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ZASTUPITELSTVO INFORMUJE

Přidělené granty
Číslo žádosti
Žadatel

Název projektu, obsah projektu

Částka 
požado-

vaná žada-
telem

Částka 
schválená 
zastupitel-

stvem

1
FOKUS Praha o. s.

Podpora Sociální firmy Zahrada pravi-
delná údržba ploch v prolukách a zastávky 
BUS Trojská a dalších pozemcích – sekání, 
pletí, ořez keřů, hrabání listí, nákup vyba-
vení

100 000 100 000

2
Adam Gaňo
Vysočanská 564,
Praha 9

Travička sečená 2016 pravidelná údržba 
pozemků parc. č. 1284, 1454/2, část 1458,
290,129,1695/3, 1695/2, 1688/2, 1688/3, 
1598/1, 1469, 1658/1, sečení trávy, odvoz, 
prořez stromů, úklid listí, pravidelná kon-
trola

98 870 0

3
Vědomý dotek 
z. s. Feřtekova 557, 
Praha 8

Pomozte mlokovi přežít v Praze čištění 
a vytváření tůní v Podhořském potoku 
včetně úklidu okolí potoka pro reprodukci
a přezimování mloka skvrnitého, odborné 
přednášky, dohled nad stavem okolí Pod-
hořského potoka

48 930 10 000

4
SABAT PRAHA o. s.

Otevření areálu a jeho začlenění do kraji-
ny obměna oplocení areálu na jižní straně 
za průhledné včetně výsadby nového stro-
mořadí

99 401 0

5 Ekocentrum 
Podhoubí 
a Ekoškolka Rozárka,
mateřská škola, z. ú.
Pod Jiráskovou čtvrtí
1769/6, Praha 4

Zažít Troju Jinak 2016 akci zažít Troju jinak 
rozprostřít do celého roku – letní slavnost, 
Zažít Troju Jinak 2016, Posvícení, Uspávání 
broučků. Vybudovat povědomí místních 
obyvatel o možnostech setkávání i mimo 
tradiční místa

50 036 25 000

6
TJ Sokol Troja o. s.

Podpora kulturních a společenských akcí 
pořádaných TJ Sokol Troja pro veřejnost –
3 autobusové zájezdy, mikulášská besídka, 
karneval, Strašidýlková cesta, drakiáda, 
trojská buchta 

64 000 50 000

7 Tři údolí z. s.
Večerní 219,
Zdiby-Brnky

Masopustní průvod v Troji 9. 2. 2016 7 100 7 100

8
TJ Sokol Troja o. s.

Podpora sportovních akcí pořádaných 
TJ Sokol Troja pro veřejnost – turnaje v ko-
pané přípravek, ve stolním tenisu, trojský 
orienťák, koloběžky, kolečkové brusle, tur-
naj ringo, turnaj v odbíjené, vodácký výlet, 
předvánoční cvičení, kurs lyžování, tele-
markové lyžování, turnaj v kopané mužů

77 600 55 000

9
SABAT PRAHA o.s.

Podpora činnosti sportovních klubů 50 000 20 000

10
TJ Sokol Troja o. s.

Podpora činnosti sportovních oddílů
TJ Sokol Troja 

84 000 0*

11
Trojské gymnázium 
s. r. o.

Upevnění sportovních aktivit dětí a mlá-
deže Olympijský den mládeže a Florbalový 
turnaj OPEN Florbal Troja, Vánoční turnaj

22 000 20 000

12
Tři údolí, z.s. 

Volnočasové a prázdninové aktivity 
LK Tři údolí nejméně 2 turnusy letních 
táborů, tvůrčí dílny Malý zahradní, Malý 
kuchař a Malý vědec.

31 000 10 000

13 SPCCH v ČR z. s.
Obvodní výbor
Praha 7

„Ozdravný pobyt členů organizace v Láz-
ních Poděbrady“, pro členy bydlící v Troji

20 000 20 000

14
Základní škola, Pra-
ha 7, Trojská 110

EDISON společně s Trojským gymnáziem, 
zahraniční studenti seznámí se zemí půvo-
du a jejich kulturou v angličtině

16 104 16 000

15
Trojské gymnázium 
s. r. o.

Poznáváme kulturu a tradice jiných zemí
prostřednictvím anglického jazyka projekt 
EDISON na střední škole

19 880 19 000

Celkem 788 921 352 100

* Ve srovnání s minulými lety nebyla TJ Sokolu Troja v tomto programu přidělena dotace na pod-a
poru činnosti sportovních klubů, neboť bude podpořen částkou 26,3 tis. Kč z účelově vázaných 
prostředků, které MČ obdržela jako podíl na finančních prostředcích obdržených z loterií a jiných 
podobných her. Tyto prostředky musí městská část poskytnout na podporu neziskových organiza-
cí, které působí na území MČ a dlouhodobě zajišťují organizovanou sportovní výchovu mládeže.

Životní prostředí
Dne 23. 2. 2016 proběhlo setkání komise pro ži-
votní prostředí a zdraví. Projednala následující
body: n v sobotu 16. dubna opět proběhne a Jarní
brigáda n komise nesouhlasí s výstavbou nového
pavilonu goril, a proto zpracuje připomínky pro
úpravu projektu n budoucnost pozemku parc.
č. 399/1 Diplomatického servisu stále není doře-
šena n nedostatečná údržba vegetace na protipo-
vodňovém valu a pozemků Státního pozemkové-
ho úřadu v blízkosti ul. V Podhoří.

Zkrácený zápis Ing. Jana Ceplová, tajemnice komise

Celý zápis je k dispozici na ÚMČ Praha-Troja.

Kontejner na bioodpad
pouze neděle 20. 3. 2016

9:00–12:00 h na stanovišti
n Pod Salabkou x Trojská
13:00–16:00 h na stanovištích
n Trojská 211 n V Podhoří u octárny

Upozornění pro občany: Na stanovišti bude vždy 
jen jeden kontejner a po jeho naplnění bude přidán
ještě jeden další. Pokud bude tato kapacita naplně-
na, již další nepřijede. Děkujeme za pochopení.

Milí trojští sousedé, 
v Troji to žije!!! Toto zvolání si mohli
s úsměvem na rtech říci minulý víkend mno-
zí trojští příznivci tance, společenské zába-
vy, dobrého jídla a pití. V sobotu 20. února 
pořádala Městská část Troja spolu s další-
mi organizátory 9. Trojský bál. Za náročné
a nelehké přípravy této společenské akce
patří obrovský dík a uznání z mé strany pře-
devším dvěma členům zastupitelstva – paní
Kateřině Tůmové a panu Danielu Sirotko-
vi. Věřím, že změna prostor pořádání bálu
a možná i změna cateringové společnosti
byly nakonec i přes nedůvěru mnohých
z vás příjemným překvapení a snad i příno-
sem této již tradiční trojské akce. Rozhodně
nechceme opustit myšlenku pořádání Troj-
ského plesu v prostorách pro Troju nejre-
prezentativnějších – a to v Trojském zámku.
Proto i nadále povedeme jednání s předsta-
viteli Galerie hlavního města Prahy a Ma-
gistrátu, s cílem přesunout místo konání
do Císařského sálu Trojského zámku.

Mílí trojští sousedé, přeji Vám příjemné
prožití posledních zimních dnů a hodně
slunce  při případném jarním lyžování. ja y ová
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Zápis do Mateřské školy Nad Kazankou pro školní rok 
2016/2017 bude probíhat ve dnech 16. a 17. 3. 2016 vždy 
od 13.30 do 17.00 hodin v prostorách mateřské školy.
K zápisu se zákonný zástupce dostaví s dítětem a s sebou přinese Rodný list dítěte a svůj 
Občanský průkaz, vyplněnou Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a Evidenční 
list. Dne 23. 3. 2016 od 13.00 do 17.00 hodin bude možné odevzdat vyplněné Žádosti o při-
jetí a Evidenční listy, pokud tak zákonný zástupce neučiní v den zápisu. Veškeré potřebné
dokumenty a Kritéria pro přijetí dítěte do MŠ jsou na webových stránkách mateřské školy 
www.mstroja.cz Bc. Vladimíra Barešová, ředitelka školyZÁ
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S 
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Oznámení o volném pracovním místu
Městská část Praha-Troja obsazuje volné pracovní místo
administrativní pracovník/pracovnice, asistent/asistentka
Pracovní poměr bude sjednán na dobu určitou po dobu ma-
teřské/rodičovské dovolené stávající zaměstnankyně. Plný 
pracovní úvazek. Termín nástupu 15. dubna 2016 nebo dle 
dohody.
Sjednaný druh práce: administrativa, spisová služba a organi-
zační činnosti na úseku samosprávy
Místo výkonu práce: Praha-Troja Platová třída: 7*

Předpoklady pro výkon práce:
n fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, 
n  občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým po-

bytem v České republice, který ovládá český jazyk, 
n způsobilost k právním úkonům,
n bezúhonnost 
Požadované vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou, 
vvyšší odborné vzdělání

Další požadavky
n  zkušenosti s obsluhou datové schránky a elektron. spisovny
n  dobré komunikační a organizační schopnosti (včetně dobré 

vyjadřovací schopnosti v písemném i mluveném projevu)
n  velmi dobrá znalost práce na PC (WORD, EXCEL, OUT-

LOOK, Internet, PowerPoint)
n  znalost jednoho světového jazyka
n  samostatnost, spolehlivost, pečlivost, ochota, příjemné vy-

stupování
n  časová flexibilita, loajalita k zaměstnavateli

Výhodou
n  praxe ve veřejné správě, znalost zákona o hl. m. Praze
n  zkušenosti s organizováním kulturních a veřejných akcí
n  praxe na obdobné pozici 
n  řidičský průkaz skupiny B

Charakteristika práce
n y  komplexní zajišťování spisové služby (vč. činnosti podatelny 

a výpravny, obsluha datové schránky)
n  vedení úřední desky vč. elektronické
n  vydávání výpisů z informačních systémů (Czech point, ISZR)
n a  zajišťování agendy zastupitelstva městské části (příprava 

podkladů pro jednání, zpracování zápisů)
n  spoluorganizace a koordinace programu jednání starosty, 

místostarosty a tajemnice
n  administrativní úkony v gesci kanceláře starosty a tajemnice
n  organizace kulturních a veřejných akcí

Přihlášku je možno doručit osobně nebo poštou nejpozději 
do 23. března 2016 do 18 hodin do podatelny Úřadu městské 
části nebo případně elektronicky na e-mail markova@mctro-
ja.cz -(a následně v listinné podobě doručit nejpozději na za-
čátku ústního pohovoru).
Obálku výrazně označit slovy „Administrativní pracovník/
pracovnice – Neotevírat“.
Bližší informace: Ing. Irena Marková, tel. 284691121, e-mail 
markova@mctroja.cz.

Ing. Irena Marková a, tajemnice ÚMČ Praha-Troja
S úplným zněním oznámení je možno se seznámit na úřední desce úřadu 

nebo na www.mctroja.cz  .

Místní poplatky ze psů v roce 2016
Upozorňujeme VŠECHNY DRŽITELE
PSŮ starších tří měsíců na splatnost míst-
ního poplatku ze psů ke dniů 31. 3. 2016.
Sazba poplatku činí ročně za jednoho
psa 1500 Kč, za druhého a každého dal-
šího psa 2250 Kč. Sazba poplatku za psy 
chované v rodinném domě činí ročněě za jed-
noho psa 300 Kč,čč za druhého a o každého dal-
šího psa téhož držitele a 600 Kč. Je-li drži-čč
telem psa poživatel invalidního, starobního,
vdovského nebo vdoveckého důchodu, který 
je jeho jediným zdrojem příjmu, nebo
poživatel sirotčího důchodu, činí sazba 

poplatku 200 Kč aročně za jednoho psa č
a a300 Kč za druhého a každého dalšího psa
téhož držitele.

Poplatek je možné uhradit v hoto-
vosti v pokladně Úřadu městské části 
Praha-Troja, Trojská 230/96, Praha 7 
Troja nebo bezhotovostním převodem 
na bankovní účet č. 2000725369/0800. 
Pro sdělení variabilního symbolu či 
v případě jakýchkoliv nejasností a do-
tazů týkajících se místního poplatku 
ze psů a možné úlevy či osvobození 
kontaktujte paní Romanu Konrádo-
vou, ekonomické oddělení, telefon: 
284 686 104. áRomana Konrádová 

TRRROOOJSKÝÝ KALENDÁŘ
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Upozorňujeme na možnost za-

řadit své letošní zajímavé akce 

do připravovaného Trojského kalen-

dáře 2016. Nabízíme všem pořadate-

lům, kteří mají zájem být v kalendá-

ři uvedeni, aby na info@mctroja.cz

zaslali přehled akcí (datum, hodina, 

místo, pořadatel) a průběžně je dopl-

ňovali. Kalendář vyjde v měsících IV, 

V, VI, VII–VIII, IX, X–XII. redakce

ř
p

Sraz všech víl
a vodníků je v neděli
3. dubna 2016 ve 14 h
na křižovatce ulic
Trojská a Pod Havránkou. 
Na závěr se můžete těšit na divadélko 
a drobné občerstvení.

Hrnečky s sebou.

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

TRADIČNÍ

S

TRADIČNÍ 

Mateřská škola Nad Kazankou
a Trojský divadelní spolek
srdečně zve děti s rodiči na jarní akci

Vítání jara
VE STŘEDU DNE 23. 3. 2016
OD 15.30 DO 17.00 HOD.
NA ZAHRADĚ MŠ
n kulturní pásmo s básničkami a písničkami 
n jarní dílničky 
n občerstvení 

vstupné 50 Kč/dítě
Část ze vstupného darujeme
na nadaci Kuře – Pomozte dětem 

Moc se 

na vás 

těšíme!
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Obnova Vackova sadu
Vážení čtenáři, dovolte, abychom vás informo-
vali o postupu prací ve veřejné zeleni na úze-
mí vaší městské části. Díky grantové politice 
Hl. města Prahy se v loňském roce uskutečnily 
další práce v oblasti Vackova sadu, přilehlém 
k ulici Pod Havránkou. Práce navázaly na již 
započatou rekultivaci z let 2013–2014. Nyní se 
oblast sadu, vyčištěného od nevhodných dře-
vin, zvětšila zhruba na trojnásobek.

ackův sad je součástí velkých sadů, 
vysázených na svahu mezi Bohnicemi 
a Trojou někdy v první polovině dvacá-

tého století. Již na leteckých snímcích z roku 
1975 jsou v tomto místě patrné vzrostlé stro-
my, které se ve většině dochovaly do dnešní 
doby. Sad, stejně jako sady v okolí, je již bo-
hužel delší dobu neobhospodařovaný a tak 
celkově zarostl do podoby neprostupného 
porostu. I díky tomu původní ovocné stromy 
trpí a dochází k jejich postupnému odsychá-
ní. Nedávná podoba sadu tak byla bohužel 
velmi zanedbaná a o sadu, v původním slova 
smyslu, se již nedalo mluvit.

Proto jsme v součinnosti s městskou čás-
tí Praha-Troja zažádali o dotaci Hl. město 
Prahu a postupně odstraňujeme ze sadu 
náletové dřeviny a křoviny. Tím se lokalita 
stává nejenom estetičtější a užitnější pro 
procházející návštěvníky, ale také bezpeč-
nější a čistší, neboť na ploše dochází pravi-
delně k odvozu odpadu.

Zajímavostí na tomto místě je zvolený 
management péče, kdy se, po domluvě 
s botanikem a entomologem, na ploše po-
nechávají staré původní sadové dřeviny, 
které jsou vhodně doplněny hodnotnější-
mi dřevinami, původně se v sadu nevysky-
tujícími. Konkrétně především na ploše 
mimo třešní naleznete duby, javory a výji-
mečně i hloh. V dožívajících a odsychají-
cích ovocných stromech žije velké množ-
ství cenného hmyzu, který je přesně na 
tento druh dřeva adaptován a v zastíněné 
ploše by neměl možnost života.

Po zásahu z let 2013–2014 se ukázal 
správný předpoklad, že v půdě se stále na-
cházejí semena hodnotnějších bylin a tráv-
níků, která po otevření plochy mohla vzejít 
a tak se mezi stromy již nachází i bylinné 
patro, na které jsou vázány i vzácné druhy 
blanokřídlého hmyzu, který se vyskytuje 
v blízkých přírodních památkách.

Jsme si jisti, že celá oblast nyní působí 
příjemněji a že zásah má smysl jak z pohle-
du člověka, tak přírody. Rádi bychom podě-
kovali Hl. městu Praze, městské části Pra-
ha-Troja a vlastníkům pozemků. Věříme, že 
změny v této oblasti uvítáte a bude se vám 
zde líbit. Za zhotovitele Zdeněk Drmla

ádi bychom vás informovali o pro-
jektu Potex – sběr použitého texti-
lu. V loňském roce se nám podařilo 

z odpadového toku odklonit 1 679 250 kg 
textilu. Chtěli bychom poděkovat všem ob-
čanům, kteří se do projektu zapojili. Určitě
vás zajímá, co se se sesbíraným textilem
následně děje. Každý týden připravujeme
oblečení na míru pro čtyři organizace
(vždy jen to, co v danou chvíli potřebu-
jí): n Naději – stará se o osamělé a lidi
bez domova n Centrum sociálních slu-
žeb Praha – stará se o osamělé a lidi bez a
domova n Progressive – pracuje s dro-
gově závislými a zabývá se prevencí drog 
n Společnou cestou – poskytují služby u
a ubytování matkám a rodinám s dětmi, 
které se ocitly v tíživé životní situaci.

Celkově jsme těmto organizacím po-
skytli 3000 kg vytříděného textilu.g

Zbylé oblečení, které u nás už nelze vy-
užít, dodáváme zpracovatelům, kteří umí 
zrecyklovat téměř vše, co se do kontejnerů 
dostane. Je důležité mít partnery na zpra-

cování opravdu všech složek textilního 
odpadu. Jen tak nic neskončí na sklád-
kách. Z prodeje tohoto  zbytkového textilu 
podporujeme např. organizace:
1. Klokánek Chabařovická
péče o děti a mladistvé
2. Pomocné Tlapky
výcvik asistenčních psů pro nevidomé

nebo tělesně postižené
3. Pro-Contact
podpora vzdělávání dětí v Africe
4. Linka bezpečí
pomoc dětem a mladistvým v obtížných

chvílích jejich života 
5. Kapka Naděje a další

V loňském roce jsme partnerským or-
ganizacím přispěli celkem 460 000 Kč.

Velmi se těšíme na další spolupráci.
POTEX Team

Inzerce

REALIZACE A ÚDRŽBA ZAHRAD
SEKÁNÍ TRÁVY

TEL.: 606 662 223, 723 899 561

RIZIKOVÉ KÁCENÍ, ŘEZ
A OŠETŘOVÁNÍ STROMŮ
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ŽIVOT V TROJI A OKOLÍ

DEVÁTÝ ROČNÍK VÝSTAVY AKTUÁLNÍCH ZÁMĚRŮ A PROJEKTŮ V TROJSKÉ KOTLINĚ

TROJSKÉ PLÁNY IX
V GALERII U LÁVKY: PÁTEK13–17 HODIN, SOBOTA A NEDĚLE 10–18 H DO 6. 3.

2016

NAD KAZANKOU

TROJSKÁ
TROJSKÁ

N
A

 K
A

ZA
N

CE

NAD KAZANKOU

PŘESUNOUT

3,5

3,5

19,0

3,5

4,0

ZASTÁVKA

ČECHOVA ŠKOLA

DO CENTRA
DOD

7

P

P

P

900

500

250

1

2

4
400

5

P6
200

P
120
3

P

P

7

6

55

1

8

9

22

10

11

3

4

12

tramvaj

vlak

elektrovlak

autobus

Výstavu připravili: 
akad. mal. Jan Kavan, Martin
Frank, MgA. Marek Kundra-
ta, Ing. arch. Tomáš Drdácký; 

Spolupráce:
Martina Umlaufová, Ing. Jana Ceplová, 
Miroslav Knittel, Ing. Irena Marková;

Vystavující:
Městská část Praha – Troja n Institut pláno-
vání a rozvoje HMP n Headhand architekti 
n SWECO Hydroprojekt, a.s. – OSI n Hlavní 
město Praha n Lesní klub Tři údolí n Ekocen-
trum Podhoubí n Ekoškolka Rozárka n MgA. 
Ing. arch. Michal Fišer n AND, architektonický 
ateliér n Zoologická zahrada n Ing. Arch. Petr 
Bouřil, ABM Architekti s. r. o. n Ing. Štěpán 
Špoula n Trojské gymnázium s.r.o. n doc. Ing.
arch. Miroslav Cikán, MCA atelier, s.r.o. n Klub
trojské historie n Nadace Quido Schwanka – 
Troja, město v zeleni n FOIBOS Books, s.r.o. 
n Mgr. Kateřina Šrámková – Skřítci v Troji n
DIPRO, spol s r. o. MgA. Ondřej Císler, Ph.D. n
Galerie hlavního města Prahy n ČVUT, Fakulta 
stavební n a další…..

komentované prohlídky a veřejné dis-
kuze v galerii u lávky
do pátku 4. 3. možno domluvit samostat-
nou prohlídku, volejte na 284 691 121 
nebo pište na umlaufova@mctroja.cz

Schéma dopravních tras MHD z vítězného návrhu,
určeného k rozpracování 

Marek Kundrata, Štěpán 
Špoula, Tomáš Drdácký a Petr 
Hlaváček při diskuzi k řešení 
Císařského ostrova

výstavu zahájil starosta Tomáš Bryknar 
s ředitelem IPR, Petrem Hlaváčkem

Návrh úpravy pro bezpečnější pohyb školáků, DIPRO, s.r.o.
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LEGENDA

stávající hrany
nové hrany

stavební příčný práh
Plochy

Hrany

úprava vozovkového krytu

stávající VDZ
Dopravní značení

rušený montovaný příčný práh
Dopravní zařízení

stávající SDZ

nové SDZ

odvodňovací žlab
Zařízení

uliční vpusť

úprava krytu chodníku
prvky pro osoby se sníženou
schopností orientace a pohybu

Fo
to

 ©
 J

. K
av

an



6

197 BŘEZEN 2016

Z HISTORIE

růběhu večera: V pr

Usedlost U Lisu č. 71
Usedlost byla mezi dvěma vinicemi BOUU-
CHALKOU a U LISU. Obě vinice patřily nej-
vyššímu purkrabství a byly spojeny pod jedenn 
název U LISU. V 16. století lze předpokládat 
existenci lisu na vinici a v 18. století zde již stáá-
lo obytné stavení. V padesátých letech 19. sto-
letí usedlost získala rodina Židlických. Dalšímm 
majitelem byla rodina profesora, doktora Janaa 
Babtisty Lambla, která usedlost využívala jakoo 
letní sídlo. Pan profesor Lambl v roce 18511 
přijal místo učitele chemické technologie a příí-
rodních věd na německé hospodářské školee d
v Libverdě. Začal intenzivně studovat hospo-
dářství. Po osmi letech vstoupil do služeb Janaa 
Harracha. Dále se stal prvním profesorem vyučuu-
jícím zemědělství na Vysokém učení technickémm í
v Praze. Za majitele J. B. Lambla se v usedlosti 
konaly české vlastenecké sedánky i za účasti 
paní Boženy Němcové. Spisovatelku do tétoo 
společnosti přivedl majitelův bratr Vilém Duu-
šan Lambl, který byl ošetřujícím lékařem synaa 
B. Němcové – Hynka, který nemoci podlehll. 
(Mezi spisovatelkou a lékařem byl milostnýý 
vztah, který byl prozrazen nálezem milostné-
ho dopisu manželem Němcem). Majitel usedd-
losti J. B. Lambl a spisovatelka, dle vyprávěníí, 
tuto usedlost také rádi v tajnosti navštěvovalii. 
Pan profesor Lambl do své smrti vroucně a s láskouu 
vzpomínal na B. Němcovou. Říká neteř Prokopaa 
Tomeše, který jí toto vyprávěl při vzpomínkáchh 
na svého dědečka prof. Lambla.

Další majitel usedlosti Prokop Tomeš (bann-
kovní úředník a vnuk J. B. Lambla) se oženil 
s krásnou Marií Žákovou. Spolu udržovali 
usedlost, ve které bydlelo více nájemníků (příí-
zemí – Jahodovi, Škopíkovi, Kuželovi, Svatoňo-
vi; 1. patro – Jílkovi a paní Suchá).

Manželé Tomešovi adoptovali jeden a půlle-
tého chlapce, vzdáleného příbuzného paní 
Marie. Ten se stal posledním majitelem usedd-
losti, jmenoval se Drahomír Hromádko. Jehoo 
maminka Bohunka – ruská šlechtična zemřelaa 
na tuberkulózu. Otec se ho vzdal. Drahunaa, 
jak mu Tomešovi říkali, vyrostl jako jejich synn 
a vystudoval práva. Trojáci ho znali jako sobott-
ního promítače filmů pro děti i dospělé v troj-
ské sokolovně.

V roce 1973 Ústřední výbor KSČ usedlost vyy-
koupil a zboural z důvodu bezpečnosti prvníí-
ho tajemníka KSČ Husáka, který bydlel v souu-
sední státní vile. Judr. Drahomír Hromádkoo 
dostal byt v Ďáblicích, ostatní nájemníci takéé. 
Takto starobylá usedlost U LISU zanikla a zůů-
stala jen úzká ulička s tímto názvem. LIPEE

TROJSKÝ
BÁL 2016

Foto © B. Kudera

Foto © B. Kudera

Foto © B. Kudera
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SOBOTA 20. 2.

oldies diskotéka, ale došlo i na tombolu a půlnoční překvapení – volbu královny bálu, doprava do ranních hodindi k ték l d šl i t b l ůl č í ř k í lbu královny bálu doprava do ranních hodin

K tanci i poslechu zahrál Gurmánia Band

bělo předtančeníNechyb

Bohatá nabídka cateringu

PROMĚNA TROJSKÉ TĚLOCVIČNY VE SPOLEČENSKÝ SÁL

Foto © L. Kuderová
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Foto © J. KavanFoto © J. Kavan
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Z TROJSKÝCH ŠKOL

Z TROJSKÝCH ŠKOL

ŽIVOT V TROJI

První tři týdny v lednu strávily 
děti z trojské školy na Hubertce

aše super chalupa v Krkonoších v obci Vítkovice upro-
střed Janovy hory nám již patnáct let poskytuje útočiště 
a nadstandardní služby. I když začátek ledna byl spíš bez 

sněhu, v průběhu pobytu nám Krakonoš seslal pořádnou sně-
hovou nadílku. Všechny děti si zalyžovaly, užily si radovánky 
ve sněhu, některé i v karnevalové masce, a po večerech hrály 
hry či zkusily karaoke. Byla to hezká tečka za prvním polole-
tím a my už plánujeme aktivity na to další. Kateřina Tůmová

N

Masopustní průvod
V úterý 9. 2. 2016 se masopustní rej ma-
sek prohnal Trojou. Zpívalo se, tančilo,
hodovalo i pilo. Jen ten medvěd se nám
letos někde zapomněl. Na závěr veselí
pronesl pan místostarosta smuteční řeč
nad basou, kterou jsme na rok pochovali
a začal půst. Děkujeme za aktivní účast 
Ekoškolce Rozárka, MŠ Nad Kazankou a 
za podporu MČ Praha- Troja. Tak zase za 
rok v úterý 28. 2. 2017.

S pozdravem Veronika Jiravová

oučástí jednoho společně stráve-
ného týdne byl uvítací ceremoniál 
za účasti starosty MČ Praha-Troja 

Ing. Tomáše Bryknara. Ve čtvrtek 11. 2. 
si zahraniční stážisti v doprovodu vy-
braných žáků gymnázia prohlédli okolí 
školy, protipovodňový val, slalomový 
kanál, zahradu Trojského zámku a na-
vštívili zoologickou zahradu. Nechybě-
lo ani malé sportovní klání s ukázkami 
populárních kolektivních sportů – malé 
kopané a florbalu v tělocvičně. Závěr 
obstaraly prezentace jednotlivých zemí 
v podobě „globální vesnice“ a předve-
dení „českého folklóru“, což se odehrá-
lo během pátečního dopoledne v malé 
tělocvičně. Pro zahraniční stážisty byl 
uzpůsoben také jídelní lístek ve školní jí-
delně Sodexo. Mohli jsme tak ochutnat 
například Gruzínskou kapsu, Egyptské 
filé, Těstoviny po čínsku a podobné 
speciality. Týden se moc vydařil, děku-
jeme MČ Praha-Troja za finanční pod-
poru vzdělávací akce ve formě grantu.

Radim Jendřejas,
ředitel Trojského gymnázia

Zahraniční stážisti na Trojském gymnáziu
EDISON – education drive internationality students opportunity network (k vzdělání, ří-
zení, rozmanitost národností, studenti, příležitost, síť) – je velmi výstižný název. 
Ze zahraničí přijíždí do ČR sedm vysokoškolských studentů různých zemí celého 
světa, kteří působí v roli lektorů. V tomto čase jsou zde právě na šest týdnů, při-
čemž v době od 8. do 12. 2. 2016 strávili pracovní týden spolu se žáky našeho gym-
názia. Komunikovalo se výhradně v angličtině. Kromě blokové výuky a výměny 
zkušeností mezi lektory a našimi žáky byl pro zahraniční stážisty připraven zají-
mavý program na území MČ Praha-Troja. Každý z lektorů se vystřídal v jednotli-
vých třídách od kvarty. Proběhlo sedm devadesátiminutových výukových bloků.
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ŽIVOT V TROJI

proti předchozím letům jsme změnili zimní přípravu,“ říká 
za softbal Jan Měřička, „nově jsme zapojili i fyzioterapeu-
ta, aby se naše hráčky lépe dokázaly připravit na nároč-

nou sezonu – většina z našich týmů se oproti loňsku kvalifikovala 
o soutěž výš, s čímž souvisí zvýšené nároky i naše ambice.“

Baseballové týmy procházejí generační výměnou: „Naši 
nejúspěšnější mládežníci se posunuli o věkovou kategorii na-
horu,“ vysvětluje trenér Štěpán Hasal. „S tímto jsou spojeny 
změny pravidel i velikost hřišť, celou zimu tedy věnujeme prá-

vě lepší adaptaci na změnu 
podmínek,“ popisuje specifi-
ka tohoto náročného sportu 
trenér mužské rezervy, „nic-
méně i my plánujeme útočit 
na nejvyšší příčky – zejména 
od našich kadetů si letos hod-
ně slibujeme.“

Oba sporty pak spojuje za-
pojení do projektu Little Lea-
gue. Softbalové i baseballové 
naděje z Troje aspirují na mís-
to v regionálních „reprezen-
tačních“ výběrech. Vítězové 
kvalifikací pak získají možnost 
poprat se o místo na americ-
kém finále Little League, což 
je pro mladé hráče jeden z vr-
cholů jejich sportovní kariéry. 

„Rádi bychom do Troje 
opět přivezli zlaté medaile,“ 
říká za SaBaT Štěpán Hasal, 
„I proto se chceme zlepšovat 

na všech úrovních. Nově jsme 
třeba založili vlastní trenér-
skou akademii, kterou vede 
jeden z nejzkušenějších base-
ballových trenérů v Evropě 
Tomáš Vavruša.“

Přesto, že ambice obou 
sportů jsou vysoké, jejich hlav-
ním cílem zůstává orientace 
na mládež. „Rádi přivítáme 
holky i kluky všech kategorií,“ 
shodují se oba zástupci SaBa-
Tu, „přijďte se na vlastní oči 
přesvědčit, že oba sporty jsou 
doopravdy pro každého!“

Případní zájemci kontak-
tujte prosím Petru Malou 
(softball) 732 174 301 nebo 
Štěpána Hasala (baseball) 
725 927 145 nebo přímo 
trenéry jednotlivých kate-
gorií uvedených na webu 
www.sabat.cz.

O

Softbalisté a baseballisté zbrojí na novou sezonu
Hráčky a hráči SaBaT Praha, neodmyslitelné součásti trojského sportovního dění,
se pilně chystají na novou sezonu. 

pátek 4. února 
se téměř dvě sto
členů a přátel klubu

poveselilo v Baráčnické rychtě. Vyjma 
tradiční plesové náplně příjemný večer 
obohatilo také shrnutí loňských úspě-
chů, představení trenérů a čerstvých 
posil jak na straně baseballu, tak i soft-

ballu. A že se je čím chlubit – oba ženské 
softbalové týmy se po roce vrací mezi 
elitu – do extraligy, resp. do druhé ligy, 
extraligovou příslušnost pro příští rok 
uhájily i žákyně a juniorky, muži získali 
stříbro v Pražském přeboru. Baseball 
připomněl úspěšné zástupce mužských 
týmů (ohlášený útok „Áčka“ na medai-

lové pozice v 1. lize či 2. místo B týmu 
v Pražském přeboru), ale i mládežnic-
kých kategorií – kdy zejména mladší 
kadeti zopakovali pověst nejlepšího 
českého týmu a přivezli do Troje, mimo 
jiné, i stříbro z mistrovství republiky. 
Věříme, že příští rok důvodů k dobré 
náladě nejen na plese ještě přibude!

V

JEDEN KLUB, JEDNA VÁŠEŇ – S TÍMTO LEITMOTIVEM SE USKUTEČNIL JIŽ TRADIČNÍ 
VÝROČNÍ PLES SOFTBALOVÉHO A BASEBALLOVÉHO ODDÍLU SABAT PRAHA, JENŽ JE 
ÚZCE SPJAT S NAŠÍ MĚSTSKOU ČÁSTÍ.

ovky 

e dnech 10. a 11. února proběhl v trojské základní škole zápis do první třídy.
K zápisu přišlo celkem čtyřicet pět dětí, z toho šestnáct ze spádové 
oblasti. Zbylá místa obsadily děti, které mají na naší škole sourozence 

nebo byly oficiálně vylosovány a doplnily celkový počet budoucích prvňáč-
ků na dvacet šest. n První třídu v příštím roce povede zkušená pedagožka 
Mgr. Kateřina Šrámková, kterou většina Trojáků zná z jejích sokolských akti-
vit a rodinného centra Skřítci v Troji. n Budoucí prvňáčci prožijí svůj první 
rok školní docházky jako námořníci.

Zápis
do první
třídy ZŠ

V

Milí rodiče
srdečně zveme na

Den
otevřených dveří 
v Ekoškolce 
Rozárce
V ÚTERÝ 29. 3. 2016

OD 9.00 DO 11.00 HOD.

Přijďte nahlédnout 
pod pokličku Ekoškolky 
a programu Začít spolu.

Ekoškolka Rozárka,
Pod Havránkou 12/2,
Praha-Troja, 777 123 690,
eva.surova@podhoubi.cz,

„Přijďte mezi nás!“ SaBaT Praha zve holky i kluky všech věkových kategorií 
do svých řad, bližší Info na www.sabat.cz
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TROJSKÝ KALENDÁŘ

TROJSKÝ KALENDÁŘ

Tisková zpráva, 16. února 2016 

Naučit se plést z proutí
velikonoční pomlázky, 
vyrábět drobné dekorace 
nebo ochutnat prvorepub-
likové pečivo budete moci
o prvním jarním víkendu 
(19.–20. 3. 2016) 9–18 hodin
v Troji. Probouzející se bo-
tanickou zahradou se pone-
se vůně čerstvě mleté kávy, 
grilovaného masa či koření.

Oslavte příchod jara pletením pomlázek a ochutnejte, co jedl T. G. M.
„Víte, že si T. G. Masaryk a Edvard Beneš nechali 
z Kopřivnice do Prahy dovážet slané, ručně kroucené 
tyčinky? Devadesát let starou recepturu bez chemie,
zesilovačů chuti a éček  od Goldova pekařství, které 
pokračuje v rodinné tradici, okusíte právě u nás,“ říká 
Hana Kovaříková, produkční jarního jarmarku.

Své chuťové smysly jistě potěšíte pestrou nabíd-
kou slaných a sladkých dobrot. „Vitamíny doplníte 
díky marmeládám i džemům z rakytníku, borůvek a bru-
sinek. Hlad zaženete pečenými bramborami, polévkami 

nebo sýry, ke kterým se výborně hodí víno z naší vinice. A protože se jedná o vítání 
jara, nebude jarmark jen o dobrém jídle a pití. Budete si moci odnést různé dekorace, 
které vašemu bytu dodají tu pravou jarní atmosféru, esenciální oleje jej zase provoní,“
doplňuje Kovaříková. Lucie Herberová, PR Manager a tisková mluvčí

Napříště ve středu
Ve středu 17. února se uskutečnilo 
pravidelné zasedání Klubu trojské 
historie. Za velmi pěkné účasti klub 

pokračoval dál v identifikaci 
dnes již zmizelých míst v Tro-
ji, která jsou ovšem k vidění 
na historických rodinných 
fotografiích dodávaných pří-
tomnými. Klub se po krátké 
diskuzi také rozhodl v zá-
jmu usnadnění provozních 
podmínek ve veřejných pro-
storách Domu spokojeného 
stáří přesunout svá zasedání 
z dosud obvyklých čtvrtků 
na středy. Proto nezapomeň-
te – březnová schůzka KTH 
se koná ve středu 16. března 
2016 v DSS v 17 hodin. bok
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Autor pracuje dlouhodobě jako 
anatomický malíř na Lékař-
ské fakultě Univerzity Karlovy 

v Hradci Králové. Jeho volná malířská 
a grafická tvorba nachází inspiraci v pa-
ralelách morfologie přírody a lidského 
těla, v makroskopických a mikroskopic-

trukturách. V současnosti směřuje 
ditativním a duchovním tenden-
Výstava bude mít vernisáž v trojské 
ii u lávky dne 10. března v 17 hod.
vá do 30. dubna 2016. JK

Josef Bavor VESMÍR V NÁS obrazy a grafika

bus 112
Kovárna Trojskál
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TJ SOKOL INFORMUJE

úřední hodiny starosty, pokladna, návštěvní den – každý čtvrtek 17–19 h.
vchod do Sokolovny z Trojské ulice a zvonit u vchodových dveří do Sokolovny.

Přijďte si s námi zacvičit a zasportovat! Nabízíme sportovní a kulturníPřij
vyžití pro všechny věkové kategorie. Přijďte se podívat.

Kancelář: Trojská 171a, Praha-Troja (Sokolovna)

TJ SOKOL TROJA zve na cvičení
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 Stolní tenis
Seriál turnajů ve stolním tenise zahá-
jil v neděli 10. 1. 2016 dvouhrami. Tři-
advacet hráčů bylo rozděleno do čtyř 
rozřazovacích skupin, z nichž první tři 
postoupili do dvou semifinálových a pak 
do velkého a malého finále. Zbylí hráli 
v jediné skupině o body do celého Seriá-
lu. Bez porážky prošel turnajem a po zá-
sluze zvítězil Dušan Martykiewiecz, dru-
hý Gabor Patho prohrál jen s vítězem. 
Třetí Václav Čejka měl dvě porážky.

Čtyřhry začaly až o měsíc později v ne-y
děli 7. 2. s účastí dvacet dva hráči. Jede-
náct párů hrálo v jediné skupině systé-
mem každý s každým na dva vítězné sety. 

Přišly i tři nové páry, z nichž hned dva 
se prosadily na stupně vítězů – suverénně 
však bez porážky zvítězili Dušan Marty-
kiewiecz s Lucií Frýsovou (zároveň nej-
lepší za Sokol Troja), druzí skončili Vla-
dimír Rosa hrající s dcerou Kateřinou 
a ještě tři porážky stačily ke třetímu mís-
tu Lukáši Poláškovi a Danovi Matouškovi 
s lepším vzájemným zápasem než čtvrtý 
pár Vladimír Černík a Pavel Klokočka. 

Rudolf Hampel, vedoucí stol. tenisu

L. Frýsová – D. Martykiewiecz

Co se podařilo v roce 2015
Podařilo se nám zajistit všechna stávající cvičení i všechny tradiční akce Sokola 
a také účast Sokola téměř na všech akcích MČ Praha-Troja. nV oddílu všestrannosti 
jsme organizovali a zajišťovali celkem devatenáct různých cvičení pro všechny věkové í
kategorie od nejmenších dětí až po seniory. nV roce 2015 jsme zorganizovali nebo 
se podíleli s MČ Praha-Troja na celkem jednadvaceti akcích. K nim patřily i dva 
zájezdy po českých památkách a jeden do Amberku v Německu, dále tradiční u karneval, l
Mikulášská, autodráhy, drakiáda, strašidýlková cesta, lyžařský výcvik, turnaje ve stolním 
tenisu atd. u n Oddíl kopané měl čtyři týmy bojující y v soutěžích Pražského fotbalového 
svazu a tým nejmenších zatím pouze v přípravě. V prosinci 2015 zorganizoval oddíl u
kopané dva halové turnaje, jeden pro žáky a druhý pro dospělé. n Oddíly kanoistiky, 
horolezců a orientačního běhu zajišťovaly sportovní činnost svých členů a účastnily 
se řady závodů. n Chtěl bych veřejně poděkovat všem funkcionářům, cvičitelům a trenérům 
v TJ Sokol Troja za jejich práci v roce 2015 a popřát jim do roku 2016 zdraví, štěstí, hodně sil, 
času a pevné nervy do jejich další práce. Dále děkuji MČ Praha-Troja, ČOS, Magistrátu 
hl. města Prahy a PFS za finanční podpory v roce 2015. Za TJ Sokol Troja Petr FILIP

Co je nového
V prosinci 2015 jsme zprovoznili nové webové stránky s informacemi o Sokole Troja 
na adrese: www.tj-sokoltroja.cz. Některé odkazy nejsou ještě úplně dokončeny, ale 
jsou zde aktuální informace o dění v Sokole, informace o jednotlivých cvičeních, 
akcích, oddílech, sportovištích, kontakty apod. nVzhledem ke slabším výsledkům 
v hospodaření kempu, způsobeným hlavně nižší návštěvností v Praze v roce 2015 
a možná i velkými vedry, dále problémy s pronájmem restaurace, probíhá v sou-
časné době výběrové řízení na nového nájemce, od kterého očekáváme zlepšení 
služeb a nový impuls ke zvyšování návštěvnosti kempu i restaurace. Ukončení to-
hoto řízení předpokládáme v březnu 2016. n 17. 3. 2016 od 19 hod. v restauraci 
v Sokolovně v Trojské 171a se uskuteční valná hromada TJ Sokol Troja a v pátek a 17. 
4. 2016 od 18 hod. proběhne v tělocvičně školy Sv. Čecha y akademie ke 120. výročí 
založení naší jednoty. yy n V roce 2016 budeme rozhodovat o provedení oprav našich 
objektů. Na opravy kabin kopané nám nebyla dotace odsouhlasena, dále budou 
nutné opravy objektu Sokolovny, kde jsme ve fázi poptávkového řízení. n Přede-
vším vás zveme do tělocvičny, na hřiště a naše akce. Přijďte si zasportovat. Naše 
motto pro letošní rok zní: „Sport nás baví“.

otevřeno od středy
do neděle 10–18 h

n výstava unikátní sbírky hodin
ze Schwarzwaldu (do 24. 4.)

Velikonoční dílny
22. 3. úterý Barvíme
23. 3. středa Pečeme
24. 3. čtvrtek Mozaikujeme
Dílny probíhají dvakrát denně: 9–11 a 13–15 h
n Minimálně pět účastníků, práce bude přizpůso-
bena jejich věku, poplatek 50 Kč (v ceně materiál,
vstup do výstav a malý dárek pro každého)
Účast nutno předem rezervovat na:
propagace@muzeum-roztoky.cz, tel.: 233 029 060
(pokladna), 723 121 692
Doprava: přívoz P2 Podhoří–Podbaba, bus 340, 350 ze 
zastávky V PodbaběŮ vlak z nádraží Praha-Holešovice 
nebo Praha-Podbaba; na kole: přívoz P2 (15´ intervaly), 
P1 (Sedlec–Zámky, vždy v ´55 a ´15 h)
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BZ připravila
www.botanicka.cz

do 20. 3. Orchideje – královny 
opylovacích triků tropický skleník Fata 
Morgana út–nea 9–18 h výstava s prodejem 
orchidejí, poradnou a víkendovými programy
Orchideje ve fotografiích Jana Ponerta 
výstavní sál
Foto Fata fotokurz březen–září, 
rezervace nutná: www.fotofata.cz
19.–20. 3. Jarní jarmark severní část are-
álu 9–18 h u viz tisková zpráva (str. 9)a
21. 3.–30. 4. Příběhy české přírody 
výstava fotografií stráň 9–17 h
Přednáškový cyklus výstavní sálí (Ná-
dvorní 134) vždy ve čtvrtek od 17.30 h
vstupné 50 Kč
 3. 3. Botanická včera, dnes a zítra
10. 3. Středozemní rostliny v přírodě

i na zahradě
17. 3. Ochrana orchidejí v tropech

a v Evropě
24. 3. Promenade plantée – využití 

zrušených tratí v zahradní archi-
tektuře

31. 3. Osudy vybraných zámeckých 
oranžerií

TIP PRO VÁS

TROJSKÝ KALENDÁŘ
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ZOO pro vás
www.zoopraha.cz

Otevřeno denně, v březnu 9–17 h.
Komentovaná krmení a setkání
v březnu každý víkend a svátek
Výstavy: Mongolsko – v jurtě,
Po čem chodí žirafy – na lávce u žiraf 
3. 3. World Wildlife Day Oslava 

světového dne divoké přírody
 Co je největší hrozbou pro divokou 

přírodu a dá se jí čelit?
5. a 12. 3. Jak si povídají zvířata
Dokážeme zvířecí řeč rozluštit?
12. 3. Jaro se probouzí vycházka za volně 

žijícími obojživelníky a hmyzem v zoo
nutno se objednat předem:

pr@zoopraha.cz
19. 3. Otevření rozhledny Obora
25. 3. Slavnostní zahájení 85. sezony
26.–28. 3. Velikonoce v zoo Ukázky 

staročeských tradic Na velikonoč-
ní pondělí si zvířata pochutnají
na pomlázkách.

Přednáškový cestovatelský cyklus
ve spolupráci s CK Livingstone každé úterýe
od 18.00 h Vzdělávací centrum
 1. 3. Michal Thoma gIndie – Darjeeling 

– Sikkim – Bhútán – Nepál
 8. 3. Adriena Vyzulová Etiopie
15. 3. Karel a Jana Wolfovi
Kouzla Jihovýchodní Asie
22. 3. Blanka Trojan Svobodová 

Mongolsko
29. 3. Rudolf Švaříček
Z Bhútánu do Kazachstánu
 Změna programu vyhrazena

Královské reggae
Milí čtenáři, výletů po blízkém i vzdáleněj-
ším okolí už bylo bezpočet. Tentokrát zkusí-
me turisty vyhledávanou trasu v samotném 
srdci města – Královskou cestu. Procházka 
staletími, od Prašné brány až na hrad, měří 
zhruba tři kilometry. Projdete se „pěší zó-
nou“ kolem pozoruhodných staveb paláců, 
chrámů i bohatě zdobených měšťanských 
domů. 

Začít můžeme zkraje – Dům 
U Černé Matky Boží – první 
kubistická stavba Prahy nabízí 
kromě expozice Český kubismus* 

i posezení v Grand Café Orient** (jedi-
né kavárně na světě v kubistickém slohu)!

Trasa korunovačních průvodů vede 
Celetnou kolem muzea voskových fi-
gurín, po levé straně Staroměstského 
náměstí na Malé náměstí – s nejstarší 
dochovanou prodejní výlohou v domě 
U Zlaté lilie, č. 458 (z poloviny 15. sto-
letí), autorem malované fasády domu 
U Rotta, šikmo naproti, je M. Aleš.

Karlovou pokračujeme kolem paláce 
Clam-Gallasova*** (na rohu Husovy) 
na Křižovnické náměstí, kde kromě 
dvou kostelů, sochy Karla IV. (letos uplyne 
700 let od jeho narození) a viničního slou-
pu se zbytkem údajně nejstarší pražské 
dlažby stojí za pozornost palác Collore-
do-Mansfeldský.****

Elegantní Staroměstskou mostec-
kou věží projdeme přes Karlův most

* Nově instalovaná přehlídka světového 
fenoménu – Českého kubismu, jež promítl 
umělecký styl i do zpracování nábytku, skla, 
keramiky, předmětů z kovu, plakátů a užité 
grafiky. Vystavena jsou i vybraná malířská 
díla a plastiky, vše ze sbírek Uměleckoprůmy-
slového muzea v Praze, denně mimo pondělí 
10–18 h. AKCE 1+1: po předložení platné 
jízdenky ČD nebo In karty získáte k jedné 
zakoupené vstupence druhou zdarma 
(vstupné 150 Kč) více na www.czkubizmus.cz
** Německý magazín Focus zařadil kavárnu 
v prvním poschodí mezi nejkrásnější kavárny 
Evropy.
*** Cenná ukázka dvorní palácové archi-
tektury barokní Vídně, autorem sochařské 
výzdoby je M. B. Braun. Výstava Grafika roku 
2015 do 20. 3. Denně mimo pondělí 10–17 h
**** Colloredo-Mansfeldský palác Galerie 
hlavního města Prahy prohlídková trasa – 
palácová architektura v patnácti zastaveních 
(dlouhodobá expozice), výstava Štěpánka 
Šimlová/Léta levitace (do 20. 3.), knihkupectví 
se širokou nabídkou publikací út–ne 10–18 h, 
Art Café: denně 10–23 h
***** Věže jsou otevřeny denně, v březnu
a říjnu 10–20 h, od dubna do září 10–22 h,
od listopadu do února 10–18 h, 
www.muzeumprahy.cz

do Mostecké – až k dominantě praž-
ského baroku – kostelu sv. Mikuláše. 
Za ním, na západním rohu Lichten-
štejnského paláce (Hudební akademie) 
začíná strmá, ale malebná „Nerudov-
ka“, finále Královské cesty. Kromě mno-
ha dochovaných domovních znamení, 
ji zdobí i dva paláce: Morzinský (velvy-ý
slanectví Rumunska) s plastikami od F. 
M. Brokoffa a o kus dál naproti – palác
Thun-Hohensteinů (italská ambasá-
da) s mohutnými, v kameni Matyášem 
B. Braunem vytesanými orly (erbovními 
znaky původních majitelů, pánů z Ko-
lowrat). Vedlejší kostel P. Marie u Ka-
jetánů projektoval pravděpodobně J. B. 
Mathey, autor Trojského zámku (konec 
17., začátek 18. st.). Procházka končí 
na hradní rampě s dalekým rozhledem.

Na trase můžeme navštívit i několik 
pražských věží*****. Mezi ně patří také 
Petřínská rozhledna se zrcadlovým blu-
dištěm, o něco výš. s.p.a.

1 Dům U Černé Matky Boži 2 Hrzánský palác 3 Staroměstská radnice 4 U Zlaté lilie 5 U Rotta5 6 Clam-Galla-6
sův palác 7 U Zlatého hada7 8 Colloredo-Mamsfeldský palác 8 9 kostely sv. Františka a nejsv. Salvátora 10 pa-
lác saského vévody 11 Lichtenštejnský palác 12 U tří housliček 13 Morzinský palác 14 Thun-Hohenštejnský 
palác 15 U dvou slunců5
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