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kluziště u sokolovny ve dne

trojáci při večerním hokeji

navštivte výstavu

více na str. 4–5
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Padal snížek bílý
Chumelí se, chumelí, padá snížek bílý… to platilo o lednovém 
víkendu 9.-10. ledna, kdy se z troje stalo středisko zimních 
sportů. neměli jsme však – jak se zpívá v citované písni – 
dlouhou chvíli, ale starosti, jak se dostat z domu. Většina 
z nás uklidila i chodník k domu přilehlý, i když podle příslušné 
novely vyhlášky to v současné době není naše povinnost. ale 
jak mi řekla jedna trojská sousedka, ohánějící se na chodníku 
hrablem, „Po tom chodníku já chodím také“.

Text a foto bok

ŽiVot V troji

2

Co PoVaŽuji za důLeŽité

kulturní a sociální komise
Počátkem letošního roku se již podruhé sešla Kulturní a soci-
ální komise (KSK). Hostem byl i tentokrát  pan starosta Ing. 
arch. Tomáš Drdácký. na programu byla aktuální témata – 
např. Trojský bál a obsah jeho programu, možnost přidělení 
grantů pro občanská sdružení i fyzické osoby, informovanost 
občanů o pořádní kulturních akcí a mnoho dalších. Předsed-
kyně KSK Ing. Stavovčíková poděkovala členkám komise za 
zprostředkování sponzorských darů a propagačních předmě-
tů od firmy Energy, Yves Rocher a Botanické zahrady pro naše 
seniory.                                                   tajemnice KSK r. zajícová

Úřad mč inFormuje

Uvedené ceny jsou bez DPH (20 %) a jsou platné při dodání hotových podkladů. Platba předem: Úřad MČ Praha-Troja, Trojská 96.

1/2 strany
185 mm šířka
130 mm výška

1/4 strany
90 mm šířka
130 mm výška

1/6 strany
185 mm šířka
44 mm výška

1/8 strany
90 mm šířka
62 mm výška

1/9 strany
58 mm šířka
85 mm výška

1/12 strany
58 mm šířka
62 mm výška

1/16 strany
90 mm šířka
29 mm výška

1/24 strany
58 mm šířka
29 mm výška

2500,– Kč 1300,– Kč 950,– Kč 600,– 
Kč

550,– Kč 400,– Kč 300,– Kč 200,– Kč

Úklid komunikací – zajištění 
schůdnosti a sjízdnosti
Letošní zima prověřuje všechny, kdo mají na starosti zimní údržbu ko-
munikací včetně chodníků. komunikace a chodníky v mč Praha-troja 
udržuje a sjízdnost zajišťuje pro hlavní město Praha iPodeC-čisté měs-
to, a. s. Postup při zajišťování sjízdnosti komunikací: v prvním pořadí 
se uklízejí komunikace, kde jsou vedeny linky MHD. na těchto komuni-
kacích se provádí chemický posyp nebo pluhování. V MČ Praha-Troja to 
jsou tyto komunikace: Trojská, nad Kazankou, Pod Hrachovkou k otočce 
busu, K Bohnicím, nová Trojská. n Ve druhém a třetím pořadí se za-
jišťuje průjezdnost do 3 dnů (tj. 72 hodin). Jedná se o ulice nádvorní, 
Vodácká, Sádky, na Kazance, Pod Havránkou, Pod Salabkou, na Salabce, 
V Podhoří, na Pazderce, U Trojského zámku. n Úklid chodníků je po-
vinnost vlastníka chodníků, v MČ Praha-Troja je to z 99% Hlavní město 
Praha. I úklid chodníků je rozdělen do dvou pořadí. 1. pořadí zahrnuje 
zejména přístupové cesty k objektům, v nichž mají sídlo státní orgány Čr, 
orgány hlavního města Prahy a městských částí, k objektům škol, zdra-
votnických, sociálních a kulturních zařízení, ke stanicím metra, zastávky 
veřejné linkové dopravy, pěší zóny a měly by být uklizeny, 2. pořadí zahr-
nuje ostatní chodníky zařazené do zimní údržby (v MČ Troja není žádný 
chodník vyřazen ze zimní údržby). n V případech sněhové kalamity jako 
v letošním roce, kdy není v silách hlavního města Prahy uklidit všechny 
komunikace a chodníky včas, bude i MČ Praha-Troja zajišťovat nad rámec 
svých povinností sjízdnost komunikací zvláště ve třetím pořadí a hradit ji 
ze svého rozpočtu.                  ing. irena marková, tajemnice ÚMČ Praha-Troja

25. ledna večer se v Galerii u lávky uskutečnilo  veřejné 
jednání k využití a úpravě plochy před osadou rybáře 
pro parkování aut a autobusů návštěvníků troji. Pod-
mínkám provozování parkoviště, úpravě plochy, vyba-
vení veřejnými toaletami, řešení výsadby nových keřů 
a stromů a dalším tématům byly věnovány dvě hodiny 
živé diskuze. jednání se zúčastnili trojští občané, zastu-
pitelé, zástupci zoo Praha vedené ředitelem miroslavem 
Bobkem a za vlastníka tohoto pozemku ředitel Povodí 
Vltavy ing. jiří Friedel. Byla domluvena další schůzka 
mezi mč, zoo a Povodím Vltavy, na které budou zapra-
covány připomínky občanů do návrhu úpravy plochy 
mezi valem a Povltavskou ulicí a bude projednán pro-
vozní řád parkovací plochy.

tomáš drdácký, starosta

P

Vážení obyvatelé troje,
n děkuji všem sousedům, kteří se starají 

o čistotu a schůdnost chodníků před 
svými domy

n na výstavě Trojské plány je připravena 
anketa k variantám zastávek autobu-
su na Kovárně 

n radní pro oblast kulturní politiky, pa-
mátkové péče a volného času pan Bc. 
ondřej Pecha se sešel v Troji společně 
s řediteli Zoo, BZ, GHMP a starostou 
k tématu spolupráce v Trojské kotlině

n obyvatelé a instituce v Praze dali cel-
kem 6500 připomínek a námitek ke 

konceptu územního plánu, které musí 
město zpracovat 

n těším se s vámi na viděnou 6. února na 
třetím TroJSKÉM BÁLE nebo při jiné 
„sportovní“ akci v zasněžené Troji!

tomáš drdácký, drdacky@mctroja.cz

Ceník inzerCe
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zastuPiteLstVo inFormuje 

V pátek 25. 12. 2009 (na Boží hod) se v 16 hodin shromáždi-
lo nejen trojské uměnímilovné publikum v překrásném sále 
Trojského zámku. Po uvítání přítomných starostou MČ Troja 
Tomášem Drdáckým následoval koncert dvou vynikajících kla-
vírních sólistek – pianistek ourania Menelaou (nikósie, Kypr) 
a Dity Kopáčové Hradecké . Dámy představily repertoár např. 
z děl Claude Debussyho, Francise Poulanca, P. I. Čajkovského a 
Daria Milhauda. Zpestřením byly půvabné jazzové variace na 
vánoční koledy. Vystoupení umělkyň v neobvykle uspořáda-
ném koncertním prostoru (hrály uprostřed publika) vyvolalo 
nadšený aplaus přeplněného hlediště.                Text a foto bok

na snímku je cyklistická sekce výletu

trojský kaLendář

ŽiVot V troji 

tříkrálová 
vycházka
Ve středu 6. ledna se v 15 ho-
din u přívozu v Podhoří sešli 
zájemci o již tradiční novo-
roční jízdu a pěší procházku 
po trojské části cyklotrasy 
A2. Akce skončila v Loděnici, 
kde účastníci měli možnost 
nad horkým čajem v deba-
tě se starostou T. Drdáckým 
probrat záležitosti týkající se 
nejen řešení cyklistické stezky 
na protipovodňovém valu. 

Text a foto bok

vstupenky k rezervaci:
l úřad MČ Praha-Troja
l restaurace Loděnice, p. Marek 603 836 066 

loděnice@trojacatering.cz
vstupenky ke koupi:
l úřad MČ Praha-Troja

Vinice
sv. Kláry

Zámecká 
zahrada

Vinice
sv. Kláry

Zámecká 
zahrada

Vážení sousedé,

na základě požadavků Dopravního pod-
niku a roPID (z důvodu úspor je navr-
ženo snížení počtu spojů 112 a kapaci-
ta ve špičkách by mohla být nahrazena 
ekonomičtějšími kloubovými autobusy) 
jsme nuceni upravit projekt nového ře-
šení křižovatky na Kovárně, který jsme 
s Vámi projednávali v průběhu minulých 
dvou let. 
Prohlédněte si prosím přiložená dvě ře-
šení a prostřednictvím ankety zvolte va-
riantu, která je dle Vašeho názoru lepší. 
Vybraná varianta bude předložena na 
stavební úřad v rámci územního řízení.

Varianta 1) zastávka do Zoo v zálivu 
u vinice, zastávka do města v jízdním 
pruhu u zámecké zahrady

Varianta 2) obě zastávky umístěné v 
jízdních pruzích vždy za křižovatkou

varianta 3) eventuelně navrhněte jiné 
řešení

vánoční koncert

1 2

anketní lístky jsou v Galerii U Lávky, 
obchodě na Kovárně a ke stažení na 
www.mctroja.cz odevzdejte je do 
schránky v Galerii u lávky, na úřadě,  
v obchodě nebo pošlete mailem na dr-
dacky@mctroja.cz do 7. 2. 2010.
Děkuji Vám

ing. arch. tomáš drdácký, starosta

hlavní sál – 150 míst
restaurace – 90 míst
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Ve čtvrtek 14. ledna byla zahá-
jena další výstava s námětem 
trojského plánování a projek-
tů určených pro Troju. Pláno-
vání do delší budoucnosti je 
tentokrát bohatě zastoupeno 
konceptem nového územního 
plánu hlavního města Prahy. 

ještě jednou podroben 
připomínkovému řízení 
a projednání. Definitivní 
nový územní plán hlav-
ního města Prahy tak 
bude zřejmě předložen 
ke schválení již novému Za-
stupitelstvu hlavního města 
Prahy v roce 2011. Pak by měl 
nový plán platit dalších 10 
až 15 let, než si vývoj vynutí 
další aktualizaci. n Mezi dal-
ší projekty mířící do již bližší 
budoucnosti je návrh úpravy 
zatravněného povrchu nové 
vodní linky ústřední čistírny 
odpadních vod na Císařském 
ostrově, který je již zahrnut 
do projektu Hydroprojektu 
a letos bude výstavba nové 
vodní linky zahájena. n ob-
chvat Troje – nový příjezd do 
Zoo podél návodní paty pro-
tipovodňových hrází je před-
staven situací z rozpracované 
studie Metroprojektu.

n Studie revitalizace zeleně 
a nového řešení zahrady troj-
ské mateřské školy a úřadu 
naznačuje možnost skloubení 
provozu části vymezené pro 
děti a části využitelné jako 
park pro všechny návštěvníky 
úřadu i v budoucnu renovo-
vané zahrady. 

trojské Plány Po třetí

Z celého kladu listů jsou vy-
staveny vždy listy č. 2 a 5 
hlavních výkresů, na kterých 
je zobrazeno trojské území. 
Dále vystavujeme hlavní celo-
městská schemata dopravních 
sítí od metra přes tramvaje 
až k cyklistickým trasám. Ke 
konceptu již přijalo trojské 
zastupitelstvo své stanovisko 
a podalo své zásadní připo-
mínky. Ty jsou na výstavě také 
vyloženy. Jejich projednání 
lze očekávat v první polovině 
letošního roku a pak by po 
vzájemné dohodě a sladění 
mnoha, často protichůdných 
stanovisek měl vzniknout ná-
vrh nového územního plánu 
hlavního města Prahy. Ten 
můžeme očekávat na podzim 
roku 2010 a také návrh bude 

n Botanická zahrada vystavu-
je nový návrh využití objektu 
octárny v Podhoří jako eko-
logického výchovného centra 
pro mládež. n Výběr z nových 
vil, jejichž návrhy byly předlo-
ženy do trojské 
komise výstav-
by v různém 
stadiu projek-
tové přípravy 
jsou také ukázá-
ny pro informaci 
všem trojským 
obyvatelům.
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n Veřejně projednávaný pro-
jekt úpravy křižovatky ulic 
Trojská a Pod Havránkou pod 
názvem U kovárny je před-
staven ve své závěrečné verzi 
před podáním žádosti o vy-
dání územního rozhodnutí. 
Trojští spoluobčané jsou zno-
vu tázáni a vyzýváni ke spolu-
rozhodování malou anketou 
k výběru umístění zastávek 
autobusu v tomto prostoru. 
Po projednání s dopravní po-
licií a odborem dopravy jsou 
na výběr ještě dvě varianty, 
o kterých lze rozhodnout 
a projekt bude dle výsledku 
ankety ještě upraven. 

stanoven na Pražská čtvrť Tro-
ja. Je již určeno i datum pře-
dání materiálů do tiskárny na 
15. 4. 2010. Tak se snad Troja 
dočká. 

n na vernisáž se mimo po-
četných trojských spoluob-
čanů dostavil i nový ředitel 
naší zoologické zahrady, Mgr. 
Miroslav Bobek se svými spo-
lupracovníky. Jeho promluva 
a představení se návštěvníkům 
vernisáže jsou jistě předzvěstí 
dobré budoucí spolupráce.
Pan Mgr. Miroslav Bobek vy-
studoval zoologii na Přírodo-
vědecké fakultě UK v Praze, 
od roku 1993 až do r. 2009 
pracoval v Českém rozhlasu, 
naposledy jako šéfredaktor 
rozhlasové stanice Čro-Leo-
nardo. V roce 1994 inicioval 
projekt sledování migrace 
čápů černých z Čr pomocí 
vysílaček, je také autorem 
projektu odhalení, který od 
roku 2005 sleduje život goril 
v pražské zoo pomocí kamer. 
od 1. 1. 2010 je novým ředite-
lem pražské zoo.

n Vitrina se sokolskými pa-
mátkami a výstavní panel při-
pomínají činnost nově ustave-
ného Klubu trojské historie. 

ing. arch. Václav Valtr,  
zástupce starosty

Mapa z roku 1831

Do 21. 2. 2010

v pátek 13–17 hod.
v sobotu a neděli
10–18 hod

n nadace Quido Schwanka 
Troja, město v zeleni předsta-
vuje návrhy obálek dlouho 
připravované publikace o Tro-
ji. na návrzích je ještě pracov-
ní název Troja v proměnách 
času, který byl také použit pro 
nadací financovaný film paní 
režisérky V. Chytilové. Koneč-
ný název publikace o 360 stra-
nách o formátu 22 x 30 cm byl 

zajímaVosti

Petra kubelková – řešení prostoru nad valem.

ze studentských Projektů 

Lukáš Pavlů – rybáře – dostavba.
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PřečetLi jsme za Vás

PoPrvé v roce 2010
Ve čtvrtek 7. ledna se sešel Klub trojské 
historie v Kavárně u lávky. na pořadu 
byla historie trojského Sokola, byly pro-
bírány historické fotografie a určová-
no, kdo na nich je z trojských sokolíků 
zobrazen. Jako kuriozitu představil pan 
Josef Frank čestnou plaketu, kterou ob-
držel za první republiky jako odměnu 

cvičitel dorostu bratr Matura. Schůzku 
zpestřila přítomnost trojského souseda 
Petra Semráda, který se po více jak čty-
řiceti letech vrátil do Troje z Jihoafrické 
republiky. Jak potvrdil, český Sokol fun-
guje i tam. Příští schůzka KtH se usku-
teční ve čtvrtek 4. února od 17 hodin 
opět v Kavárně u lávky. 
Všechny srdečně zveme!

Text a foto bok

Předchozí číslo přineslo seznámení 
se skladatelem české mše vánoční –  

více se o něm, budete-li chtít,
můžete dozvědět na výstavě 
Jakub Jan ryba nejen 

jako autor České mše vánoční 
v Pedagogickém muzeu 

j. a. komenského v Praze, 
Valdštejnská 20, malá strana.

otevřeno denně 
mimo pondělí 10-12.30, 13-17 hod., 

do 28. 2. 2010

je titul výstavního projektu Muzea hl. m. 
Prahy (září 2010-březen 2011). rádi by-
chom při této příležitosti prezentovali  
i Troju. Vyzýváme opět všechny vlastníky 
pohlednic, fotografií a dalších předmětů 
z vyhlášených trojských restaurací, aby 
je laskavě zapůjčili pro účely jmenované 
výstavy. Tyto věci můžete přinést na 
setkání Klubu trojské historie 
4. 2. v 17 hodin v café u lávky.
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Střecha prvního domku je zakrytá potr-
haným igelitem, místo dveří jsou prkna a  
v oknech chybí sklo. Bláto a chomáče trávy 
v podkroví připomínají nedávnou povo-
deň. Druhá stavba je na tom trochu lépe. 
na střeše tašky a vchod má skutečné dveře. 
Talíř satelitu připomíná, že tam kdysi bylo 
rušno. opuštěný kout zoo mezi okružní 
cestou a protipovodňovou hrází ale není 
místem, kde domky původně stály. Gočár 
sruby vyprojektoval pro letiště ve Kbelích. 

chloubu kubismu obsadí muzeum

Domky vznikly v takzvaném národním slo-
hu, svérázném druhu kubismu, který neměl 
za hranicemi tehdejšího Československa 
obdoby. V jedné z dřevěnic bydlel správce, 
ve druhé byla restaurace. Údajně se tam 
scházeli letci před startem. Zvolený sloh 
měl zdůrazňovat národní identitu nového 
státu a vyznačoval se velkou dekorativnos-
tí. ostatně domky původně hýřily barvami. 
Zdobily je barvy trikolory a s různými jed-
noduchými, lidovou architekturou inspiro-

vanými ornamenty. Když na letišti v šede-
sátých letech přestaly sloužit svému účelu, 
skončily ve skladu. V roce 1978 je pak děl-
níci znovu sestavili v zoologické zahradě. 
Byl v nich byt pro vedoucího zahradníka, 
scházel se tam i Klub mladých přírodověd-
ců. Později sloužily jako šatny a sklady. 
Poslední úder památce způsobila povodeň 
ze srpna 2002. Vltava zalila spodní část zoo 
a všechny stavby. Gočárovo dílo zarostlo 
šípkovými růžemi. nakonec se ale záchra-
ny ujalo vedení zoo. Chátrající památku 
změní v muzeum a restauraci. Bude to je-
den z prvních projektů, do něhož se pustí 
nový šéf zahrady Miroslav Bobek. Zoo už 
hledá firmu, která by domky přestěhovala 
a opravila. Vyplývá to z informací serveru 
verejnezakazky.cz, kam Praha umístila 
podmínky výběrového řízení. Po rozebrá-
ní projdou domky rekonstrukcí za zhru-
ba třicet milionů korun. roubenky poté 
návštěvníci najdou v lesíku za výběhem 
tygrů sibiřských. V jedné z Gočárových 
staveb vznikne přednáškový sál, expozice  
z historie pražské zoo a galerie. Ve druhém 
domku bude restaurace. „Nové muzeum 
zoo chce zřídit již delší dobu. Plánujeme vy-
stavit například pracovnu prvního ředitele 
zahrady Jiřího Jandy.“ řekl již dříve mluvčí 
zoologické zahrady Vít Kahle. 

(Převzato z časopisu SEDMIČKA č. 2/2010,  
autor Robert Oppelt)

V trojské zoo už od povodní chátrají dvě stavby, které by mohly být její ozdobou. 
jsou to kubistické Gočárovy domky. když se přestane návštěvník rozhledny v praž-
ské zoo rozhlížet do dálek a podívá se přímo dolů, k Vltavě, čeká ho v zapome-
nutém koutě zahrady překvapení. nedaleko novotou zářících pavilonů stojí dva 
dřevěné domky z roku 1921. Chátrající jednopatrové sruby ale nejsou obyčejné. 
do zoo za nimi míří milovníci architektury, kteří by tam za zvířaty přišli jen stěží. 
dřevěné domky jsou dílem slavného prvorepublikového architekta josefa Gočára a 
už čtyři desetiletí chráněnou památkou. stav objektů tomu neodpovídá.

tiP (Pro Vás)

Vážený pane starosto Drdácký, 
viděl jsem v televizí 22. ledna pořad, s ja-
kými problémy se potýká MČ Troja a ob-
čané se nemohou ubránit řádění divočáků 
páchajících těžké škody na jejich zahrád-
kách. Myslím, že jsem našel řešení, které 
můj otec sedlák na Slovensku v Levoči 
úspěšně použil na ochranu brambor na 
pozemku u lesa. Jde o rozmístění drob-
ných nádobíček cca 1-2 dl naplněných pe-
trolejem na víku dírkovaných k prostému 
odpařování petroleje kolem plotu 2-3 m 
od sebe vzdálených. Je to velmi účinný 
a osvědčený prostředek, který divočáka  
s dokonalým čichem odpuzuje. Jde o bez-
bolestné a naprosto neškodné řešení  
s uplatněním sedláckéhu umu. 

Prosím o dobrovolné uplatnění a sdělení 
výsledků tohoto pokusu. Budu velmi rád, 
když vám pomohu k vyřešení problému 
vás a vašich občanů jako 75 letý důchod-
ce. Účinnost mého řešení zaručuji zejmé-
na v letním období.

Štefan olejár 

Pozorný divák nám naPsal
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tj sokoL troja ve spolupráci 
s BotaniCkou zahradou  
a mč Praha-troja 

zve na 

eskymácký běh ii
v sobotu 6. 2. 2010
                    

již podruhé zveme všechny příznivce 
sportování na zimní orientační běh, 
který se poběží v krásném prostředí 
trojské botanické zahrady. závodit 
mohou malí i velcí, staří i mladí. 
Pokud chcete zažít netradiční zimní 
zábavu a máte soutěžního ducha, 
těšíme se na vás!
Důležité je přijít v zimních botách, 
zimní bundě, mít kulich, šálu, 
rukavice a nějaké zimní „vozítko“ 
(saně, boby, klouzák). 

Prezence: 
od 13:30 u vchodu do Botanické

 zahrady v troji
startujeme: ve 14:00
s sebou: předepsané oblečení 

 a předepsaný 
 „dopravní prostředek“

konec akce: po vyhlášení 
 (asi v 15:30)

ŽiVot V troji

zPrávy z tj sokol troja 
n rok 2010 jsme zahájili pravidelným cvičením všech složek 4. ledna. 
n V zasněženém lednovém dopoledni 17. 1. 2010 proběhl v tělocvičně ZŠ Svato-

pluka Čecha první turnaj nového ročníku ze seriálu turnajů ve stolním tenise. 
na úvod sezony byla velice pěkná účast 25 hráčů z celé Prahy (jeden dokonce až  
z roudnice). Po tuhém boji nakonec zvítězil Štefan Pocz, na druhém místě skončil 
mladý nadějný Filip Barták a třetí byl Tomáš Turek. 

 nejlepší ze Sokola Troja Michal Petr obsadil 11. místo. Prvních 16 získalo za svá 
umístění body do celkového hodnocení celého seriálu.

n V neděli 28. 1. 2010 od 9:00 začíná seriál turnajů ve čtyřhrách  
a všichni jsou srdečně zváni.                                                                 rudolf hampel

n Valná hromada sokolské všestrannosti se bude konat ve čtvrtek 4. února v so-
kolovně od 19 hodin. Kromě zpráv o činnosti, hospodaření a plánu na rok 2010 
budou volby výboru sokolské všestrannosti na další období 3 let. Dále nastanou 
opět změny v placení členských a oddílových příspěvků na rok 2010. Schvále-
ní všech těchto bodů programu bude zahrnuto v usnesení z této valné hro-
mady. Kromě členů jsou srdečně zváni i hosté, kteří mají zájem o naší činnost.   
• V sobotu 6. února se bude konat ve spolupráci s Botanickou zahradou a MČ 
Praha-Troja „ eskymácký běh ii „ od 14 hodin. Prezence od 13:30 hod. u vchodu 
do Botanické zahrady.

n 13.-27. 2. 2010 bude možnost využití naší chaty u studánky v Peci pod Sněžkou. 
Součástí únorového termínu bude kurs telemarkového lyžování. Informace u ing. 
Drdáckého mob. 724 185 886, e-mail: drdacky@seznam.cz. 

n Dále připravujeme opět tradiční soustředění dětí s lyžařským výcvikem  
v chatě U Studánky v Peci o jarních prázdninách = 6.-13. 3. 2010, pod vedením 
ing. Bryknara.                                               Za sokolskou všestrannost alžběta Filipová 

inzerce

ProGram výstav 
v Galerii u lávky 2010
 14. 1. – 21. 2. Výstava mč Praha-troja
 4. 3. – 2. 4. markéta urBanoVá kresby, malby 
 6. 5. – 27. 6. michal VitanoVský  

plakety, mince, drobná plastika
 1. 7. – 29. 8. Petr meLan grafika
 9. 9. – 31. 10. alžběta GrosseoVá  

keramické plastiky
 4. 11. – 2. 1. jarmila janůjoVá malby             

vážení návštěvníci trojské tělocvičny,
zveme vás na 

ochutnávku produktů zdravé výživy, 
které jsou umístěny v prodejním automatu
 u velké tělocvičny ZŠ Trojská 110, Praha 7. 

současně můžete prohodit pár slov 
s výživovým poradcem a zároveň osobním trenérem. 

Bude vám zde k dispozici ve dnech 

16. 2. a 17. 2. 2010 od 17,30 hod. 
Rádi vám odpovíme na vaše dotazy! 

na vaši návštěvu se těší Libuše Mašlejová a roman Pollak 
výživový poradce a osobní trenér

Povltavská 42/21
Bus 112

zastávka kovárna

otevřeno v pátek 13–17 hod. 
v sobotu a neděli 10–18 hod.

GaLerie
u LáVkY

bus 112
kovárna trojská

Povltavská

Po
d 

h
av

rá
nk

ou

bus

VLtaVa➸

l

trojský kaLendář
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bz PřiPravila

zoo PřiPravila

tiP Pro Vás aneb „kam V Praze za kuLturou“

otevřeno denně 9–16 hodin

trojský kaLendář

výběr z programu

 23. 1. Ptačí BudkY a krmítka
 –   na ptáky jsme krátký...
 31. 3. podruhé

 2. 2. Pet troPiCana
 –  Pet-artové plastiky Veroniky
 2. 5. richterové ve Fata Morganě 

 1. 3. krása raŠení
 –  Fotografická výstava roberta
 14. 3. Halamíčka ve výstavním sále

(v únoru denně 9–16 hodin)

Venkovní expozice 
a vinice sv. kláry otevřeny denně 
(do 31. 3. – vstup zdarma)

Únor – Měsíc zvířecícH  
olyMPioniKů

 6. 2. schůzka klubu chovatelů želv

 6. 2.  ornitologická vycházka  
za zimními obyvateli Vltavy

  Sraz účastníků v 8.30 u hlavního 
vchodu do zoo. Dalekohledy  
a teplé oblečení s sebou!

 12. 2. zimní olympiáda Zvířecí
 –  olympionici se představují
 28. 2. v arálu zoo.

 28. 2. zvířecí olympiáda 
  Přijďte si ověřit své schopnosti!

 7., 13., 20. a 27. 2. zookino
  Filmové projekce ve 
  Vzdělávacím centru Zoo Praha 
  (začátky v 10, 12 a 14 hod.)

 Každý Cestovatelská setkání
 čtvrtek Přednáškový cyklus ve
 od 18 h Vzdělávacím centru Zoo Praha 

Vstupné 20,- Kč

 4. 2. tajemný kailáš rudolf Švaříček 
(CK Livingstone)

 11. 2. Bhútán, poslední Šangri-la  
Michal Thoma (CK Livingstone)

 18. 2. jemen 
  Saša ryvolová (cestovatelka)

 25. 2. Velryby aneb co nového na 
azorských ostrovech roman 
Vodička (veterinář, Zoo Praha)

Podrobný program na: www.zoopraha.cz.

tentokrát hLaVně Pro seniorY či studentY

do Pražských muzeí a Galerií zdarma 
(adresy institucí jsou k dispozici na úřadě, popř. na www.ceskakultura.cz)

národní galerie každou první středu v měsíci 15.00-20.00 hod. ve všech objektech 
(Veletržní palác, Šternberský palác, klášter sv. anežky české, klášter sv. jiří,  
Valdštejnská jízdárna , dům u černé matky Boží, schwarzenberský palác,  
a od jara 2010 i expozice asijské umění v Paláci kinských) 
národní muzeum každé první pondělí v měsíci 10-19 hod.
České muzeum hudby každé první pondělí v měsíci 13-18 hod.
náprstkovo muzeum každý první pátek v měsíci 10-18 hod.
Musaion letohrádek Kinských každý první pátek v měsíci 10-17 hod.
národní zemědělské muzeum každou první středu v měsíci 13-17 hod.
Muzeum hlavního města Prahy každý první čtvrtek v měsíci 10-20 hod. za 1,- kč 
Podskalská celnice na výtoni každý první čtvrtek v měsíci 10-18 hod. za 1,- kč
Galerie václava Špály vstup zdarma každý čtvrtek 18-22 hod.
Galerie Jiří Švestka vstup zdarma po celý rok 11-18 hod.
Galerie vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze /VŠuP/ vstup volný po celý rok
Uměleckoprůmyslové museum každé úterý 17-19 hod.
Muzeum Pražského Jezulátka vstup zdarma po celý rok (po-so 9:30-17:30, ne 13-18 
hod.)
Katedrála sv. víta vstup volný 9-16 hod., od dubna 9-18 (poslední 17:40 hod.)
zlatá ulička na Pražském hradě (placený vstup je pouze po dobu otevírací doby 
objektů Pražského hradu), v období od 1. 11. do 31. 3. od 16 hod. a od 1. 4. do 31. 10. 
od 17 hod. je vstup volný
obrazárna Pražského hradu volný vstup každé pondělí 16-18 hod.
armádní muzeum Žižkov po celý rok vstup volný út-ne 9:30-18 hod.
Letecké muzeum kbely (od 24. 4. do 31. 10. út-ne 10-18 hod.) vstupné zdarma
čnB na příkopě – výstava „Lidé a peníze“ v bývalém trezoru, rezervace tel. 224 412 626, 
út-pá v 9:00, 11:00, 13:30 a ve čtvrtek i v 16:00 hod. celoročně zdarma
staroměstská radnice – Sál architektů – je věnován výstavám o architektonickém 
vývoji částí města. Stálá expozice: Model hl. města Prahy z konce 20. století v měřítku 
1:1000. Výstavy jsou obvykle přístupné zdarma.
Plynárenské muzeum vstup volný po celý rok,  
expozice je přístupná pouze po předchozím objednání
Muzeum Pre technické a dokumentační muzeum pražské energetiky, vstup zdarma
Muzeum Pražského vodárenství v Podolské vodárně návštěvu muzea je možné 
objednat na telefonním čísle: 272 172 344 nebo e-mailu: jaroslav.jasek@pvk.cz,  
prohlídka je zdarma. Dny otevřených dveří na jaře (v rámci Světového dne vody)  
a na podzim (v rámci Dnů evropského kulturního dědictví)
Botanická zahrada Praha od 1. 11. do 13. 3. na venkovní expozici vstup zdarma
Botanická zahrada Univerzity Karlovy venkovní expozice po celý rok 10-17 hod.
zoologická zahrada Praha vstup za 1,- kč pro: – důchodce nad 70 let, – důchodce do 
70 let s průkazkou na slevy PID (MHD), – držitele senior pasu – osoby od 60 do 70 let
Galerie hlavního města Prahy vstup za 1,- kč pro: – důchodce nad 70 let, – důchodce 
do 70 let s průkazkou na slevy PID (MHD)
Dny otevřených dveří v Poslanecké sněmovně a senátu 8. května, 28. října
valdštejnský palác každý víkend 10-16 hod. jsou pro návštěvníky zdarma přístupné 
nejkrásnější prostory Valdštejnského paláce, kde je instalována stálá historická expo-
zice. Pro organizované skupiny a školy je možno domluvit prohlídku s odborným  
výkladem i během pracovního týdne.
Galerie senátu Parlamentu Čr (1. nádvoří Valdštejnského paláce, vchod z Valdštejn-
ské) zdarma aktuální výstava: Poklady muzeí Pojizeří (Bakov, Bělá pod Bezdězem, 
Benátky n. Jizerou, Mnichovo Hradiště, Turnov)


