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VýstaVa trojské plány V. zahájena! komentoVaná prohlídka 6. 2. V 18 h, Vernisáž ii. části 9. 2. V 17 h
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Co Považuji za důLežité

n Sokolská všestrannost pořádá o jarních prázdninách již tradiční 
lyžařský výcvik dětí v chatě v Peci „U Studánky“ pod vedením 
ing. Bryknara. 
n Až se děti vrátí, je pro ně připraven na čtvrtek 23. 2. 2012 od 
16.30 hod ve školní tělocvičně karneval. 
n V neděli 12. 2. se bude konat turnaj ve stolním tenisu – čtyř-
hra. Další informace u Rudly Hampela 737 242 539. 
n V letošním roce slaví Česká obec Sokolská 150. výročí svého 
založení a při té příležitosti bude pořádat 15. Všesokolský slet.  
V naší jednotě nacvičuje Jana Šrámková skladbu pro dorostenky 
a mladší ženy se švihadly. Skladba se jmenuje „Nebe nad hlavou“. 
Pokud se nám to podaří, mohli bychom se zúčastnit skladby pro 
seniory a seniorky „Jen pro ten dnešní den“. Velmi dobře se rozvíjí 
cvičení na židlích, které využívají i babičky při čekání na děti, 
které cvičí v hodině pro předškolní děti. Cvičení je pohodové a 
vedou je vyškolené cvičitelky zdravotní tělesné výchovy a jógy. 
Cvičíme ve čtvrtek od 17 do 18 hodin. Ostatní sportovní skupiny: 
Aerobik, Pilates a zdravotní cvičení bude probíhat jako dříve. 
n „Přijďte mezi nás!“                                                Alžběta Filipová

tj sokoL troja inFormuje

n Fotbalisté – muži - v tomto období se připravují na mistrovskou 
sezónu běháním ve Stromovce, posilováním v tělocvičně a pří-
pravnými zápasy na turnaji na Kačerově. Návrat na hřiště v Troji 
plánují na začátek března.

n Fotbalisté – přípravky – také přesunuli svoji přípravu pod stře-
chu do trojské haly. Od jara 2011 se podařilo obnovit družstva 
starší přípravky, které hraje pravidelnou soutěž PFS, a na svoje 
soutěžní zápasy se též připravuje i skupina šestiletých a mladších, 
kteří budou přihlášeni do soutěže od září 2012. 

n Do obou věkových skupin hledáme další zájemce, to je kluci  
i holky od 5 do 10 let se mohou nezávazně zúčastnit tréninku. 
Ty se konají každé úterý 15.45–17.00 a pátek 16.00–17.30 v hale 
školy v Troji. Tréninky v hale se budou konat dle počasí, pravdě-
podobně do konce března. Další informace u Jaroslava Fliegla 
602 150 374 nebo tj-sokol-troja@volny.cz.

GRANTY 2012
Městská část Praha-Troja v rámci vyhlášeného Grantového řízení 
pro rok 2012 na podporu projektů v oblasti rozvoje městské části, 
občanské společnosti a volnočasových aktivit v prostoru trojské 
kotliny obdržela 19 žádostí. Největší počet žádostí je v kategorii 
V. Sport, tělovýchova, volný čas – 8 žádostí a v kategorii IV. Kulturní a 
společenské akce – 7 žádostí. Kategorie VI. Vzdělávání je zastoupena 

úřad mč inFormuje

Vážení spoluobčané,

otevíráte další číslo časopisu Troja. V no-
vém barevném tónu bude i letos hlavním 
posláním našeho měsíčníku přinášet ak-
tuální informace k dění v Troji. Nově bu-
dou vybraná témata zmíněná v časopise 
doplněna odkazy na podrobnější texty 
a obrazové materiály na našich webových 
stránkách. Elektronické zprávy budou 
zájemcům též rozesílány emailem. 

V roce dvacátého výročí obnovené troj-
ské samosprávy připravujeme aktivity 
a řadu akcí, které budou věnovány Tro-
ji, podpoře občanských aktivit a také 
Přírodnímu parku Drahaň - Troja.

Pro přípravu rozpočtu městské čás-
ti jsou významné právě probíhající 
jednání našich výborů a odborných 
komisí. Po letech velkých investic do 
budov základní a mateřské školy i dal-
ších nemovitostí se letos zaměříme na 
dokončení oprav a údržbu nám svěře-
ného majetku a projektovou přípravu 
dalších investic. 

Na výstavě Trojské plány je představeno 
několik projektů, které budou v letoš-
ním roce rozpracovány. Zejména chod-
ník v ulici Pod Hrachovkou a úpravy 
u přívozu v Podhoří detailně představí-
me podhořským občanům. 

Mimo plány a projekty městské části výstava představuje práce z našich škol, plán 
rozvoje Botanické zahrady, aktuální studie úprav čistírny odpadních vod na Císař-
ském ostrově a další. 

2 žádostmi a po jedné žádosti bylo podáno v kategorii I. Kvalita 
životního prostředí, krajina, ekologie a v kategorii II. Život ve veřejném 
prostoru, občanská společnost. Všechny žádosti měly povinné nále-
žitosti a byly posouzeny Grantovou komisí MČ Praha-Troja 26. 
února 2012. Grantová komise navrhla rozsah a výši podpory jed-
notlivých projektů Zastupitelstvu městské části Praha-Troja, které 
bude přidělení grantů schvalovat společně s rozpočtem městské 
části na rok 2012.

Každý, kdo se chce zapojit do diskuze o budoucím rozvoji Troji, má příležitost pro-
studovat vystavené materiály, například krajinářskou studii Troja. 

Od 9. února představíme studentské práce věnované Trojské kotlině. Komentované 
prohlídky výstavy a veřejné diskuze budou pokračovat i v únoru, termíny zveřejní-
me na www.mctroja.cz.

Abychom mohli přinášet i v tomto roce odpovědi na to, co vás zajímá, potřebujeme 
vaše podněty a připomínky. Těším se na Vaše příspěvky!

Tomáš Drdácký, drdacky@mctroja.cz

Vizualizace návrhu možné výstavby v Podhoří
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úpRAvY ve škole TRojská 
Dne 22. 12. 2011 byla dokončena investiční akce „Stavební úpravy 
trojské školy, Trojská 110/211, Praha-Troja“ dle projektu Ing. arch. 
Patrika Hocke. Stavební práce provedla stavební firma Pamastav, 
s.r.o., Kamýcká 234, Praha 6. Fakturovaná cena stavebních prací 
činí 1 822 198,- Kč. Dne 12. 1. 2012 se uskuteční závěrečná kon-
trolní prohlídka za účasti stavebního úřadu a dotčených orgánů 
státní správy.                          Karel Novotný, vedoucí stavebního oddělení
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trojský kaLendář

DAlší kRok, 
jAk ješTě více 
TříDiT oDpAD
Červené kontejnery 
na elektroodpad
V prvních dnech tohoto roku 
byly v Troji instalovány dva kon-
tejnery na třídění drobného elek-
trozařízení. Nově můžete elek-
troodpad odkládat v ulici Nad 
Kazankou a na točně autobusů 
V Podhoří. Nepotřebné elektro-
spotřebiče tak už nemusíte vo-
zit až do areálu sběrného dvora 
nebo je nesprávně vyhazovat do 
popelnic na směsný odpad. 

Do červených kontejnerů pa-
tří drobná elektrozařízení, jako 
jsou např. kalkulačky, elektro 
budíky, rádia, žehličky, drobné 
počítačové vybavení, discmany, 
telefony, elektronické hračky a 

podobně. Kontejnery obsahují také samostatný box na baterie a akumulátory. Do kontejnerů nepatří 
televizory, počítačové monitory, zářivky, úsporné žárovky, velké spotřebiče (např. ledničky, pračky, 
chladničky). Větší zařízení se vybírají na sběrném dvoře, při mobilním svozu, případně je možné je 
odevzdat v prodejnách nebo opravnách elektrospotřebičů.
Oranžové ekologicko-charitativní kontejnery na textil
Od Nového roku mají obyvatelé v Troji možnost odkládat použitý a nepotřebný textil do sběrného 
kontejneru oranžové barvy. V naší MČ jsou umístěné dva tyto kontejnery a to v ulici Na Kazance ved-
le Dipl. čtvrti. Vhozením do sběrných kontejnerů nekončí textil na skládce, ale je využit – recyklo-
ván. Kontejnery jsou vybírány minimálně dvakrát týdně, dle potřeby i třikrát a jsou zabezpečené 
tak, aby z nich nepověřené osoby nemohly textilie vybírat. Textil z kontejnerů je dále roztříděn na 
použitelné kusy a případný odpad je ekologicky likvidován. n Do sběrných nádob ekologicko-chari-
tativního projektu POTEX můžete odkládat vaše nepotřebné šatstvo, oděvní doplňky, obuv, bytový 
textil, hračky, vše, z čeho odrostly vaše děti nebo se vám nadále nehodí. Boty svázané tkaničkami 
k sobě nebo zabalené, službu dále vykonají, jen pokud budou spárované. Odkládat do kontejnerů 
můžete též váš vyřazený bytový textil, záclony, závěsy, povlečení, deky atd. Vše čisté, vyprané, suché 
a zabalené do igelitového pytle či tašky.                             Ing. Daniela Smolová, referent životního prostředí

okrskáře v okrsku na Praze 7. 
Během setkání, kterého se dále 
za MČ zúčastnil trojský zastupi-
tel a předseda Komise pro bez-
pečnost a veřejná prostranství 
pan Jaroslav Bejček, vedoucí 
stavebního oddělení pan Ka-
rel Novotný a za MP zástupce 
ředitele OŘ MP Praha 7 Bc. 
Petr Svatoň, byla zhodnocena 
spolupráce v minulém roce. 
Do roku nového se obě strany 
dohodly na efektivnějším pře-
dávání informací, které pove-
dou k přijímání opatření jak ze 
strany ÚMČ, tak hlídek měst-
ské policie.  
Druhým okrskářem zůstává 
strážník Miroslav Hamza. V pří-
padě potřeby se můžete na tyto 
strážníky s důvěrou obrátit.

Miroslav Lexmann: 
723 568 239
Miroslav Hamza:     
721 894 509
Další spojení na služebnu 
Městské policie pro Prahu 7 je 
tel: 283 871 592 nebo email: 
operacni.p7@mppraha.cz                                                       

Mgr. Michal Liška, 
ředitel MP pro Prahu 7

Nový sTRážNík
10. ledna 2012 proběhlo v bu-
dově trojského úřadu setkání 
mezi starostou MČ Praha-Troja 
panem Ing. arch. Drdáckým a 
obvodním ředitelem Městské 
policie Prahy 7 – panem Mgr. 
Liškou. Během tohoto setkání 
byl panu starostovi představen 
strážník Miroslav Lexmann, kte-
rý bude nově vykonávat službu 
v Praze-Troji. Nahradí strážní-
ka Kopeckého, který k 31. 12. 
2011 ukončil pracovní poměr u 
Městské policie hl. m. Prahy. 

Strážník Miroslav Lexmann, 
slouží u  MP tři roky, z toho dva 
roky výborně vykonává práci 
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v sobotu 4. února 2012
od 19.00 do 3.00 hodin 

RestauRace Loděnice 
v Areálu vodních sportů Troja, Vodácká 8 

K tanci a poslechu hraje Funny dance Band
Moderátorka naďa Jandová  

Program: Slavnostní zahájení, předtančení, 
tombola, oldies diskotéka  

vstupenka se sklenkou sektu na uvítanou: 250,- Kč 

Rezervace a prodej vstupenek:
Úřad MČ Praha-Troja
Tel: 284 686 103–4
info@mctroja.cz

Kyvadlová doprava mikrobusem:
17.30 –19.00, 23.00–03.00 hodin od zastávky Pelc 
Tyrolka, směr ZOO, všechny zastávky busu 112, Podhoří

MČ PRaha-tRoJa ve sPoLuPRáci se sPoLeČností
tRoJa cateRing vás zvou na

Nad KazaNKou

V podhoří

Na KazaNce
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trojský kaLendář

V.

Oblast sportovních areálů Troja, návrh – urbanistická studie

Studie pěší a cyklistické lávky mezi Podbabou a Trojou

Ověřovací studie Troja Pelc-Tyrolka, návrh – studie oblasti 
při kanoistickém areálu                                             © VME – arch. K. Valouch

Návrh na řešení nových parkovacích kapacit pro zoo v oblasti ÚČOV 
na Císařském ostrově

GALerIe u LáVKy,
MěSTSKá ČáST PrAHA-TrOjA

NADAce QuIDO ScHwANKA,
TrOjA, MěSTO V zeLeNI

VáS zVOu
NA zAHájeNí

DruHé ČáSTI VýSTAVy

Galerie u lávky, Povltavská 42/21
otevřeno v pátek od 13 do 17.00 h 

a v sobotu a neděli od 10 do 18. 00 h
výstava trvá do 4. 3. 2012

sTuDeNTi pRo TRoju
ve čtvrtek 9. února 2012 
v 17.00 hod

bus 1
12

kovárna
trojská

l

Povltavská

Po
d 

h
av

rá
nk

ou

bus

➸ vltava

l
GaLerie

u LávkY

výstavu zahájí starosta městské části Praha-Troja ing. arch. Tomáš Drdácký
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život v troji

Tentokrát po dvouměsíční přestávce se 
v pozdním odpoledni 19. ledna setkali 
trojští historici na schůzce v klubovně 
Domu spokojeného stáří. Připomněli si 
dvě významná jubilea – devadesáté na-
rozeniny trojských sousedek paní Věry 
Martinovské (nar. 21. prosince 1921) a 
MuDr. Sylvy Kajdošové (nar. 30. ledna 
1922). Paní doktorku Kajdošovou mohli 
najít přítomní i na školní fotografii – teh-
dy pochopitelně ještě pod dívčím jmé-

nem Sylva Kubínová. Podařilo se vyluštit 
i některá jména dalších vyfotografova-
ných žáčků. Víte z kterého roku je tato 
fotografie a která třída se to fotografova-
la? Poznali jste dosud nepoznané žáčky 
nebo jejich paní učitelku? Přijďte se nám 
pochlubit na další schůzku Klubu troj-
ské historie 19. února 2012 od 17 hodin 
v klubovně Domu spokojeného stáří! 

bok

1. Petr Krejča 2. ….. 3. ….. 4. Bohouš Hauf 5. Václav 
Polák 6. Alois Přáda 7. Svaťka Trousilová 8. Růžena 
Maksová 9. Tonka Švehlová 10. Basmaixová 11. Bor-
kovcová 12. Marie Obermaierová (Doubková) 13. 
Roškotová 14. …… 15. ….. 16. Berková ? 17. Nová-
ková 18. Sylva Kubínová (Kajdošová) 19. Jaroslava 
Melíšková 20. Vlasta Kordíková 21. paní učitelka ? 
22. Měšťanová 23. Rainerová 24. Milerová 25. Nová-
ková 26. Emil Soukeník 27. Jarom. (Mirek ?) Mára 28. 
Toník Krejčí 29. Vlastík Švarc 30. Jan Straka 31. Král

1       2      3      4    5    6

TRADičNí TříkRálová
pRocházkA odstartovala jako 
obvykle úspěšně i letos od trojské lávky

psAcí sTRoje, kAlkulAčkY
opRAvY, pRoDej 
tel. 241 412 507 
www.psacistroje.cz

inzerce

tiP Pro vás

n carský dvůr pod žezlem 
romanovců. Poklady moskev-
ského Kremlu
do 4. 3. 2012  od 10 do 18 h., 
císařská konírna Pražského 
hradu, vstupné 160,-, snížené 
80,- rodinné 240,- Kč.

Milí čtenáři, přinášíme tip na návštěvu zajímavých výstav na Pražském hradě  
nejen pro zimní měsíce.

život v troji

s lipským Do veNezuelY
zhruba dvacet trojských sousedů pozval na návštěvu 
Venezuely trojský cestovatel jan Lipský. Naplněná 
aula školy Svatopluka Čecha měla ve středu 18. led-
na možnost prostřednictvím stovek jeho fotografií 
poznat zemi na druhé straně zeměkoule, kam se nej-
spíš většina z nás nikdy nepodívá. Přednáška byla 
skvěle připravená a její účastníci se již nyní těší na 
další pokračování cestopisného seriálu. A je na co: 
jan Lipský se v únoru chystá do Vietnamu… 
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12

     13     14    15     16     17

18    19    20        21       22     23    24    25 

26       27        28        29        30         31

klub TRojské hisToRie v leDNu 2012
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Milí čtenáři, přinášíme tip na návštěvu zajímavých výstav na Pražském hradě  
nejen pro zimní měsíce. kAleNDář 

TRojských 
Akcí 2012
V rámci přípravy tohoto  
informačního a propa-
gačního tisku vyzýváme  
všechny  instituce, organi-
zace, kluby a občany,  kteří 
budou pořadateli a orga-
nizátory, aby co nejdříve 
zaslali příslušné přehledy 
data a místa konání  akcí, 
které proběhnou v 1. po-
loletí tohoto roku, na úřad 
MČ Praha-Troja, paní zají-
cové, zajicova@mctroja.cz.

Nabízí se možnost umístit svoji 
reklamu na přední stranu sáč-
ků na psí exkrementy. Sáčky 
jsou umístěny ve speciálních 
stojanech na 19 stanovištích, 
která pokrývají téměř celou 
Troju. Na přední stranu sáčků 

lze natisknout reklamu (mož-
nost až čtyřbarevného potis-
ku). Je zde prostor nejen pro 
veterinární ordinace, obchody 
s chovatelskými potřebami, 
ale i pro reklamy společností, 
které mají zájem podílet se na 
čistotě chodníků v Troji. V pří-
padě zájmu nebo jakýchkoliv 
dotazů prosím kontaktujte 
referentku pro životní Ing. 
Danielu Smolovou z ÚMČ 
Praha-Troja, tel. 284 686 103, 
e-mail: smolova@mctroja.cz. 
Nabídky se přijímají pouze 
do 20. února 2012!                                                                                      

  redakce

výzvA zájemcům o poDpoRu 
čisTých ulic v TRoji

tj sokoL troja inFormuje

sTolNí TeNis
O zlaté neděli 18. 12. 2011 proběhl zá-
věrečný turnaj ze seriálu turnajů ve stol-
ním tenise 2011 ve čtyřhrách. Hrálo se  
v poklidné atmosféře, ale bojovně a účast 
byla poměrně pěkná – 14 párů, z nichž 
jsme utvořili jednu velikou skupinu, kde 
se utkaly systémem každý s každým na 
dva vítězné sety.

O pořadí prvních tří v turnaji rozho-
dovaly až vzájemné zápasy. S jedinou 
těsnou porážkou zvítězil pár Štefan a 
Tomáš Poczovi, kteří také zvítězili v ce-
lém seriálu a odnesli si pěknou cenu pro 
vítěze. Druhý v turnaji byl nový pár Petr 
Hrach a Zbyněk Markés - hráli spolu po-
prvé a celkově se neumístili, třetí v tur-
naji Tomáš Turek s Lukášem Forejtem 
skončili celkově také třetí. Čtvrté místo  
v turnaji nakonec stačilo páru Martin 
Novotný a Zdeněk Kypr k celkově dru-
hému místu v celém seriálu čtyřher. Prv-
ní páry ze Sokola Troja byly rovněž oce-
něny. Pro nejlepší tři věnoval Sokol Tro-
ja pěkné poháry, diplomy a medaile.

Nový ročník Seriálu ve stolním tenise 
2012 začíná v neděli 29. 1. od 9.00 v tě-
locvičně ZŠ Svatopluka Čecha

 rudolf Hampel, vedoucí stolního tenisu 

30. ledna 2012 oslavila naše milá sou-
sedka MUDr. Sylva Kajdošová své deva-
desáté narozeniny. Narodila se  v Tro-
ji – v domě, který postavili její rodiče 
v roce 1912  na pozemku koupeném od 
statkáře Svobody – a žije zde dosud. Škol-
ní docházku začala ještě ve „staré ško-
le“, dokončila ji v nově postavené škole 
Svatopluka Čecha. Následně studovala 
gymnázium, nějakou dobu před oku-
pací rovněž na gymnáziu v České Lípě. 
Aby se naučila němčinu, žila tam v ně-
mecké rodině. Odtud odešla po záboru 
Sudet Němci zpět do Prahy. Maturovala 
na gymnáziu Na Zámečku v Libni v roce 
1941. Nacisty byly v té době uzavřeny 
vysoké školy, nastoupila na kurz pro 
výcvik a vzdělání porodních asistentek  
v Pardubicích, ten nedokončila, vzhle-
dem ke zhoršeným hygienickým pod-
mínkám v ubytování. Pak nastoupila 
do zaměstnanání jako telefonistka. Po 

osvobození v roce 1945 začala stu-
dovat medicínu v tzv. zkráceném stu-
diu, v nepřetržitém běhu dokončila 
studium v roce 1949 a promovala ve 
stejný den, kdy se vdala za kolegu stu-
denta Václava Kajdoše. V padesátých 
letech se jim narodily tři děti – Ing. 
Mark Kajdoš, MUDr. Adriena Ka-
jdošová a JUDr. Regina Soukupová, 
roz. Kajdošová. Ing. Mark Kajdoš a 
MUDr. Adriena Kajdošová emigrova-
li v roce 1977 do USA, kde žijí dosud. 
JUDr. Regina Soukupová žije s mat-
kou a svou rodinou v domě v Troji. 
MUDr. Sylva Kajdošová se během své 
kariéry specializovala na dětské lé-
kařství a prakticky celý profesní život 
pracovala na OÚNZ Praha 7, napo-
sledy v ordinaci na Ortenově náměs-
tí. Pečovala i o děti v trojské ordinaci  
i v rámci prevence v Mateřské škole. 
Práce jí byla vždy velkým koníčkem, 

všechNo Nejlepší, pANí DokToRko!
stejně jako jejímu manželovi, který, 
kromě praxe obvodního chirurga, byl 
spoluzakladatelem České akupunktu-
ristické společnosti, dlouhá léta školil 
lékaře právě v tomto oboru, napsal 
skripta a další skripta o akupunktuře 
přeložil. Rovněž se proslavil jako pře-
kladatel a spisovatel science fiction 
(např. kniha povídek „Invaze z ves-
míru“). MUDr. Sylva Kajdošová byla 
aktivní členkou SOKOLA a to jak před 
komunistickou érou, tak i po sametové 
revoluci, kdy se do sokolského dění 
rovněž znovu zapojila. Po náhlé smrti 
svého manžela v roce 1990 MUDr. Syl-
va Kajdošová začala dokončovat jeho 
práci překladatelskou a následně sama 
překládala z angličtiny beletrii, jako 
hobby činí tak dosud. Děkujeme jí za 
vše, co během svého dlouhého života 
pro společnost udělala a přejeme jí 
hodně zdraví a síly.                        bok

oTevřeN

život v troji

bAzéN NA výsTAvišTi 
po RekoNsTRukci!
rozměry bazénu: 25 m x 12,5 m,  hloubka: 
od 1,2 m do 3,8 m. Plné vstupné: 70/1 
hodina, 90/1,5 h., zlevněné vstupné: 35/1 
hodina, 45/1,5 hod. Permanentka 10+1 
vstup: 700,- Kč, sezónní permanentka: 
3990,- Kč. záloha na klíček je 100,- Kč. 
Bazén spravuje společnost Incheba, tel. 
recepce 220 103 393, 220 103 777. Doba 
pro veřejnost so 10–19, ne 10–20, vstup 
ve všední dny: buď sledovat webové 
stránky nebo zavolat (mění se).
  redakce

Výběr nejkvalitnějších umělec-
kých děl a předmětů z Kremel-
ské pokladnice, ilustrujících 
život v Rusku 16. a 17. století.
n Na Pražský hrad se vrací ex-
pozice Svatovítského pokladu
do 16. 12. 2021 od 10 do 18 h., 
kaple sv. Kříže na II. nádvoří, 
vstupné 300,-, zlevněné 150,-, 
rodinné 600,- Kč.
Zpáteční cestu domů je možné 
si zpestřit návštěvou Svatovác-
lavské vinice s klasicistním le-
tohrádkem – Richterovou vilou 
s překrásnými panoramatický-
mi výhledy. Přístupná celoroč-
ně 10–23 hodin. Vstup do are-
álu volný. www.hrad.cz, 
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tiP na výLet

Milé čtenářky a čtenáři, tentokrát se vydá-
me do turisticky poněkud opomíjeného, 
a přitom atraktivního Kladna. To oprášilo 
šeď průmyslového předměstí a nechybí mu 
nic z koloritu venkovského městečka. Ostat-
ně právo na městskou samosprávu udělil 
Kladnu císař Ferdinand I. roku 1561.

Zájemci o historii zde mají pohromadě 
řadu památek, od barokního zámku s galerií 
(a medvědáriem) z let 1738–40, architek-
ta K. I. Dientzenhofera, přes jím navrže-
né Mariánské sousoší (na místě někdejšího 
pranýře), kapli sv. Floriána na zajímavém 
půdoryse kružnice prostoupené čtvercem 
(od téhož autora) až po budovy spjaté s re-
voluční a hornickou minulostí města. Po-
sledně zmíněné období reprezentuje i ne-
daleký hornický skanzen Mayrau u Vinařic 
(denně 9–15 h, poslední prohlídka dvě 
hodiny před koncem otvírací doby).

Sládečkovo vlastivědné muzeum v zám-
ku (a v Huťské ulici) nabízí do 25. března 
2012 výstavu Inspirující krása šišek jehlična-
nů celého světa a od 17. února fotografie 
Kladno a voda z fotosoutěže „Příroda Kla-
denska“ (do 15. dubna). Otevřeno, kromě 
pondělí, 10–12 a 13–17 hodin.

S jednotlivými památkami se můžete sezná-
mit na www.omk.cz, kde je možná i podrob-
nější virtuální prohlídka nedaleké nejstarší 
kamenné stavby na území Čech (kolem roku 
915) – rotundy sv. Petra a Pavla na Budči.

Do Kladna vás doveze např. příměstský 
autobus ze zastávek s čísly1 a 2 v Evropské 
ulici, několik metrů nad východem z vesti-
bulu stanice metra Dejvická. Sem se z Tro-
je dostanete přívozem Podhoří-Podbaba + bus 
za patnáct minut. Spoj směr Kladno odjíž-
dí cca každou půl hodinu, za pětačtyřicet 
minut jste na místě.                               spa 

zA hisToRií
NA klADNo )

tiP Pro vás trojský kaLendář

Botanická zahrada zve občany Troje na noční provázení skleníkem Fata Morgana. 
Všichni občasné Troje již zcela určitě navštívili unikátní tropický skleník Fata Morgana, 
který patří k nejzajímavějším expozicím Botanické zahrady a je proslulý svými výstavami 
orchidejí, masožravek nebo tropických motýlů.  
Nyní nabízíme občanům Troje možnost absolvovat zDArMA noční prohlídku sklení-
kem, vychutnat si jeho jedinečnou atmosféru a seznámit se s rostlinami, kterých si třeba 
během denní prohlídky ani nevšimnou. Noční prohlídka trvá hodinu a skleníkem vás 
provede zkušený průvodce. Kdy? V pátek 2. 3. 2012 od 19 hodin. REZERVACE NUT-
NÁ! V případě zájmu se prosím objednejte u slečny Evy Vítové na mobilním telefonu 
603 582 191 nebo na e-mailu eva.vitova@botanicka.cz. 

do 24. 2. Noční provázení Fata
Morganou – nutná rezervace
Setmělým skleníkem 
s baterkami – pátky v 19 hodin

do 29. 2. Ptačí budky a krmítka 
venkovní expozice, výstavní sál

do 29. 3. cyklus přednášek – čtvrtky 
v 17.30 hodin

Vás srdečně zve 
na cyklus 
přednášek

Historické zahrady, jak je neznáte 

29. 02. renesanční zahrady 
Zahrada Boboli ve Florencii, 
Královská zahrada v Praze, Rožmberské 
zahrady, zahrady pánů z Hradce, 
Černohorských z Boskovic, Lednice

O následujících přednáškách zde budete 
průběžně včas a detailněji informováni 
21. 03. Barokní zahrady I. 
25. 04. Barokní zahrady II. 
02. 05. Zahrada rokoková a anglo-čínská 
13. 06. Zahrada krajinářská I. 

Přednáší: Ing. zdeněk Novák, generální 
ředitel Národního zemědělského muzea, 
pořádá NZM ve spolupráci s Českým národ-
ním komitétem ICOMOS. 
Začátek v 17.00 v budově NZM, 
Kostelní 44, Praha 7, 
(tramvajová zastávka Letenské náměstí)

Více informací v Městském infocentru 
T. G. Masaryka 499, www.mestokladno.cz

www.zoopraha.cz; 
www.facebook.com/zoopraha
Otevřeno denně, v únoru od 9.00 do 16.00 

3. 2. Pololetní prázdniny v zoo
Odpočiňte si po první polovině 
školního roku!

4. 2. Den želv Zajímají vás želvy a
chov plazů vůbec? Přijďte se 
poradit nebo si poslechnout 
odborné přednášky. 

6.-19. 2. zoologická kvízová stezka
Kvízová trasa po zoo nejen pro 
ty, kteří o jarních prázdninách 
zůstali v Praze.

9., 10., 16. a 17. 2. zooškola Jednodenní
kurzy pro mladé zoology, 
tentokrát na téma „Krmení je 
věda“. Více na www.zoopraha.cz.

11. 2. Darwinův den Charles Darwin
se narodil před 203 lety. 
Evoluční teorie, kterou vyslovil 
po návratu z cesty kolem světa,
neztratila na svém významu 
dodnes. Seznamte se s vědeckými 
pracemi, které vznikají 
v pražské zoo v současné době!

18. 2. Masopust v zoo Zúčastněte se
masopustního reje v maskách. 
Začínáme ve 14 hodin.

25. 2. jak bydlí ptáci? Jaro se blíží,
tušíte, jaká budka je ta správná? 
Pokud ji správně vyrobíte a 
umístíte, může vám na zahradě 
zahnízdit právě váš oblíbený 
ptačí druh.  

cestovatelská setkání v zoo. Přednáškový 
cyklus každé úterý do března 
od 18 hodin ve Vzdělávacím 
centru. Vstupné 20 Kč.

7. 2. Indie a Dalajláma 
Rudolf Švaříček (cestovatel)

14. 2. Voodoo a zombie 
Miloslav Stingl (spisovatel)

21. 2. zapomenutý svět Venezuely
Zuzana Pochylá (CK Livingstone)

28. 2. Indonésie, země dětí a slunce
Karel a Jana Wolfovi (cestovatelé) 

Happy Mondays
Každé únorové pondělí mají 
vstup do zoo za korunu všichni 
tatínci s kočárky, dětmi na 
krosnách, v šátcích apod.

Detail
jedné
z plastik
třípatrové
sochařské
výzdoby
Mariánského
sousoší
na náměstí
Starosty
Pavla

důl mayrau
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smlouvA o pARTNeRsTví A vzájemNé spolupRáci
V minulých dnech podepsali zástupci Městské části Praha-Troja a Trojského gym-
názia pánové Ing. arch. Tomáš Drdácký (starosta) a Mgr. Radim Jendřejas (jednatel 
a zřizovatel) významnou smlouvu – o partnerství a vzájemné spolupráci, která 
zkvalitňuje dosavadní velmi dobré vztahy obou stran.

Díky smlouvě se nabízí rodičům žáků základní školy v Troji počínaje školním rokem 
2012/13 možnost studia na Trojském gymnáziu za výhodných finančních podmínek 
– při splnění kritérií pro přijetí dle ustanovení zákona 
č. 564/2004 Sb. (školský zákon).

Tato skutečnost byla deklarována v rámci Dne otevřených dveří, který proběhl na 
Trojském gymnáziu v úterý 24. 1. 2012.

První schůzky vedení gymnázia se zákonnými zástupci a žáky stávajícího pátého  
i čtvrtého ročníku ZŠ se rovněž zúčastnil i předseda komise pro školství, kulturu a 
sport Ing. Jiří Kořenský. Ředitelka gymnázia Mgr. Zuzana Venclíková spolu se zá-
stupkyní Mgr. Ivanou Motýlovou seznámili přítomné se všemi specifiky při přípravě 
k přijímacím zkouškám a následném studiu na Trojském gymnáziu.

Otevírají se nové možnosti nejen pro rodiče a žáky trojské ZŠ, nýbrž i pro prohlu-
bování další spolupráce mezi MČ a gymnáziem.

Plné znění smlouvy si můžete přečíst na webových stránkách obou partnerů.
(www.mctroja.cz a troja.euroskola.cz)

Tomáš DrDácKý,       radim jeNDřejAS,
starosta Městské části Praha-Troja            jednatel Trojského gymnázia


