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n Bytový dům s jednou bytovou jednotkou, ul. Na Pazderce č.p. 61, Praha 7, 
Troja Stavební komise požaduje, aby napojení inž. sítí bylo přednostně z ulice 
Na Pazderce. Investor Ing. Němeček, s tímto požadavkem seznámí správce sítí. 
Stavební komise zatím nedoporučuje, aby byl vydán souhlas s uložením nového 
vedení plynu a el. kabelu AYKY do pozemku parc. č. 1282 k. ú. Troja, který je 
ve správě MČ Praha-Troja. Napojení vody a kanalizace z ul. Na Pazderce komise 
doporučuje. n Studie dvou rodinných domů na pozemcích parc. č. 1480/1, 2, 
3 a 4 a 1479/1, 2, 3 a 4 k. ú. Troja Navrhované objekty jsou z hlediska velikosti 
a architektury přijatelné. Zásadně je nutné vyřešit komunikaci na severní stra-
ně pozemku jak z hlediska výškového, tak napojení na ulici V Podhoří. S ram-
pou v ulici V Podhoří nelze souhlasit. Stavební komise doporučuje, aby byl 
dodržen kód míry využití území B (KPP = 0,3).
 Karel Novotný, tajemník komise 
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Z DENÍKU STAROSTY ÚŘAD MČ INFORMUJE

ZASTUPITELSTVO INFORMUJE

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ 
KOMISE JEDNALA 10. 2.
n uvolněný byt č. 6 v DSS (z trojských seniorů v po-
řadníku nemá nikdo zájem) n info o připravované 
změně podmínek pro ubytování v DSS a DIP přede-
vším trojských občanů – neseniorů, kteří se ocitli v tí-
živé situaci – 10. 2. 2014 jednali starosta, zástupce sta-
rosty, zástupkyně starosty a tajemnice úřadu o změ-
ně podmínek pro ubytování – budou projednány 
na nejbližším zasedání zastupitelstva. Zprávu podá 
zástupkyně starosty a předsedkyně SZK Ing. Stavov-
číková, která rovněž připraví dotazník pro žadatele 
n komise navrhuje vytvořit 3 pořadníky: 1. Senioři 
s trvalým pobytem v MČ Praha-Troja nebo senioři –
rodiče občanů s TP v MČ Praha-Troja a žadatelé se 
vztahem k Troji 2. Trojští občané nesenioři, kteří řeší 
naléhavou bytovou tíseň 3. ostatní n komise proved-
la obhlídku uvolněného bytu a okolních nebytových 
prostor a doporučuje ZMČ zaměřit se na využití 
a přestavbu nebytových prostor na další byt n komise 
dále navrhuje do nájemních smluv zahrnout specific-
ké podmínky výpovědi např. při neužívání  

zkrácený zápis tajemnice komise R. Zajícová

Z JEDNÁNÍ KOMISE PRO OBECNÍ MAJETEK 
DNE 18. ÚNORA 2014
Komise pro obecní majetek se zabývala stanoviskem k úplatnému převodu 
pozemku parc. č. 197 a části pozemku parc. č. 1661 z vlastnictví hl. m. Prahy 
a vyslovila souhlas podmíněný dokončením stavebních úprav komunikace 
Pod Havránkou. n Dále komise řešila zatékání do střechy tělocvičny základní 
školy. Diskutovala postup městské části v situaci, kdy bylo zjištěno, že do-
davatel stavby nedodal správný typ střešních panelů dle projektu a stávající 
panely nesplňují podmínky na odvod vody při malém sklonu střechy. n Dal-
ším bodem jednání bylo využívání pozemků v okolí Vodácké základny, které 
byly po povodni uklizeny. Psí cvičiště bude dále fungovat na jiném pozemku 
blíže k valu. Původní pozemek bude částečně pronajat a částečně ponechán 
k volnému využití veřejnosti. n Při přípravě rozpočtu městské části na rok 
2014 se komise zabývala potřebnými opravami svěřeného majetku, přede-
vším v suterénu základní školy a tělocvičny. n Nájemní smlouva na pronájem 
prostor prodejny končí na konci dubna a komise řešila vypsání výběrového 
řízení na pronájem prodejny, které by mělo být provedeno v nejbližší době. 
Obdobně se zabývala i pronájmem prostor v Domě integrované pomoci, kde 
byla dosud kavárna.

Nakonec komise diskutovala využívání místností v Domě spokojeného stáří 
k účelům jiným než bydlení. A doporučila neměnit účel domu a při ubytovává-
ní dát přednost trojským občanům v širší věkové struktuře.

Ing. Marková, tajemnice komise

O ČEM JEDNALA STAVEBNÍ KOMISE NA SVÉM ZASEDÁNÍ 17. 2. 2014
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Vážení spoluobčané,

naší prioritou těchto dní a týd-
nů zůstává jednání o (ne)kvalitě 
spojení MHD do Troje. Koncem 
března by mělo dojít k ukončení 
prací na tramvajové trati v ulici 
Trojská. Spojení s metrem Koby-
lisy bude obnoveno a je v řešení, 
zda formou tramvaje či auto-
busu. Opakovaně jsem požádal 
ROPID i Dopravní podnik HMP 
o navýšení spojů 112 v ranních 
a odpoledních hodinách.

Děkuji všem, kteří mi zaslali své zkušenosti a vý-
hrady. Potřebujeme další podpůrné emaily a dopisy, 
jelikož půl roku naše argumenty nenachází patřič-
nou odezvu. Faktem je, že kvalita spojení do Troje 
se zhoršila a Městská část Praha-Troja usilovně jedná 
a navrhuje různé varianty řešení. Městská doprava je 
krácena v lokalitě, kde s příchodem pěkných dní bu-
dou trestáni nejen všichni, kdo v Troji pracují a bydlí, 
ale též Pražané a návštěvníci Zoologické a Botanické 
zahrady!

Tomáš Drdácký, drdacky@mctroja.cz 

PRONÁJEM NEBYTOVÝCH PROSTOR 
V DOMĚ INTEGROVANÉ POMOCI 
POVLTAVSKÁ 20
V přízemí Domu integrované pomoci v Povltavské ulici se nacházejí prostory, 
které dlouhodobě sloužili jako kavárna a klub Troja. Se současným nájemcem 
byl pronájem ukončen a městská část nabízí pronájem těchto prostor zájemcům, 
kteří předloží zpracovaný záměr využití a budou splňovat následující požadavky. 

Pronajímané prostory se skládají ze dvou místností o velikosti 22,73 m2 
a 21,16 m2 a přiléhající terasy 24,5 m2. Místnosti jsou částečně vybaveny a v jed-
né z nich je zřízena možnost využívat veřejný internet. Prohlídka prostor je 
možná po předchozí dohodě.

Účelem využívání prostor nemusí být opět kavárna, ale prostory by měly 
i nadále sloužit veřejnosti a umožnit využívat internet. Vzhledem k umístění 
v Domě integrované pomoci, kde bydlí matky s malými dětmi, je činnost nutno 
přizpůsobit ostatním uživatelům domu – otevírací dobou, druhem činnosti, …

Tyto požadavky jsou pro městskou část prioritou. Výše nájemného bude 
předmětem dohody a bude se částečně odvíjet od nabídky zájemců. V nabíd-
kách zájemci uvedou své představy o účelu pronájmu a plnění požadavků pro-
najímatele a výši nájemného. 

Zájemci o pronájem nebytových prostor mohou posílat své nabídky na Úřad 
městské části Praha-Troja k rukám Ing. Markové, písemně nebo e-mailem mar-
kova@mctroja.cz do 30. 3. 2014. 

 Ing. arch. Drdácký, Ing. Marková
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ÚŘAD MČ INFORMUJE

ZÁPIS
DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
Nad Kazankou v Praze-Troji 
Se bude konat

n  ve středu 2. dubna 2014
od 13 do 17 hodin a

n  ve čtvrtek 3. dubna 2014
od 13 do 17 hodin. 

Při zápisu rodiče předloží občanský 
průkaz a rodný list dítěte. 

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ 
Nad Kazankou: 
1/ Trvalé bydliště alespoň jednoho ro-
diče v MČ Praha-Troja 2/ Dítě v před-
školním věku (tj. 1 rok před nástupem 
do ZŠ) 3/ Dítě s odkladem školní do-
cházky 4/ Nástup matky nebo osoby 
pečující celodenně o dítě do zaměst-
nání, dítě dosáhlo 3 let do srpna 2014 
5/ Dítě s nepravidelnou docházkou 
6/ Ostatní zájemci

Mgr. Kateřina Pokorná,
MŠ Nad Kazankou 230/30 Praha-Troja

NABÍDKA VYŘAZENÉHO A NEUPOTŘEBITELNÉHO 
DROBNÉHO MAJETKU MČ PRAHA-TROJA
Městská část Praha-Troja nabízí k odkoupe-
ní následující nepotřebný inventář, který 
není nový, ale zachovalý a mohl by ještě po-
sloužit k dalšímu využití. 

Inventář prodáme tomu, kdo nabídne 
nejvyšší cenu. Nabídky je možné podávat 
písemně na adresu Úřadu městské části, 
Trojská 230/96, Praha-Troja nebo e-mai-
lem na adresu markova@mctroja.cz nebo 
novotny@mctroja.cz do 21. března 2014 
do 12 hodin. 

Případní zájemci si mohou přijít věci 
prohlédnout od 5. března 2014 v pon-
dělí a středu v úředních hodinách 8–12 
a 13–17.

K prodeji nabízíme:
n prodejní regály 20 ks
n pokladna digitální
n fotoaparát Minolta Riva 70w
n televizor Grundig, rok výroby 1997
n  videorekordér Grundig GV 437, 

rok výroby 1997
n scanner HP ScanJet 4200C
n scanner HP ScanJet 4400c
n  elektronický zabezpečovací

systém RP 296
n telefonní ústředna Connection RS-02

Veškeré informace Vám na Úřadě měst-
ské části podá pan Karel Novotný (tel.: 
724 156 144, e-mail: novotny@mctroja.cz).

PRAHA PLNÁ POČÍTAČŮ
aneb pokus o vytvoření rekordu sběru vyslouži-
lých počítačů a notebooků

Podpořte recyklaci vysloužilých elek-
trozařízení. V termínu 1.–3. dubna 2014 
bude všem občanům i právnickým osobám 
umožněno zdarma odložit své staré počíta-
če i notebooky v jakémkoliv počtu ve všech 
sběrných dvorech hl. m. Prahy. Výsledek 
bude zapsán agenturou Dobrý den do Čes-
ké knihy rekordů. Ing. Jiří Nouza,

náměstek primátora
hl. m. Prahy

syntetické barvy, laky, syntetická ředidla, mořidla, elektrické baterie, autobaterie, oleje, 
tuky minerální nebo syntetické, ropné produkty, kyseliny, louhy, lepidla, pryskyřice, zdra-
votnický materiál (znečištěné obvazy, jehly), tiskařské barvy, tonery, inkousty, těkavé látky, 
fotochemikálie, pesticidy, zářivky a jiný odpad obsahující rtuť. 
9. 4., 9. 7., 8. 10. n V Podhoří (točna autobusů) 18:10–18:30 h
 n křižovatka ulic Trojská – Pod Havránkou 18:40–19:00 h

Ing. Daniela Smolová, referent životního prostředí 

POPLATEK ZE PSŮ
Upozorňujeme všechny majitele psů star-
ších tří měsíců na splatnost místního po-
platku ze psů ke dni 31. 3. 2014.
Správcem poplatku je: Úřad 
městské části Praha-Troja, 
Trojská 230/96, 171 00 
(tel.: 284 686 104) paní 
Romana Konrádová, 
ekonomické oddělení.

SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU

Již déle než rok funguje na Úřadu městské části Praha-Troja mobilní tele-
fon s číslem

601 574 514
Své připomínky, podněty, nápady nebo stížnosti můžete nejen telefonovat, 

ale také zasílat formou SMS a MMS. 

Sraz všech víl
a vodníků je v sobotu
29. března ve 14 h
na křižovatce ulic
Trojská a Pod Havránkou. 

Na závěr se můžete těšit
na divadélko a drobné
občerstvení.

Hrnečky s sebou.

MĚSÍČNÍ PROGRAMY TROJSKÝCH AKCÍ
V březnu budeme připravovat 
opět vydání Trojského kalendáře 
2014. Začínáme dubnem 2014. 
Pokud byste měli opět zájem 
o zveřejnění vašich důležitých 
akcí, zašlete prosím data, která už 
znáte, samozřejmě hlavně ta dub-
nová. Mělo by tam být: datum – 
hodina – název akce – místo konání 
– pořadatel. Zároveň vás žádám 
o průběžné zasílání aktuálních 
dat akcí, vždy max. do 15. v měsí-

ci, abych je mohla postupně zařa-
zovat s předstihem pro jednotlivá 
vydání: duben (do 15. 3.) kvě-
ten, červen, červenec + srpen, 
září, říjen + listopad + prosinec. 
n A pokud máte nějakou zajíma-
vou fotografii k tématu, které by to 
slušelo na titulní stránce kalendáře, 
zašlete ji i se jménem autora. Děkuji 
za spolupráci!!!

Renata Zajícová ÚMČ Praha-Troja
Trojská 230/96, 171 00 Praha-Troja,

tel./fax: 284 691 121, info@mctroja.cz

MČ PRAHA-TROJA
VE SPOLUPRÁCI S GHMP
A MŠ NAD KAZANKOU
PRO VÁS POŘÁDAJÍ

TRADIČNÍ 
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V neděli 16. 2. se odpoledne konal Kar-
neval pro děti – letošní téma bylo „Mořský 
svět“. Program připravila náčelnice Ka-
teřina Šrámková s kolektivem. Děti přišly 
v pruhovaných tričkách, maskách námoř-
níků a pirátů i mořských víl. Sešlo se třicet-
pět dětí s rodiči a prarodiči. Někteří rodiče 
se také snažili přizpůsobit rázu karnevalu 
a měli masky námořníků a pirátů .Výzdoba 
tělocvičny ladila s programem – uprostřed 
stála pirátská loď, nechyběly mušle, kor-
midla a vzkaz v lahvi. Hudba byla vybrána 
stylově k tématu, děti při ní tančily a hrá-
ly různé hry, např. lovení rybiček, tvoření 
obrazců z víček, dívání se do dalekohledů 
a cvičení s obručemi, za dovednosti byly 
odměňovány. Nakonec se podařilo vypátrat 
ztraceného papouška Emila, který přinesl 
bednu s pokladem z moře. Děti si vybíraly 
různé nálepky, obrázky a sladkosti. Všichni 
odcházeli spokojeni. Za TJ Alžběta Filipová

ŽIVOT V TROJI

ŽIVOT V TROJI

TROJSKÝ KALENDÁŘ

Hosté byli navýsost spokojeni s báječ-
nou hudbou kapely Funny Dance 
Band, která žánrově pokryla náladu 

mladé i starší generace. Výzdoba sálu i re-
staurační servis firmy Troja Catering a vtip-
ný moderátor pan Petr Král rovněž nema-
lou měrou přispěli k báječné a přátelské 
atmosféře večera. V průběhu večera opět 
proběhly tradiční soutěže: jako nejkrásněj-
ší róbu bálu určila porota velmi elegantní 
dlouhé šaty paní Marie Milowské, krá-
lovnou bálu byla zvolena slečna Kateřina 
Šrámková a manželé Hrubcovi byli vyhod-
noceni jako nejlepší  taneční pár večera.

Jménem starosty Ing. arch. Tomáše Dr-
dáckého, zastupitelstva městské části Tro-

ja a organizátorů našeho bálu bych ráda 
poděkovala všem, kteří se svou pomocí 
a vstřícností podíleli na jeho uspořádání. 
Na organizaci bálu se podíleli i mnozí troj-
ští občané, za ně všechny s potěšením dě-
kuji vždy ochotným a spolehlivým dívkám 
Agátce a Šárce Foitlovým a v neposlední 
řadě šikovným pracovnicím Úřadu MČ Pra-
ha-Troja.

Ohlasy hostů jsou velmi pochvalné 
a s uznáním je hodnocena i tombola. Ceny 
mají stále skvělou úroveň díky našim laska-
vým sponzorům a přátelům, kterým touto 
cestou velmi děkujeme.

Ing. Otakara Stavovčíková,

zástupkyně starosty MČ Troja

20
14

Náš tradiční bál v prostorách Loděnice Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy se letos opět velmi vydařil. 

KARNEVAL
MOŘSKÝ

SVĚT

Historie, současnost ale 
i budoucnost – taková 
je skladba vystavených 
projektů pro Troju.
Zvlášť komentované pro-
hlídky a veřejné diskuze 
se těšily zvýšenému zá-
jmu veřejnosti.
Výstava bude otevřena 
do 9. 3. 2014.

hlídky a veřejné diskuze hlídky a veřejné diskuze
se těšily zvýšenému zá-
jmu veřejnosti.
Výstava bude otevřena 
do 9. 3. 2014.

SEDMÝ ROČNÍK VÝSTAVY AKTUÁLNÍCH ZÁMĚRŮ A PROJEKTŮ V TROJSKÉ KOTLINĚ

TROJSKÉ PLÁNY VII.
V GALERII U LÁVKY: PÁTEK13–17 HODIN, SOBOTA A NEDĚLE 10–18 HODIN
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Od září loňského roku mají obyvatelé i návštěvníci Troje možnost projít si krátkou nauč-
nou trasu podél řeky. Od Černé rokle v Podhoří až po „Rámusák“ jsou zřízena místa k za-
stavení a odpočinku, která informují obyvatele i návštěvníky Troje o zajímavostech v okolí 
cyklotrasy. Kromě jiného zde najdete informace o historii usedlostí v Podhoří a Troji, 
současného využití původních rybářských domků i návrh přestavby Trojského slalomové-
ho kanálu. Informační tabule, lavičky a stojany na kola jsou nově doplněny také o fitness 
prvky, které slouží k procvičení celého těla a zatraktivňují cyklotrasu v Troji. Jeden cvičící 
stroj je umístěn u přívozu v Podhoří, dva pod lávkou a jeden v Domě spokojeného stáří. 
Venkovní fitness hřiště pro seniory, dospělé a mládež, získávají stále větší oblibu napříč 
všemi generacemi. Snadné a zábavné cvičení je tak na dosah všem, kteří dbají o svůj život-
ní styl. Doufejme tedy, že i v Troji se stroje osvědčí a najdou své uživatele.

Ing. Daniela Smolová, referent ŽP

NAUČNÁ STEZKA A CVIČÍCÍ PRVKY U ŘEKY

VÝSTAVA ORCHIDEJÍ V BOTANICKÉ ZAHRADĚ
Slyšeli jste někdy o vousaté orchideji? Že ne? Právě takovou objevili vědci z Botanické 
zahrady hlavního města Prahy až v dalekém jižním Vietnamu. Jedná se o zcela nový druh, 
který získal jméno Vanilla atropogon, právě podle tmavých chlupů na pysku. 

Jedna z nejhojněji navštěvovaných výstav 
v Botanické zahradě hlavního města Pra-
hy se letos uskuteční již podeváté. Od 7. 
do 23. března budou v tropickém skleníku 
Fata Morgana vystaveny druhy nejznámější, 
ale i ty méně známé, kurióz-
ní či velmi vzácné.

Kurátoři z botanické za-
hrady tentokrát připravili 
pro milovníky těchto rostlin 
skutečně zajímavé téma – or-
chideje vietnamské džungle, 
konkrétně pak z Přírodní 
rezervace Hon Ba v jižním 
Vietnamu. Tam totiž Botanic-
ká zahrada hl. m. Prahy uspo-
řádala v loňském roce expe-
dici. Její členové pátrali takřka nedotčeným 
deštným pralesem, aby nakonec objevili 
něco, nad čím se všem zatajil dech. Na bře-
zích říčky Song Day se objevilo nádherně 
rozkvetlé květenství vanilky, kterou dosud 
nikdo z nich nepoznal. Šlo o nápadnou 
a vzrostlou liánu s poměrně velkými květy 
v atraktivní barevné kombinaci žlutozelené 

a hnědočervené s výrazně „vlasatým“ pys-
kem. Po zaznamenání a porovnání získa-
ných dat se k radosti všech ukázalo, že se 
jedná o zcela nový druh. Rostlinu botanici 
pojmenovali Vanilla atropogon podle tma-

vých chlupů na pysku (atro- 
tmavý, pogon- vousy). Zda 
tato podivuhodná orchidej 
roste ještě někde jinde, se 
zatím nepodařilo zjistit. 

Ve skleníku Fata Mor-
gana si návštěvníci budou 
moci prohlédnout její vel-
koformátové reprodukce fo-
tografií, které pořídili kurá-
toři tropických sbírek přímo 
v Přírodní rezervaci Hon Ba. 

Rostlina je pochopitelně součástí sbírek bo-
tanické zahrady, takže je velká šance, že ji 
účastníci výstavy spatří na vlastní oči. 

K dispozici bude také poradna pro za-
čínající i zkušené pěstitele orchidejí. Ne-
bude chybět ani prodej těchto nádherných 
rostlin, a to v zásobním skleníku v Areálu 
Západ.  Veronika Podušková

POPRVÉ V LETOŠNÍM ROCE
JIŽ TRADIČNÍ A OBLÍBENÁ

PŘEDNÁŠKA
TROJSKÉHO CESTOVATELE,
TENTOKRÁT:

JANA LIPSKÉHO

VE STŘEDU 5. BŘEZNA
OD 17 HODIN
V AULE
TROJSKÉ
ŠKOLY

LESNÍ KLUB TŘI ÚDOLÍ
A EKOŠKOLKA ROZÁLKA

POŘÁDAJÍ

MASOPUSTNÍ
PRŮVOD V TROJI
4. 3. 2014
V 9.45 HODIN

Účastníci se sejdou

na parkovišti proti Galerii

u lávky v Troji.

Odtud půjde průvod

k ÚMČ Praha-Troja.

Tam proběhne pohřbení basy.

Jste srdečně zváni do průvodu.

MASKY VÍTÁNY!!!

Bazén
Lapidárium

Lyžařský výcvik U studánky 
v Peci pod Sněžkou se vydařil

TJ SOKOL INFORMUJE CO NOVÉHO U SOUSEDŮ

MATĚJSKÁ POUŤ
Do 21. dubna otevřeno od úterý do pátku 14–21 h. 
O víkendech a o svátcích 10–22 h.
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INFOSLOUPEK

ŽIVOT V TROJI

ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO TROJA Sádky 5, tel. 233 541 746, MUDr. M. Wie-
rerová, MUDr. I. Komárková Po 15–16.30, Út 8–10.30, Čt 8.00 odběry – sestra, 
8.30–10.30, Ovenecká 15, tel. 233 375 405 Po 7–13, Út 13.30–18.30, Stř 7–12.30, 
Čt 13.30–18.30, Pá 7–12

MASÉRSKÉ SLUŽBY Povltavská 21/42 – DSS, p. Lenka Matějková, 
tel. 603 152 860 Út, St podle objednání, Čt 9–18 hod.

SDRUŽENÉ AMBULANTNÍ ZAŘÍZENÍ V PRAZE 7 Strossmayerovo nám. 6, 
233 375 591,  www.saz7.cz Centrum klinické oftalmologie 220 190 654, Diabe-
tologie 220 190 604, EKG 220 190 656, Chirurgie 220 190 650, Gynekologie 
220 190 663, Interna 220 190 655, Kardiologie + interna 220 190 656, Kožní 
(Venerologie) 220 190 666, Neurologie 220 190 671, Odběrová místnost 
220 190 674, ORL 220 190 658/670, Ortopedie 220 190 661, Plicní 220 800 495, 
Psychiatrie 220 190 667, Psychologie 220 190 652/953, RTG oddělení – rentgen 
220 190 668, – SONO 220 190 669, Rehabilitace, Dukelských hrdinů 1, 233 372 970 
LÉKAŘSKÝ DŮM HOLEŠOVICE Tovární 12, 283 870 144, www.lekarsky-
dum.cz Alergologie a klinická imunologie 233 381 564, Dentální hygiena 
283 871 138, 777 942 492, Gynekologie 266 710 586, Oční 283 871 141, Od-
běrová místnost (Synlab Czech Republic) 266 710 026, ORL 283 871 140, 
Zubní 283 871 138/139/145, 777 942 492, Psychiatrie 283 871145, Psycholo-
gie 283 870 143, 604 232 427 Rehabilitace 724 789 706, Urologie 266 316 582, 
728 750 761, Zubní laboratoř 603 444 827
R.M.A. CENTRUM, s.r.o. Dukelských hrdinů 17, 233 378 809, www.macentrum.
cz Dermatovenerologie (kožní) 233 378 809, Fyzioterapeutika 233 378 809, 
Mamologie 233 371 218, Odběrové místo 777 562 306, ORL 604 633 896, Po-
radna – prevence a léčba civilizačních chorob 233 378 809, Radiodidagnostika 
233 378 809, Rehabilitace 233 378 809, Urologie 233 371 863
KARDIOMED, s.r.o. Veverkova 20, 233 372 295, www.kardiomed.cz Interna, 
Kardiologie 233 372 295
AUDIOCENTRUM-TV, s.r.o. Dukelských hrdinů 33, www.audiocentrumtv.cz Fo-
niatrie 233 371 984, Logopedie 233 381 638, Otoplastická laboratoř 233 371 703
AMFION a.s. (ACROMION) Strojnická 999/11, www.amfion.cz
Rehabilitace 220 877 520
LÉKAŘSKÝ DŮM PRAHA 7 a.s. Janovského 993, 242 426 400, www.ld.cz 
Anesteziologie 242 426 461, Cévní poradna 242 426 466, Dermatologie 
242 426 437, Gastroenterologie 242 426 400, Gynekologie 242 626 423, Interna 
242 426 404, Neurologie 242 426 466, Ortopedie 242 426 466, Plastická chi-
rurgie 242 426 432, Radiodiagnostika 242 426 472, Rehabilitace 776 835 877, 
604 565 071, 736 407 080, 720 145 850, Stomatologie 242 426 460
ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ MEDIAM s.r.o. Tusarova 36, 283 022 155, 
www.mediam.cz Interna 283 022 155, Neurologie 283 022 141, Oční 283 022 143, 
ORL 283 022 147, Rehabilitace 283 022 144
KLINICKÉ CENTRUM ISCARE I.V.F., a.s., PALÁC LIGHTHOUSE
Jankovcova 1569/2c, 234 770 260, 800 203 233, www.iscare.cz Anestezie 
234 770 260, Centrum asistované reprodukce 234 770 260, Centrum pro léčbu 
obezity 234 770 260, Gastroenterologie 234 770 260, Centrum plastické chirur-
gie 234 770 260, Fyzioterapie 234 770 260
OČNÍ CENTRUM PRAHA a.s. Jankovcova 1569/2c, 220 807 757, www.ocp.cz
SPORTMED, s.r.o. Partyzánská 7, 266753 525, www.sportmedcz.com
Interna, tělovýchovné lékařství 266 753 525, Pediatrie 266 753 525,
Rehabilitace 266 753 510
GENNET, s.r.o., Centrum lékařské genetiky a reprodukční medicíny
Kostelní 292/9, 222 313 000
SANANIM, o.s., Psychiatrie, léčení alkoholizmu a toxikománií
Janovského 26, 220 803 130
LÉKAŘSKÁ PRAKTICKÁ A ZUBNÍ POHOTOVOST
Městská poliklinika Praha, Spálená 12, 224 947 113, www.prahamp.cz
LÉKAŘSKÁ SLUŽBA PRVNÍ POMOCI Fakultní nemocnice Na Bulovce,
Budínova 67/2, Praha 8, www.bulovka.cz pohotovost – dospělí 266 083 301/3 
Po–Pá 19.00–6.00 h., So + Ne nepřetržitě, pohotovost – děti 266 084 220,
Po–Pá 16.00–6.00 h., So + Ne nepřetržitě
Nemocnice Na Františku, Na Františku 847/8, 222 801 111, www.nnfp.cz

AMBULANCE BOLESTI, Dukelských hrdinů 13, 233 379 053
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155
EVROPSKĚ ČÍSLO TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ 112

LÉKÁRNY PRAHA 7
Pohotovostní lékárna BENU, Fr. Křížka 22, 731 638 010 n Holešovická lékárna, 
Tovární 12, 266 710 025 n Lékárna ISCARE I.V.F., Jankovcova 1569/2c n Lé-
kárna Lékařský dům, Janovského 993/48, 242 426 413 n Lékárna Letná, Milady 
Horákové 71, 233 370 200 n Lékárna Dr. Max, Dukelských hrdinů 23, 233 380 710
n Lékárna Osadní, Osadní 35, 220 563 078, 607 036 327 n Lékárna Veletržní, 
s.r.o., Malířská 1, 233 371 806 n Lékárna Na Maninách, Dělnická 54, 220 800 261 
n Lékárna Na Staré poště, Dukelských hrdinů 33, 233 310 698 n Lékárna U Krá-
lovské obory, Dukelských hrdinů 52, 220 801 907 n Lékárna u sv. Antonína, 
Strossmayerovo nám. 6, 273 130 528 n Lékárna U Zlatého kalicha, Komunardů 16, 
220 800 874 n Lékárna Vitapharma, Tusarova 1152/36, 283 022 112 
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Í 1. ČÁST – PRAHA 7 ÚNOROVÉ 
SETKÁNÍ

Navečer ve čtvrtek 13. února 
se v Domě spokojeného stáří 
na své pravidelné schůzce se-
tkali příznivci Klubu trojské 
historie. Účast opětovně láma-
la rekordy, tradiční klubovna 
by pro velký počet přítomných 
rozhodně nestačila. Zasedalo se 
proto v uvolněných prostorech 
přízemí. Kromě jiného si účast-
níci s velkým zájmem prohlédli 
současnou výstavu Trojské plá-
ny VII, na které se prezentoval 
i Klub trojské historie. Další 
schůzka klubu se bude konat 
v Domě spokojeného stáří 
ve čtvrtek 20. března od 17 ho-
din. bok

Trojský pekař Vilém Ulvr vede koně 
po ulici Trojská podél zdi vinice 
Sv. Kláry. V pozadí je vidět dům, kde 
bývala pošta a později obchod. Vza-
du na kopci dům rodiny Malých.

(Foto archiv F. Malého)

VÝZNAMNÝ 
STROM
Od roku 2013 je v oficiálním 
seznamu Významných stromů 
Prahy uvedena také jedna dře-
vina z Troje. Pod číslem 20 je 
v seznamu zapsána moruše 
bílá (Morus alba L.), která roste 
na travnaté ploše na křižovatce 
ulic Nádvorní a Trojská. Moru-
še je s obvodem kmene 180 cm, 
výškou 12 m a odhadovaným 
stářím 85 let jednou z nejstar-
ších a největších moruší v Pra-
ze. Do seznamu Významných 
stromů byla zařazena právě 
pro svůj nadprůměrný vzrůst. 
Moruše byla vysazena v mezivá-
lečném období otcem majitele 
sousedního domu p. Lipským. 
n Co je to vlastně významný 
strom? Za významné stromy 
jsou považovány dřeviny, které 
jsou spojeny s důležitou udá-
lostí, s poselstvím určité histo-
rické skutečnosti nebo místa, 
na němž stromy rostou. Pokud 
máte tip na zařazení dalšího vý-
znamného stromu do seznamu, 
zapojte se do soutěže Objev-
me významné stromy, trvající 
až do 13. 4. 2014. Informace 
o soutěži a mnoho dalších uži-
tečných informací o pražských 
stromech naleznete na adrese 
www.prazskestromy.cz. 

Ing. Daniela Smolová, referent ŽP

PLES TROJSKÉHO 
GYMNÁZIA
Udál se 6. 2. od 19.30 v Retro 
Music Hall na Vinohradech a byl 
letos trochu jiný. Dvě třídy pri-
mánů stužkovali absolventi. To 
tu ještě nebylo. Všichni si to po-
řádně užili. K žádnému poškoze-
ní zařízení nedošlo, z třistašede-
sáti skleniček Welcome Drink, 
zapůjčených od MČ Praha-Troja, 
byla rozbita pouze jediná, což se 
také nestává. Je vidět, že si váží-
me hezkých věcí a taky své školy.

Mgr. Radim Jendřejas, ředitel TG
(kráceno)

VALENTINSKÝ 
DEN PLNÝ HER
Na Trojském gymnáziu bylo v pá-
tek 14. 2. opravdu veselo. Nově 
v rámci projektů 10x Sedmička 
připravili učitelé a žáci z Trojské-
ho gymnázia pro své kamarády ze 
škol Prahy 7 a 8 nevšední zážitky. 
n Celkem proběhlo deset sou-
těží: Rodeo, laserová střelnice, pře-
chod přes slack-line, autodráha, hry 
na PC (truck a F1), čára, inteligent-
ní hry, dáma, pexeso + puzzle, ak-
tivní hry a bojovka školou. Vyhráli 
vlastně všichni, kdo se zúčastnili, 
protože si den plný her a zábavy 
neskutečně užili. Každý si odne-
sl malou cenu a na ty, kteří se 
zejména s úskalím na slack-line, 
bizonovi při rodeu, střelbě a bo-
jovce školou vypořádali nejlépe, 
čekala populární cyklistická la-
hev, míček na provázku nebo 
haki-sak. n Děkujeme za účast bez-
mála stopadesáti žáků a budeme se 
těšit na viděnou při další akci pro 
pražské školy – Olympijském dni 
2014 (ve středu 25. 6.). 

Mgr. Ivana Motýlová,
zástupkyně ředitele TG (kráceno)

Fo
to

 ©
 D

. S
m

ol
ov

á



P

BŘEZEN 2014 173

7

TROJSKÝ KALENDÁŘ

ŽIVOT V TROJI

STOLNÍ TENIS
V neděli 2. 2. 2014 zahájil nový 
ročník Seriálu turnajů ve stol-
ním tenise ve čtyřhrách. Devět 
párů hrálo v jediné skupině 
a hra probíhala velice plynule. 
n Bez porážky a se ztrátou tří 
setů zvítězil pár Josef POZNÍ-
ČEK a Tomáš POCZ, na dru-
hém a třetím místě měly dvě 
prohry páry ze Sokola Troja, 
z nich s lepším vzájemným zá-
pasem dvojice Dušan MARTY-

KIEWIECZ s Lucií FRY
SOVOU 
skončili druzí, třetí pak Michal 
PETR s Petrem BUCHAREM.

Rudolf Hampel,
vedoucí stol. tenisu

TJ SOKOL INFORMUJE

n V neděli 16. 2. se odpoledne konal Karneval pro děti – viz str. 4. 
n O jarních prázdninách proběhl lyžařský výcvik v chatě „U studán-
ky“ v Peci pod Sněžkou. n Schválené příspěvky se budou vybírat ve 
cvičebních hodinách do konce dubna. n Připravuje se nové bezpečnost-
ní zařízení vchodů do budovy tělocvičen. Informace budou včas vyvě-
šeny. Za TJ Alžběta Filipová

PETER ORIEŠEK KRESBY DO 27. 4.
Peter Oriešek se po způsobu renesančních mistrů vyjadřuje se 
stejnou naléhavostí prostřednictvím plastiky i prostřednictvím 
kresby. Zkoumání vzrušujících souvislostí mezi linií a objemem, 
mezi skutečností a fikcí, ho charakterizuje od počátku jeho pro-
fesní kariéry. Zájem o tělesnost člověka ale i živých bytostí obecně, 
je u Petera zcela exkluzívně osobní.

eter vykazuje detailní znalost 
anatomických konstrukcí těl 
jak lidských, tak i zvířecích. 
Jako mimořádně bravurní mo-
delér a kreslíř, si tak může libo-
volně pohrávat s vynalézáním 

nejrůznějších hybridních tvorů. 
Zabývá se vizemi, ve kterých se 
koncentrují vášně a pudy bez 
rozdílu zda jde o člověka či zví-
ře.

Kresba a modelace, které si 
nezadají s precizností klasiků, 
jsou po technické stránce vyso-
ce inovativní. Jemné přechody 
a hluboce vrstvené stíny kre-
seb nejsou nanášeny běžnými 
nástroji, nýbrž technikou air 
brush. Peter Oriešek je nepře-
hlédnutelná osobnost našeho 
současného umění. Pro Galerii 
u lávky je přízeň tohoto tvůrce 
velkou ctí. 

Jan Kavan 9. 2. 2014 (kráceno)

2014
výstavní program

13. 3. – 27. 4.
Peter Oriešek – kresby

6. 5. – 22. 6.
Hana Novotná – 
keramická plastika

26. 6. – 31. 8.
Unie karikaturistů – „RYBY“
(garant Jaroslav Dostál )

4. 9. – 2. 11.
Šárka Trčková – grafi ka
nebo Karel Demel – 
grafi ka

6. 11. – 11. 1. 2015
Jiří Středa – plastika

Změna programu vyhrazena

Trojská
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Vltava

busP

Hřiště

TJ 
Sokol 
Troja

TROJSKÝ KŮŇ A JEHO AUTOR 
Je potěšitelné, že mezi námi žijí lidé, kteří se snaží dělat něco kon-
krétního pro příjemnější prostředí. Pro nás místní, i pro návštěvníky. 
Nečekají za to ovace ani nežádají granty, a to je v dnešní době velice 
cenné. Jedním z nich je umělec, člověk mnoha profesí, Ivan Nacvalač. 

Váš kůň byl původně na ostrově. Jak jste dílo o formátu 10 krát 11 metrů 
dostal přes Vltavu? 
Koncem roku 2008 mi na ostrově dali jasně najevo, že tam nemám 
budoucnost. Naštěstí jsem se rychle domluvil o umístění na troj-
ském břehu. Stěhování bylo drahé, ale pomohli i přátelé. Kůň se vezl 
„rozporcovaný“, nohy jely zvlášť. Problém byl jen pod viaduktem, 
museli jsme kus hlavy odstranit. 

Jak jste přišel na myšlenku postavit koně? 
Před léty jsem dělal grafiku s letícím Trojským koněm. Přitom jsem 
dostal ten bláznivý nápad. Postavit Trojského koně v Troji, kterou 
mám rád a kam asi patří. Pocházím z Prahy 6, ale v Císařském mlýně 
žila babička a za ní jsem často chodil. Koně jsme stavěli se synem 
a s přáteli tři měsíce. Snažili jsme se o tradiční postupy bez použití ko-
vových prvků. Povedlo se! Je to asi největší socha koně v Evropě a na-
víc vydržela červnovou povodeň. Voda sahala až nahoru pod okna, byl 
silný proud a nestihl jsem jej předtím ukotvit. Je zázrak, že vydržel. 

Podle výzdoby celého zátiší u koně soudím, že jste sochař. Nebo je to koníček? 
Vyučil jsem se rytcem a zlatníkem, na UMPRUM jsem studoval gra-
fiku. Ale jsem člověk mnoha řemesel, některé byste sotva uhádl. 
Myslím, že od grafiky k výrazněji prostorovému vyjádření není tak 
daleko, jak se zdá. Takže se dál věnuji jak grafice, tak i formování 
dřeva a dalším projektům. Nejvzdálenějším byl projekt meditačního 
prostoru v Mexiku. 

U Trojského koně máte malé bistro a do povodně jste pořádal koncerty 
a promítání filmů. Uživí se tak malý provoz nebo to někdo dotuje? 
(...smích...) To se ptáte vážně? Možná si někdo myslí, jaký je to 
kšeft, ale kdo někdy provozoval podobné akce, ví, že jsou často ztrá-
tové. Kolem chodí hodně lidí, ale většina projde, vodáci dojedou 
a nasednou do aut. Na koncerty i známých umělců, jako Laco Dec-
zi, Vladimír Mišík, Eliška Ptáčková, Jan Buble, muzikanti z Ameriky 
nebo na dobré filmy, chodí málo lidí. Stačí zamračená obloha a pár 
kapek deště. Zajímavé je, že kromě asi šesti místních rodin chodí 
spíše lidé z druhého břehu Vltavy. Dotace ani granty nedostávám, 
tak si musím vydělávat jinde. 

Dnes je vidět, že Trojský kůň zase ožívá. Je to příklad z knihy Strýc Odyseus 
nebo vlastní zarputilost? 
Hodně Trojáků ví, co jsou povodňové škody přes milión. Když jsem 
viděl Trojského koně po červnové povodni, říkal jsem si, že končím. 
Ale přátelé a američtí muzikanti, co sem chodí hrát, říkali: „V žád-
ném případě! To se musí udržet, my vám pomůžeme.“ Už jsem se 
zase chytil a snažím se celý prostor znovu oživit. Galerie v břiše koně 
zatím nefunguje, občas tam přespím, když zatím není na nové bydle-
ní. Bohužel všechno je o financích, takže se letos nepovede všechno 
dodělat. Trochu snad pomohou benefiční koncerty. Chci tady dál 
vytvářet příjemné místo, které láká k posezení a bude lidem sloužit. 
Rád bych viděl rozšíření odpočinkového prostoru na louce za plo-
tem a rád pro to něco i zadarmo udělám. Třeba se někdo z Trojáků 
přidá a to by bylo fajn! Rozmlouval: -lak-
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TROJSKÝ KALENDÁŘ

ŽIVOT V TROJI

TIP NA VÝLET

CO NOVÉHO U SOUSEDŮ

BZ PŘIPRAVILA
www.botanicka.cz

ZOO PŘIPRAVILA
www.zoopraha.cz;
www.facebook.com/zoopraha

Otevřeno denně, v březnu od 9.00 do 17.00 h.
 2. 3. Masopust v zoo Zúčastněte se masopust-

ního reje v maskách.
 8.–9. 3. Víkend pro slony Vyrobte s námi dárky 

pro slony!
 16. 3. 2. ročník Běhu Zakázankou Vyzkoušejte 

síly v běhu dvojic o Pohár ředitele zoo! 
 22. 3. Zooškola pro dospělé – Zbavte se fo-

bií! Máte strach z pavouků nebo hadů 
a chcete s ním bojovat? Pak je dnešní 
kurz určen právě Vám! Nutno předem 
objednat na zooskola@zoopraha.cz.

 23. 3. Staň se Nebojsou Po zimní přestávce 
znovu otvíráme rozhlednu Obora v horní 
části. Probojujte se až na její vrchol,
který střeží pohádkové bytosti.

 29. 3. Slavnostní zahájení 83. sezóny 
každé úterý Cestovatelské přednášky Světem 

křížem krážem od 18 hodin ve Vzdělá-
vacím centru. Podrobnosti k programu 
na www.zoopraha.cz. Vstupné 50 Kč.

 4. 3. Vietnamem od severu k jihu
Karel a Jana Wolfovi

 11. 3. Neznámé parky centrální 
Tanzánie Petr Hejtmánek, 
Livingstone

 18. 3. Azory a Madeira Sandra 
Neumanová, Livingstone 

 25. 3. Nová Guinea Rudolf Švaříček, 
Livingstone 

o víkendech a svátcích v březnu
Komentovaná krmení a setkání
na dvanácti místech v zoo

každé březnové pondělí Happy Mondays – 
Březí březen vstup za korunu mají 
těhotné maminky

 Změna programu vyhrazena.

 6. 3. Japonské zahrady přednáška Robina 
Šóen Heřmana od 17.30 ve výstavní 
místnosti Vstupné: 20 Kč

 7.–23. 3. Výstava orchidejí mimo pondělí 9–18 hod. 
skleník Fata Morgana a zásobní skleník 
v areálu západ – poradna, prodej.

 13. 3. Orchideje a tilandsie poloostrova 
Yucatán (Mexiko) přednáška
Ing. Zlatka Janeby, Ph.D. od 17.30 
ve výstavní místnosti Vstupné: 20 Kč

 20. 3. Orchideje jižní Evropy přednáška 
RNDr. Jana Ponerta od 17.30
ve výstavní místnosti Vstupné: 20 Kč

 27. 3. Květena africké botanické zahrady 
Kirstenbosch – přednáška
RNDr. Evy Smržové
a Ing. Vladislava Černého od 17.30 
ve výstavní místnosti Vstupné: 20 Kč

a) vnější střední okvětní lístky
b) střední okvětní lístek – pysk
c) vnější postranní okvětní lístky

a

a

b
c

c

PERMANENTKA PRO TROJSKÉ SOUSEDY
Botanická zahrada hl. m. Prahy opět nabízí obyvatelům MČ Praha-Troja permanentky na venkovní 
expozici na rok 2014. Vydány budou jen po doložení trvalého pobytu na území MČ Praha-Troja. 
Platnost bude do 31. 3. 2015. 
Trojští občané si mohou vybrat permanent-
ku papírovou nebo trvanlivější plastovou, ale 
s vratnou zálohou 100 Kč. Zájemci si je mohou 
vyzvednout od pondělí 1. 4. do úterý 30. 4. 
na pokladně Vinice (nad Kovárnou). Poklad-
na bude otevřena denně od 9 do 18 hodin.

n Sousedské permanentky se nevztahují na akce se 
zvýšeným vstupným – kupříkladu Vinobraní apod. 
Neopravňují také ke vstupu se psem. Pro vstup se 
psem je nutné zakoupit jednorázovou psí vstupen-
ku nebo psí permanentku. PBZ upozorňuje, že pej-
sci musí být v zahradě zásadně na vodítku. 

OD ŘÍČANSKÉHO HRADU NA JUREČEK
Milí čtenáři, turisté, tentokrát se projdeme po východním okolí města Říčany. Zvolíme trasu Na-
učné stezky Říčansko, která je značena zelenobíle a je dlouhá 9 km + 2 km k nádraží. Doporučuji 
vytisknout si popis trasy (www.stezky.info). Vycházíme z centra Říčan z Masarykova nám. Po levé 
straně za kostelem v uličce Na Hradě nás překvapí Říčanský hrad. Jeho stavebníkem byl Ondřej ze 
Všechrom, zakladatel rodu pánů z Říčan, stoupenec Přemysla Otakara II., králův osobní komorník 
s funkcí jídlonoše. Hrad je od poloviny 16. století pustý. Z hradu se dochovala severní a západní zeď 
hradního paláce se sdruženými okny a zbytek nároží hranolové věže. Sejdeme pod hrad po scho-
dech a pokračujeme po značce ulicemi Rooseweltovou, Nad obcí, Jizerskou, Řipskou, kolem rybní-
ku a restaurace Marvánek, sportovního areálu k dalšímu rybníku. Na konci ul. Do Lehovic za chato-
vou osadou odbočíme pod viadukt a po pěkných lesních cestách dojdeme až k Rokytce. Podejdeme 
Černokosteleckou silnici a pokračujeme dál kolem bývalého lomu divokým údolím Rokytky, která 
se podobá spíš šumavské Vydře. Dojdeme ke koupališti s restaurací Jureček z r. 1934. Tehdy sem 
jezdila řada známých umělců – např. Ljuba Hermannová, Jiřina Štěpničková, František Smolík nebo 
Oldřich Nový. Koupaliště i restaurace se jmenují po Antonínu Jurečkovi, který se tu staral o hosty až 
do roku 1958. Pokud odoláte kouzelné „restauraci s prvorepublikovou duší“, která se loni umístila 
na 53. místě v Maurerově výběru, vydejte se dál po zelené až k vlakovému nádraží. Těsně u výstupu 
z nádraží je pěkná restaurace U kozlů, kde můžete příjemně strávit čekání na vlak. 

Spojení: vlakem z hlavního nádraží (směr Benešov) so 9:37, v Říčanech jste v 10:03 a v 10:07 mů-
žete popojet autobusem č. 428 na náměstí (nebo pozdějším vlakem: 10:07, Říčany bus 385 v 10:40). 
Zpátky se vrátíme vlakem, který jezdí každou půlhodinu vždy ve :29 a :59.

www.stezky.info, úprava textu a foto Renata Zajícová

1 3 0  L E T
PRAHY 7

1 8 8 4 – 2 0 1 4

P R A H A

7C X

XX ) 130 LET PRAHY 7
V letošním roce slaví náš nejbližší soused – Praha 7 – kulaté narozeniny. V listopadu uplyne přesně 
130 let od připojení spojených obcí Holešovice-Bubny k Praze. Při této příležitosti se připravuje řada 
kulturních, společenských a vzpomínkových akcí, které budou mapovat bohatou historii.

Praha 7 se proto obrací na veřejnost s prosbou o poskytnutí obrazových (fotografie, nega-
tivy, diapozitivy, 8 mm filmy nebo VHS) nebo informačních materiálů (knihy, časopisy apod.), 
které mají souvislost s dějinami Prahy 7. Tyto materiály by byly použity při připravované vý-
stavě, která bude mapovat 130 let vývoje městské části. Cenné jsou fotografie zaniklých částí 
Holešovic, stejně jako např. obrazové připomínky významných událostí, které hostila Letenská 
pláň apod. Poskytnuté materiály budou vystaveny reprodukované, originály budou vráceny ob-
čanům, kteří je zapůjčí. V případě vašeho zájmu a ochoty zapůjčit fotografie či jiné materiály 
kontaktujte prosím pracovníka úřadu Bc. Stanislava Václavovice na e-mail: vaclavovics@p7.
mepnet.cz, tel. č.: 220 144 150 / 604 435 268 či osobně v kanceláři č. 171, I. patro v budově 
Úřadu MČ Praha 7, nábř. kpt. Jaroše 1000, Praha 7 v úředních hodinách či po domluvě.

Stavba všech druhů
orchidejí je stejná:


