
Vážení občané,

co nás v Troji čeká a čemu se budeme

věnovat, je do velké míry předurčeno

dědictvím minulých let, již projednaný-

mi nebo naplánovanými investicemi

a stavbami, navazuje na dílčí úspěchy

i nezdary předchozího i současného

vedení radnice. Budeme se nadále

snažit prosadit a realizovat naše

záměry, představené v průběhu loň-

ského roku. Jaký je tedy ve stručnosti

stav naplňování našich předsevzetí? 

1. Rozvoj obce je závislý na našich

vlastních aktivitách i záměrech hlavní-

ho města v prostoru trojské kotliny. Máme formulované základní body

Strategie, čili naše priority. Územní studie Geopark Praha-Troja zatím

nebyla zadána, jednáme s Útvarem rozvoje města, zaslali jsme podněty

a požadavky k Novému územnímu plánu. Na výstavě „Trojské plány“ bude-

me moci porovnat jaká Troja byla, co se připravuje a jaká by mohla být.

Letos bude nadále pokračovat činnost externí Komise pro obnovu a roz-

voj Troje, i spolupráce s Fakultou architektury ČVUT. 

2. Samostatná městská část - Troja loni důstojně oslavila 15 let trvání

místní samosprávy, spolupracujeme s vedením Prahy 7, navázali jsme

kontakt s Prahou 6 a Prahou 8. Máme zastoupení v komisích Rady hl. m.

Prahy. Na sklonku roku byla na naši žádost MČ Praha-Troja jako v pořadí

šestá pražská městská část přijata za člena Sdružení historických sídel

Čech, Moravy a Slezska. 

3. Bezbarierově přístupné, nově rekonstruované prostory Úřadu budou

dovybaveny včetně veřejného internetu. Každou středu se budou moci

občané setkat se zastupiteli v klubu Troja. Časopis Troja vychází pravidel-

ně v tištěné i elektronické verzi. Webové stránky budou častěji aktualizo-

vány.

4. Občanská společnost - Proběhlo osm Procházek Trojou, setkání senio-

rů, podzimní setkání občanů se zastupiteli, byl obnoven klub Troja, máme

zástupce ve skupině Komunitního plánování Sociálních služeb Prahy 7.

Odborné komise zastupitelstva se scházejí pravidelně s většinovou účastí.

5. V rámci spolupráce organizací Trojské karty (ZOO, BZP, zámek) s měst-

skou částí bude letos atraktivní program a volný vstup na doprovodné

akce Trojské karty i pro místní obyvatele.

6. Ochrana trojských hodnot - je prvořadým úkolem pro úřad, zastupitel-

stvo i všechny občany. Snažíme se nalézt pochopení investorů a pomoc

na Odboru ochrany prostředí i Odboru kultury, památkové péče a cestov-

ního ruchu Magistrátu, Národním památkovém ústavu i na Praze 7.

7. Stavby a změny územního plánu - mají v Troji několik „vlajkových“ lodí,

a v budoucnu zajistí nejviditelnější změny v obci. Jsou projednávány např.

ÚČOV, protipovodňový val, Panský statek, Nevolův statek a další soukro-

mé záměry. Některé zvelebí a oživí neutěšené kouty Troje, jiné útočí na

jedinečnost lokality. Druhé jmenované znehodnotí majetek samotných

investorů i okolí a budou, pokud se postaví, dokládat „hodnoty a kulturu“

dnešní doby. V tomto ohledu je stanovisko vedení radnice neměnné,

a nadále ho budeme důrazně obhajovat a šířit. 

8. Doprava - Bylo dopracováno zadání studie variantního dopravního

řešení v Troji, jsme ve fázi výběru zpracovatele. Za nutné opravy ulic Troj-

ské, Pod Havránkou, Povltavské budeme dál bojovat. Po dvouměsíčních

jednáních se podařilo usměrnit staveništní dopravu Městského okruhu

mimo Povltavskou ulici, která má být do konce března opravena na nákla-

dy investora. Zůstávají nedořešené maximální akceptovatelné kapacity

parkování ve vnitřní části Troje. S rekonstrukcí komunikací souvisí záměr

dokončit chybějící kanalizační a vodovodní řady v obci.

9. Veřejná prostranství a uliční prostory trpí projevy vandalství, nedosta-

tečnou čistotou, bude zmnožen počet stanovišť tříděného odpadu i čet-

nost svozu velkoobjemového odpadu. Stále je prostor pro lepší péči

o veřejnou zeleň. Koncem roku bylo na náklady úřadu instalováno osvět-

lení přívozu v Podhoří. Úpravy veřejných ploch budou řešeny za spoluú-

časti veřejnosti.

10. Občanská vybavenost - bylo zřízeno dětské hřiště u ZŠ a v DIP, v DSS

jsou úspěšně provozovány masáže, otevřena např. restaurace v diploma-

tickém areálu, kavárna v klubu Troja, letos plánujeme rozšíření MŠ. Život

v obci zejména v letních měsících podél řeky ožívá nebývalým provozem

návštěvníků i místních. Věřím že ožije ještě více i díky lepší spolupráci

městské části se sportovními kluby a dalšími sdruženími i prostřednictvím

nového Grantového systému podpory občanských, kulturních, sportov-

ních, společenských a mnoha dalších aktivit v MČ Troja.

Tolik velmi letmá revize stavu obecních věcí na začátku roku 2008!

Vážení občané, těším se na ruch, který nám nový rok přinese, naše pra-

covní i společenská setkání!

drdacky@mctroja.cz
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Milí sousedé,

dostává se vám do rukou jubilejní sté číslo vašeho měsíčníku. Proto v něm najdete kromě kapitol a informací, na které

jste zvyklí, také výjimečnou přílohu Troja očima dětí. Děti z MŠ, ZŠ a gymnázia dostaly prostor ke svým postřehům, námě-

tům a zamyšlením se nad tím, jak se jim v Troji žije, jak se jim tady líbí, co pro ně Troja znamená a co by chtěly zlepšit.

Rádi bychom touto cestou poděkovali vedení všech škol za jejich spolupráci při tvorbě tohoto speciálu.

Našemu oslavenci přejeme do další stovky hodně spokojených čtenářů, ale i hodně těch, kteří budou přicházet s novými

návrhy a postřehy na jeho vylepšení. Jen tak zůstane TROJA živá – bude vám poskytovat prostor nejen pro prezentaci

vašich potřeb a námětů, ale i pro rozdělení se o to hezké s ostatními. (md)

Co považuji za důležité

TROJA
Číslo: 100                                                Oficiální měsíčník MČ Praha - Troja LEDEN 2008
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Program 15. zasedání Zastupitelstva městské části
Praha-Troja, které se konalo dne 18. 12. 2007 

1) Úvod, kontrola zápisu z minulého zasedání.

2) Stanovisko k úplatnému převodu části pozemku parc. 

č. 264/1 k. ú. Troja o výměře 161 m2 a části pozemku parc.

č. 1682/3 k. ú. Troja o výměře 18 m2 (v sousedství Nevolova

statku) ve vlastnictví hl. m. Prahy. 

3) K úplatnému převodu pozemku parc. č. 418/58 o výměře 

55 m2 k. ú. Troja z vlastnictví hl. m. Prahy, svěřeného do správy

MČ Praha-Troja do vlastnictví pana Ing. Marcela Macáka,

bytem Trojská 615/171, Praha7-Troja. 

4) Schválení rozpočtového provizoria na rok 2008.

5) Rozpočtová opatření za rok 2007

6) K zadání dopravní studie. 

7) Informace, různé, diskuse. 

8) Závěr.  

Ze zápisu z jednání vybíráme:

Bod č. 6 – K zadání dopravní studie

Zastupitelstvo projednalo návrh Ing. arch. Drdáckého a Ing. arch. Valt-

ra na zadání dopravní studie. Pí. Maurerová odmítá v zadání dopravní

studie návrh umístění lanové dráhy v areálu BZ, dále žádá upřesnit účel

velkokapacitního přívozu v Podhoří – pouze pro osobní a cyklo přepra-

vu, odmítá přepravu automobilů přívozem. Dále upozorňuje na chybějí-

cí zadání bezbariérového přístupu do Troje. Předložený návrh byl dopl-

něn i o připomínky dalších zastupitelů. 

- usnesení č. 86 schváleno 7 hlasy

Bod č. 7 – Informace, různé, diskuse

Ing. Drdácký informoval o proběhlém místním šetření týkajícím se mož-

nosti odbočení vlevo z ulice Trojská (ve směru do Kobylis), které kon-

statovalo nemožnost odbočení vzhledem k případnému stání aut na

tramvajových kolejích. Dále bylo domluveno zrušení zákazu vjezdu do

ulice Trojská v úseku od křížení s ulicí Na Dlážděnce a zkušební zpro-

voznění tohoto úseku.

Ing. Stavovčíková požaduje zajištění častějšího vyvážení kontejnerů na

tříděný odpad na stanovištích  Nad Kazankou, na Salabce, v Sádkách

a zvláště na křižovatce Trojská x Pod Havránkou.

Je zde nový kalendářní rok a s ním se ptáte na to, na jaké akce se

můžete těšit. Jestli se bude opakovat Trojský den, jestli se máte těšit

více na kulturu či sport, jestli byste se mohli více aktivně zapojovat

v jejich pořádání. Vzhledem k tomu, že je v letošním roce pro vás při-

pravena změna (tzv. grantová podpora pořádání akcí), oslovili jsme

pana starostu Tomáše Drdáckého s nejčastěji pokládanými dotazy. 

Ve Vašem úvodníku je zmíněn nový systém grantové podpory pro rok

2008. Co bude znamenat?

Vyhlášený grantový program by měl přinést pestřejší život v naší měst-

ské části, bohatší paletu událostí v průběhu celého roku, příležitost

k rozvoji občanské společnosti obce. Motivací je názor, že občané by

měli mít větší prostor při přípravě akcí na které budou věnovány pro-

středky z rozpočtu městské části. Nemáme na úřadě univerzální patent

na rozum a jsme otevřeni vůči novým námětům. 

Jak bude vypadat  kulturní, společenský a sportovní život v Troji  v roce

2008?

Úřad Mč Praha Troja na letošní rok připravuje čtyři větší kulturní, spo-

lečenské a sportovní podniky:

22. února proběhne v loděnici první Trojský bál, 

7. června uspořádáme Trojský den se sportovním programem u řeky

a v podvečer Maškarní bál v zahradě Trojského zámku,

13.–14. září tradiční Trojské vinobraní a

26. prosince Vánoční koncert.

Tyto akce budou doplněny průběžnou výstavní činností v Galerii u Lávky

a setkáními zastupitelů s občany. 

A co další,  již  tradiční a oblíbené akce?

Grantový systém podpory by měl přinést zdravé osvěžení tradičních, ale

částečně stereotypních událostí v Troji. Nové schéma podpory sdružení,

spolků a klubů umožní podat žádost každému, kdo chce něco zorgani-

zovat. Život v Troji bude lépe odpovídat a vycházet z požadavků a před-

stav skupin obyvatel, pro které má být určen. Věříme, že tradiční akce,

jako Trojská buchta, Dětský den, sportovní turnaje, Mikulášská besídka

a mnohé jiné budou opět připraveny, s náplní a programem zcela

v rukou trojáků.

Na jakou skupinu obyvatel by měly být projekty zaměřeny?

Nepreferujeme žádnou věkovou či zájmovou skupinu obyvatel. Důležité

bude zastoupení programu pro všechny, tedy práce s dětmi a volným

časem mládeže, studenty, aktivní obyvatelstvo i seniory. Pro mě osob-

ně mají velký půvab příležitosti, kdy se potkají mladí se staršími, sta-

rousedlíci s novými sousedy. Troja je jedna, ať je dobrým domovem

všem. 

Kdo se tedy může ucházet o grantovou podporu svého projektu?

Každý trojský občan, rodina, skupina přátel, spolek, občanské sdružení

a organizace působící v Troji. Záměrem je rozšířit spektrum typů akcí,

dát prostor oblasti kultury, sportu, činnosti spolků a společenských set-

kání. A nejen to. Z představení občanských sdružení publikovaném

v minulých číslech našeho časopisu je zřejmé, že mnohá sdružení vznik-

la se záměrem chránit, pečovat a rozvíjet kulturní a přírodní památky

v Troji, starat se o naše dobré životní prostředí. Chceme dát prostor

i jim. Granty jsou proto otevřeny i pro oblast rozvoje obce, péči o příro-

du, zeleň, nový život ve veřejném prostoru, cestovní ruch, publikační,

osvětovou a vzdělávací činnost.

Jak bude probíhat grantové řízení? 

Projekty je možno podávat průběžně v podatelně Úřadu městské části

Praha-Troja, Trojská 96, nejpozději v den uzávěrky, tj. 29. 2. 2008.

Žádost o grant musí být podána na předepsaném tiskopise, s přede-

psanými přílohami, které stanoví schválené podmínky pro udělení gran-

tu. Předepsané formuláře a podmínky pro udělení grantu jsou k dispo-

zici od 31. ledna 2008 na Úřadu městské části Praha-Troja, Trojská 96,

a v elektronické verzi na internetových stránkách MČ Praha-Troja

www.mctroja.cz. Bližší informace budou podány osobně na úřadě, nebo

emailem na info@mctroja.cz. Výběr projektů, které budou podpořeny

proběhne v měsíci březnu a žadatelé budou s výsledky seznámeni.

Co když se nikdo nepřihlásí?

Věřím, že o projekty nouze nebude, v Troji působí mnoho aktivních

a kreativních osob i spolků, které jistě příležitost využijí a již nyní mám

několik námětů na nové akce!
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Dále navrhuje pravidelná setkání zastupitelů s občany v Café U lávky,

příp. zřízení internetové kavárny. Bylo domluveno větší využívání Klubu

Troja, zavedení pravidelných diskuzních  setkání a zřízení internetu

v Café U lávky.

Zastupitelé diskutují o chybějící lékárně, dětském lékaři.

Pí. Maurerová informuje o jednání s ředitelem základní školy

p. Mgr. Pacíkem o existenci vší ve škole. Dotazuje se, zda by bylo možno

vyhradit finanční částku z rozpočtu MČ na dezinsekci školy. P. starosta

přislíbil zjištění možností nápravy.

Dále se pí. Maurerová dotazuje, zda se po výstavbě zásobního skleníku

BZ v ulici Na Salabce vrátí zpět omezený dopravní režim, který byl před

zahájením stavby, případně žádá umístění zpomalovacího prahu

v oblasti Salabky. Poukazuje na zničenou silnici díky nákladní dopravě.

Navrhuje požádat TSK o zkontrolování stavu silnice v ulici Na Salabce.

Poslední příspěvek pí. Maurerové se týká špatného sortimentu zboží

v obchodě s potravinami Na Kovárně.  

Celý zápis z jednání Zastupitelstva městské části Praha-Troja a přijatá

usnesení jsou zveřejněna na webových stránkách městské části

www.mctroja.cz a na úřední desce.

Jak pokračuje tunel městského okruhu Blanka
Před vánoci, 20. 12. 2007 se konala na radnici další schůzka se

zástupci investora a Metrostavu o pokračování výstavby. Můžeme při-

nést dobrou zprávu, že další stavební povolení, potřebná pro hladkou

realizaci stavby již byla vydána. Tak mohla být k 15. 12. dokončena

a uvedena do provozu vnitrostaveništní komunikace od stavební jámy

k mostu Barikádníků a stavba tedy k tomu datu přestala používat Povl-

tavskou ulici pro stavební dopravu. Také byla zprovozněna kapacitní

trafostanice a elektrický proud pro vrtání tunelu již nemusí být vyráběn

dieselagregáty přímo v Troji. Škoda, že tomu tak nemohlo být již od

začátku stavby.

Tunel dosáhl k datu schůzky již délky 641 m (severní trouba) a 402 m

(jižní trouba), takže již podešel Vltavu a plavební kanál a blíží se pod

Šlechtovu restauraci ve Stromovce. Tam se očekává geologicky složitý

úsek. Stavba proto v předstihu zahájila sanační práce a zpevňování

nadloží, které jsou kvůli úspornosti prováděny z povrchu.Nad budoucím

stropem tunelu je zde pouze 1 metr silné nadloží z kompaktní horniny.

Zpevňuje se další 4 metrová rozpukaná vrstva, která vytvoří nad tune-

lem klenbu. K povrchu pak zbude ještě dalších 7 metrů souvrství, do

kterých se nebude zasahovat aby bylo zachováno nenarušené prostře-

dí pro proudění podzemních vod a neohrozila se tak vegetace nejstar-

šího pražského parku. Sanační práce mají skončit 31. března.

Ražba tedy probíhá lépe než předpokládal harmonogram, měsíčně se

postoupí o 120 metrů, denně se vytěží a odveze 2,5 – 3 tisíce m3 hor-

niny, která se odváží do Kralup a na Černý Most. Jak se odstřely vzda-

lují od ústí tunelu, tak je již povoleno odstřelování bez časového ome-

zení, odvoz je ale omezen na období od 6 do 22 hodin mimo noční klid.

Vzhledem k dopravním poměrům na Letné a v Holešovicích bude zřej-

mě převážná část tunelu, ne-li celý vyražen z trojské strany. K ukonče-

ní ražby dojde v polovině roku 2009.

Projektové práce také pokračují, dle investora došlo ke snížení připra-

vovaného větracího objektu poblíž vodácké základny z původních 16

metrů na výšku 9 metrů. Probíhají přípravy na zřízení betonárky na

ploše bývalého ragbyového hřiště a součástí betonárky má být i malý

přístav na přivážení štěrkopísků a štěrku, který bude poněkud výše

proti proudu řeky než měl být původně projektovaný přístav na odvoz

horniny, se kterým se nadále nepočítá. V létě 2008 také můžeme oče-

kávat první výluku tramvaje a během jara je přislíbena oprava dlažby

na Povltavské.

Václav Valtr, leden 2008

Úřad městské části informuje

Podvečery se zastupiteli městské části Praha - Troja

Vážení spoluobčané,

srdečně vás zveme na přátelská povídání o problémech a otázkách, které nás všechny tíží a zajímají. Každý týden, počínaje dnem 6. 2. 2008 vás

budou očekávat 2 členové zastupitelstva MČ Praha-Troja v útulných prostorách našeho klubu v Café U lávky, Povltavská 20/40, a to vždy 

ve středu od 18 do 20 hodin.

Těšíme se na vás.                                                                                                                                    zastupitelé MČ Praha-Troja

Upozorňujeme všechny majitelů psů, že poplatky za rok 2008 

musí být uhrazeny nejpozději do 31. 3. 2008.  

Rovněž připomínáme, že uplynulo dvouleté osvobození od poplatků u čipovaných psů v roce 2005.

ekonomické oddělení

Radar v Trojské ulici
Jako mávnutí kouzelným proutkem působí na kázeň řidičů projíždějících

Trojou viditelně umístěný radar na měření rychlosti a přítomnost měst-

ských strážníků. Je dobře, že strážníci nečíhají někde „za bukem“ a jsou

se svým zařízením zdaleka vidět. Zklidnění všech závodníků na trati

Troja je okamžité a platí i v opačném směru, než probíhá měření. Naše

foto je z neděle 13. ledna 2008. (bok)

Život v Troji
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Vzácná návštěva na trojské radnici
Uvolněná a velmi přátelská atmosféra provázela setkání nejvyšších

reprezentantů čtyř pražských částí. Inicioval je pod názvem „Setkání

starostů Trojské kotliny“ starosta MČ Troja Tomáš Drdácký, který ve

čtvrtek 10. 1. 2007 v pravé poledne uvítal na trojské radnici starosty

Prahy 6 Tomáše Chalupu, Prahy 7 Marka Ječménka a Prahy 8 Josefa

Noska. Při neformální besedě Troju zastupoval rovněž trojský místosta-

rosta Václav Valtr. (bok)

Vánoční turnaj ve stolním tenisu
Vánoční turnaj, který se hrál v sobotu 15. 12. 2007, zahájila p. Dana

Zátopková, dlouholetý sponzor našeho turnaje. Zúčastnilo se 22 hráčů,

kteří byly rozlosováni do čtyř skupin, z nichž první čtyři postoupili do

dalších bojů o celkové prvenství. Přes zaváhání v základní skupině zví-

tězil Tomáš Turek, druhé místo obsadil Jiří Formáček a třetí Eduard Čubr.

Do finálové osmičky se neprobojoval žádný hráč Sokola Troja.

(Rudolf Hampel)

Turnaj v sálové kopané
V sobotu 15. prosince loňského roku byl v trojské tělocvičně sehrán 4.

ročník turnaje v sálové kopané „O pohár starosty TJ Sokol Troja“

Zúčastnilo se šest mužstev. Vítězem se stalo mužstvo Smíchovského

pivovaru (starší trojští hráči fotbalu). Loňští vítězové turnaje, družstvo

trojské všestrannosti, se po vyrovnaných bojích umístilo na třetím

místě. Bylo sehráno celkem 20 zápasů. Nejlepším střelcem byl Milan

Cvrček, nejlepším brankářem Michal Svoboda.             (Jaroslav Fliegl)

Mikulášská besídka pro děti
Předvánoční čas a poslední měsíc v roce jsme v Sokolské všestrannos-

ti oslavili  Mikulášskou  besídkou s nadílkou pro děti 6. prosince. Pro-

gram byl zahájen divadelním vystoupením divadla ČERVENÝ KOHOUT

s humornou aktovkou  „Kocourek  Modroočko“. Přišlo 70 dětí s rodiči

a prarodiči, takže velká tělocvična byla plná. Děti dostaly od Mikuláše

balíček a které mu přinesly malované obrázky nebo jiné svoje výrobky,

dostaly ještě nějakou sladkost navíc. Mikulášská besídka se vydařila

a děti odcházely spokojeny domů. (Alžběta Filipová)

První turnaj ve stolním tenisu
V neděli 13. 1. 2008 odstartoval Seriál turnajů ve stolním tenise svým

1. turnajem ve dvouhrách. Hrálo se ve velké tělocvičně ZŠ Svatopluka

Čecha a 20 hráčů bylo rozlosováno do čtyřech skupin z nichž 16 získa-

lo body do celkového pořadí. Zvítězil s přehledem hrající Miroslav Kože-

ný, na druhém místě skončil Martin Novotný a třetí místo obsadil Jiří

Formáček. (Rudolf Hampel) 

Další zprávy Sokola Troja
* Ve čtvrtek 24. ledna od 19.00 hodin v salonku restaurace

Sokol Troja se koná informační schůzka vedení výcvikového lyžařského

soustředění do Pece p. Sněžkou s rodiči účastníků. Soustředění se koná

v době jarních prázdnin Prahy 7.

Přihlášky přijímá Tomáš Bryknar tel. 603 460 164.

* Ve čtvrtek 7. února chystáme v trojské tělocvičně od 16.30

hodin Karneval pro děti. Na programu bude rej masek, tanec a soutěže.

* V sobotu 16. února pořádáme maškarní diskotéku „Šibřin-

ky“ v restauraci Sokola Troja.

Téma pro masky je pro letošní rok „ filmové postavy“. Informace v res-

tauraci nebo u Jar. Fliegla. 

* Kroužek stolního tenisu hledá nové hráče. Pravidelné hodi-

ny: čtvrtek 18.00-20.00 v trojské tělocvičně. 

Informace u Rud. Hampela tel. 737 242 539

* Potřebujeme doplnit cvičitelský sbor, hlavně na záskoky

a pomoc při cvičení a akcích s dětmi a aerobiku. Proto prosíme rodiče

dětí a cvičenky aerobiku, aby nám pomohli rozšířit naše cvičitelské řady.

Cvičitelské kursy, které hradí jednota se konají jen 2 víkendy. Práce cvi-

čitelů a cvičitelek je záslužná a obětavá činnost. V Troji nyní bydlí hodně

mladých rodin. Proto se budeme těšit, když se přihlásíte. Informace

u Filipové v Sokolovně na č. 233540307 nebo mobil 736283882. 

(Alžběta Filipová a Jaroslav Fliegl)
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Vánoční koncert 2007
Již tradiční Vánoční koncert jako rozloučení s odcházejícím rokem se

uskutečnil v podobě akce MČ Troja ve spolupráci s Galerií hl. m. Prahy

ve středu 26. 12. 2007 v reprezentačních prostorách Trojského zámku.

Touha vyslechnout si klasickou hudbu v podání špičkových umělců Col-

legia českých filharmoniků s houslovým sólistou Jiřím Pospíchalem byla

v překrásném prostředí zámku naplněna skladbami A. Vivaldiho, A. Dvo-

řáka, B. Smetany a dalších. Mimořádný zážitek vyvrcholil společným

setkáním účastníků u číše vína. I když je Vánoční koncert určen přede-

vším trojským sousedům, jako každý rok se koncertu zúčastnil i znač-

ný počet přespolních, zámecký sál byl proto zcela naplněn.        (bok)

Výstava fotografií
Fotograf Jiří Hanák vystavuje své práce v trojské Galerii u lávky. Ve čtvr-

tek 10. 1. 2008 se uskutečnila vernisáž výstavy pod názvem ARTE -

FAKT. Vernisáž, kterou za MČ Troja zahájil místostarosta Václav Valtr

a umělce uvedl Jan Kavan, doprovodil několika známými skladbami

saxofonista Stanislav Kalous. Zajímavé, výtvarně pojaté fotografie roz-

hodně stojí za pozornost. Výstava trvá do 3. února 2008 a je přístup-

ná každý pátek od 13 do 17 hodin, v sobotu a v neděli od 10 do 18

hodin. (bok)

Otvírání studánek
Jako každý rok, i letos budeme otvírat studánky a oživovat fontánu

Trojského zámku vodou z potoka Haltýře. Přijďte si s vašimi dětmi dne

29. 3. 2008 užít setkání všech vodnických a vílích postaviček. Více

informací naleznete v dalším čísle měsíčníku TROJA.

ZOO pro vás připravila
Únor – Měsíc ledu a sněhu 

14. 2. Den zakleté princezny - Zahájení kampaně EAZA „Žáby bijí na

poplach“

23. 2. Den sněhu a ledu – Vydejte se s námi do zimního království

11. 2. – 13. 2. Dny dětských sponzorů – Program pro pozvané školy

a třídy, které přispívají na zvířata v pražské zoo

18. 2.  – 29. 12. Zoo Sazka – tipovací soutěž v areálu zoo pro ty, co

zůstávají o jarních prázdninách v Praze

Čtvrteční cestovatelská setkání – Přednáškový cyklus každý čtvrtek od

18 hodin.

7. 2. Mongolsko a koně Převalského – Evžen Kůs (zoolog, Zoo Praha)

14. 2. Vanuatu – Michal Janatka (večery s reportéry Geo)

21. 2. Filipíny – Antonín Vaidl (zoolog, Zoo Praha)

28. 2. Třetí Everest – Rudolf Švaříček (CK Livingstone)

Komentovaná setkání se zvířaty

O víkendech, vždy za hezkého počasí, se na 9 místech v areálu zoo

můžete dozvědět při komentovaných setkáních zajímavosti ze života

našich zvířat.

Botanická zahrada 
pro vás připravila
Do 31. 1. 2008 máte ještě možnost shlédnout výstavu Afrika ve foto-

grafii – putování za exotikou s Miluší Schmalzovou. 

Výstava probíhá ve Výstavním sále, denně 

9 – 16 hodin. Miluše Schmalzová je amatérka a členka AMFORy v Rakov-

níku. 

„Uvědoměle“ fotí asi 7 let, a jak sama říká, pořád pro radost sobě

a těm, kteří mají stejné nebo podobné oko jako ona, a taky srdíčko. To ať

posoudí ti, kteří se přijdou podívat…

10. 1. – 27. 3.: Světem slovem i obrazem. Cyklus přednášek ve výstav-

ním sále BZ.

Chráněná dílna Trojský vršek                 Fokus Praha o. s.   
Vás zve na tvůrčí odpoledne v domečku na Kozí stezce.

“Udělejte si u nás něco hezkého...“
Setkání je v sobotu 23. 2. 2008

od 14:00 do 18:00 hodin.

Můžete se u nás naučit vyrábět 
dekorační předměty ze skla (vitrážová technika Tiffany) 
či šperky z korálků. Vstupné je symbolických 50,- Kč.

Svou účast, prosím, předem potvrďte 
na telefonu: 284 689 965, 777 080 392

či e-mailu: troja@fokus-praha.cz
Těšíme se na Vás...

VÝSTAVA „TROJSKÉ PLÁNY“

Výstava „Trojské plány“ představí historické materiály 

spojené s Trojou (mapy, fotografie, pohlednice), 

nerealizované projekty, v současnosti projednávané projekty,

atelierové práce studentů Fakulty architektury ČVUT i plány

vedení městské části v oblasti rozvoje obce.

Vernisáž proběhne ve čtvrtek 7. února od 17.00 hodin

v Galerii u Lávky.
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HOLKY A KLUCI 6-10 LET
Přijímáme nové členy do našeho 

baseballového oddílu SaBaT.

Přijďte se na nás podívat každé pondělí 

nebo čtvrtek mezi 16-17 hodinou do tělocvičny ZŠ

Mazurská, Praha 8 (konečná bus 177, 144) 

nebo volejte 602 840 853 H. Vavrušová. 

Od dubna do konce října trénujeme 

na novém hřišti v Troji u tramvaje.


