce a po bitvě 
u Hradce Králové r. 1866 byl i lazaretem.  
Tady byla původně i vychovatelna, záro-
dek pozdější vychovatelny, která byla v 
roce 1903 postavena o něco výš v Libni. 
     Od počátku 20. století budova zámku 
slouží obecním účelům, je zde sídlo sta-
rosty a dalších zástupců státní správy Pra-
hy 8 a Úřadu Městské části Praha 8. 
     Obřadní síň  Slavnostní sál v prvním 
patře východního křídla, patří od začátku 
60. let 20. století k nejvyhledávanějším 

svatebním síním v Praze. Rokokové malby na stěnách sálu, poškozené a 
přemalované při různých úpravách v 19. století, byly částečně restaurovány 
v letech 1909 – 10 malířem Jakubem Obrovským, jenž také vytvořil histori-
zující nástropní fresku.   
       V současné době se v obřadní síni konají kromě svatebních obřadů, 
také slavnostní obřady Městské části Praha 8 vítání občánků, pravidelně 
hudební festival Libeňské jaro mladých (přehlídka žáků základních umělec-
kých škol a studentů konzervatoří), příležitostně také výstavy a koncerty. 
                                                                                               www.praha8.cz 

& Památky Prahy 8                                                

Libeňský zámek 

V souvislosti se sběrem velkoobjemového  
odpadu bude dne 4.11.2006  

zajištěn 1 kontejner na sběr železného šrotu.  
Přistavení tohoto kontejneru si můžete dohodnout  

 s p. Lubošem Tůmou, tel: 603870068.  
Staré lednice a televizory dávejte prosím vedle kontejnerů  

na velkoobjemový odpad !  

Zpráva  z TJ Sokol Troja  
    O poznávací zájezdy, které 
pořádáme, je stále větší zájem.  
     V sobotu 14.října jsme pořádali 
zájezd do skanzenů Přerov nad La-

bem, Kouřim a města Kutná hora. Polabské ná-
rodní muzeum Přerov nad Labem je zajímavé ne-
jen historickými stavbami chalup, které jsou sem 
převezeny z různých míst republiky, ale i sbírkami 
různých pomůcek a historických strojů k práci v 
domácnostech, v řemeslech, pro práci na poli 
apod. V chaloupkách jsou figuríny v životní veli-
kosti, takže je návštěvník překvapen, když vstoupí 
do chalupy, jako by šel do rodiny na návštěvu. Je 
tam také škola s voskovými žáky a kabinetem. V 
dalších chalupách jsou prádelna, pekárna, krej-
čovská dílna, kovárna a pod.  
     Prohlídka byla trochu zkrácena, jelikož v pro-
storách několika chalup natáčela německá filmová 
společnost pohádku "O Popelce".Využili jsme 
stánku s občerstvením a dárkovými předměty a 

ochutnali jsme horkou medovinu.  
    Při cestě do muzea lidových staveb v Kouřimi 
jsme se zastavili u mohyly na Lipanské hoře - 
symbol konce radikálních husitských myšlenek v 
Čechách v r.1434. Mohylu na památku padlých 
bojovníků postavili Sokolové v 19. stol. Místo pů-
sobí chmurným dojmem, při pomyšlení, co se zde 
tehdy odehrálo. Proti sobě se tu postavily ozbroje-
né šiky, u nichž na obou stranách vlála stejná ko-
rouhev "husitský kalich". V bratrovražedné bitvě 
padlo za jeden den 2000 táboritů a zajatci byli 
upáleni ve stodolách u Českého brodu.  
Dále jsme pokračovali přes překážky různých ob-
jížděk do skanzenu v Kouřimi, kde se konalo Sva-
tohavelské posvícení s trhem a muzikou. Potkáva-
li jsme krojované ženy a dívky a ve stáncích bylo 
plno lákadel ke koupi, medovina, sýry, koláče, 
perníčky, keramika, sklo atd.  
     Dalším místem naší cesty byla Kutná Hora. 
Navštívili jsme chrám sv. Barbory a České muze-
um stříbra a okruh prohlídky "Cesta stříbra" v do-

lech. Viděli jsme i to, v jakých hrozných podmín-
kách se tehdy v poslední třetině 13.stol. kutala 
stříbrná ruda. Chodby byly úzké s nízkými stropy. 
Horníci byli menší postavy a dožívali se maximál-
ně 38 let. Pro pracovníky dolů byl přísný režim, za 
krádeže byli krutě trestáni useknutím ruky v zá-
pěstí. Po vyčerpání rudy zůstaly doly opuštěné a 
na stěnách se vytvořily a stále se ještě tvoří kráp-
níkové útvary. Na prohlídku dolů šla jen polovina 
účastníků, ostatní procházeli městem a obdivovali 
krásné budovy. Nakonec si každý našel příjemné 
posezení v některé z cukráren a restaurací. Vra-
celi jsme se v 18 hod. plni dojmů a nových po-
znatků z historie naší země.  
     Pro velký zájem budeme 2.12.2006 
opakovat zájezd do Německa, starobylé-
ho městečka Amberku s možností prožít 
předvánoční atmosféru a navštívit Hrabě-
cí lázně krásného plaveckého stadionu.  
Těšíme se na příznivce našich zájezdů !  
                                                     Filipová Alžběta  

    Dne 12.10. 2006 svolala MČ další jednání k připravo-
vané stavbě chodníku mezi křižovatkami Trojská, Nad 
Kazankou a Pod Havránkou.  
     Za účasti Policie ČR, ODO ÚMČ Praha 7, TSK a Ing. 
arch. Špilara byly dopracovány náměty projektu. Výsledný 
projekt  bude připraven do konce tohoto roku. Současně s 
chodníkem se připravuje i rekonstrukce komunikace a od-
vodnění v těchto místech.  
                                                               starosta O.Adámek  

ZPRÁVY Z ÚŘADU MČ PRAHA ZPRÁVY Z ÚŘADU MČ PRAHA –– TROJA  TROJA                             

http://www.praha8.cz


Z Galerie 
 hlavního města Prahy 

∗ sobota 4. 11. 2006 v 15 h Mgr. Ri-
chard Biegel provede zájemce areá-
lem zámku Troja s odborným výkla-
dem o architektuře, sochařské a ma-
lířské výzdobě  

∗ v září 2006 byl založen Klub přátel 
Galerie hlavního města Prahy. O tom , jak se stát členem 
klubu i o bohaté programové nabídce pro členy klubu a o 
výhodách členství, najdou zájemci informace na www.
ghmp.cz (slevy v řadě knihkupectví, kaváren, restaurací, ob-
chodů…). 

Řada dalších přednášek, prohlídek a setkání s výtvarníky proběhne v 
ostatních objektech GHMP. 
Zájemcům nabízíme rovněž programy na objednávku. Především 

zveme všechny typy škol na interaktivní prohlídky zámku Trója. Pro 
děti všech věkových kategorií je připraven zajímavý a pestrý pro-
gram, jehož cílem je seznámit přístupnou, srozumitelnou a hravou 
formou s novou stálou expozicí GHMP - od seznámení s architektu-
rou a výzdobou objektu přes prohlídku všech čtyř částí expozice až 
po vlastní tvorbu mladých návštěvníků, reflektující zážitky, dojmy a 
pocity z prohlídky. Více informací na:  
          www.ghmp.cz,  lucie.haskovcova@ghmp.cz,  608 216 418 

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

Vážení spoluobčané, 
jak jistě víte, na území Troje vzniklo Ob-
čanské sdružení pod názvem „Troja Tro-
jou“. Mnozí z Vás se účastnili prezentace 
našeho sdružení konané 30. března tohoto 
roku. Naším cílem je především zachování 
rázu Městské části Prahy - Troja. Jde nám o 
udržení charakteru Troje, k němuž neodmys-
litelně patří zdejší krajinná a biologická pest-
rost, kvalitní životní prostředí s cennými kul-
turními hodnotami, reprezentované unikátní-
mi stavbami.    
     V současné době se sdružení účastní na 
schůzkách MČ při projednávání ÚP Troja-
Bubeneč, spolupracuje se starostou městské 
části Troje a s dalšími subjekty zabývajícími 
se aktuálním děním v Troji, jako např. s OS 
3 duby na podpisové akci k projektu přestav-

by a rozšíření Ústřední čističky odpadních 
vod Praha na území Císařského ostrova.  
     Dále se z vlastní iniciativy zabýváme po-
dobou budoucího protipovodňového valu 
v Troji, zdejší městskou dopravou, stavební-
mi aktivitami v chráněných územích. Bude-
me spolupracovat na vytvoření koncepce na-
ší městské části, součástí které by měl být i 
plán na vytvoření centra Troje. Prioritou jsou 
pro nás občané Troje a jejich potřeby, takže 
jedním z bodů je např.využití plánované po-
lyfunkční budovy při škole, podoba náměs-
tíčka Na kovárně. Nedílnou součástí naší 
práce jsou podněty od vás samotných.   
     Občanské sdružení Troja Trojou se skládá 
v této chvíli z 24 členů. K tomu, aby sdruže-
ní naplnilo svoje poslání, je nezbytná spolu-
práce s dalšími obyvateli Troje a Podhoří. 

Vyzýváme proto všechny zájemce, kteří bu-
dou ochotni přispět ke komplexnějšímu po-
hledu na „bolesti“ Troje k aktivnímu zapoje-
ní do činnosti sdružení. V souvislosti se zá-
jmem o podobu veřejných prostorů v naší 
městské části připravujeme zpracování alter-
nativní studie křižovatky Trojská- Pod Ha-
vránkou nejen formou uspokojivého doprav-
ního řešení, ale je naším cílem navrhnout a 
vytvořit kvalitní prostor, příjemný 
k zastavení a pobytu obyvatel okolí. 
V průběhu října Vám doručíme do schránek 
dotazník k tomuto tématu. Věříme, že shle-
dáte naši činnost v Troji prospěšnou a získá-
me nové členy a spolupracovníky. 
     Jménem sdružení Troja Trojou se těším 
na Vaši účast a  podněty! 
JUDr. Květa Čadská , Pod Havránkou 16 

BEZPLATNÁ PSÍ PORADNA 
Chcete si pořídit psa? Nevíte si 
rady při výběru, jaký pes  je pro 
Vás vhodný? Nebo už psa máte, 
potřebujete se poradit o problé-

mech v běžném soužití? Nevíte, kam se obrá-
tit v otázkách výchovy a výcviku, při problé-
mech zdravotních, při odchovu a umisťování 
štěňat? Potřebujete poradit, kam na dovole-
nou se psem nebo kam ho umístit v době do-
volené?  Nevíte si rady při jednání s úřady 
ohledně psa?  K tomu můžete využít 
 bezplatné Psí poradny, která je k dispozici  
každou první středu v měsíci od 18.00 do 
20.00 v sídle Nadace na ochranu zvířat,  

Pacovská 31, Praha 4.  
Nutno předem objednat na tel. 222135460. 
  Můžete se přijít poradit s odborníky o jakých-
koliv otázkách, spojených s vlastnictvím psa. 
Co nevíme, rychle dohledáme. 
Poradce: paní Vladimíra Tichá,  dlouholetá 
chovatelka a rozhodčí, autorka několika publi-
kací a mnoha článků v odborných časopi-
sech. Bližší informace: Nadace na ochranu  
zvířat   Pacovská 31, 140 00 Praha 4, 
 Tel. 222135460, 731526120,  E-mail:  
nadace@ochranazvirat.cz, 
 www.ochranazvirat.cz 

 
 Sociální  

firma Zahrada, 
 vzniklá transformací chrá-

něné dílny při  
o.s. Fokusu Praha nabízí 

podzimní 
zahradnické práce  

veřejným institucím 
 i soukromníkům. Nabízíme: 
*Rytí, pletí a údržba záhonů 
*Výsadba květin a keřů 
*Úprava trávníků 
*Prostřih stromů a keřů 
*Další jednoduché zahradnické            
  práce dle dohody 
Kontakt a další info:  
Jana Mayová,  
manažerka sociální firmy 
mayova@fokus-praha.cz 
Tel.: 284 689 965 
774 804 933 
www.socialnifirmy.cz 
Naši spokojení zákazníci: 
*Národní galerie hl.m. Prahy  
*MČ Praha – Troja 
*Pražská botanická zahrada 
*Soukromníci 
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