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ŽiVot V troji

Co PoVaŽuji Za důLeŽité

ze všech zastávek busu 112 od zastávky 
Pelc-Tyrolka směr ZOO mezi 19–20 hod., a mezi 
23–03 hod.

Vážení občané troje,

v minulém týdnu přijalo Zastupitelstvo Městské 
části Praha-Troja důležité rozhodnutí a pověřilo 
mě jednáním o podmínkách spolupráce s Radou 
hlavního města Prahy ve věci celkové přestav-
by a rozšíření Ústřední čistírny odpadních 
vod na císařském ostrově. Toto rozhodnutí o 
úpravě postupu Městské části a pozitivní účasti na 
přípravě strategicky významné stavby města bylo 
ovlivněno vývojem mnohaleté diskuze, úpravami 
projektu a novými skutečnostmi. Budoucnost pří-

pravy celého projektu, jakož i veškeré souvislosti 
Smlouvy o spolupráci a dopady, které má pro Troju 
bych Vám rád představil osobně. 

Tiskovou zprávu ke smlouvě o spolupráci mezi 
hlavním městem Prahou a Městskou částí Praha-
Troja naleznete na 
www.mctroja.cz 

Přijměte prosím pozvání na

Veřejné slyšení k dalšímu vývoji 
Celkové přestavby a rozšíření 
Ústřední čistírny odpadních vod 
na Císařském ostrově a rozvoji 
Trojské kotliny, 

v úterý 3. února 

v hale školy svatopluka čecha 

od 18.00 hodin

ing. arch. tomáš drdácký, starosta
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l

l

Start

cíl

na Tři krále, 6. ledna v 15.00 hodin u přívo-
zu v Podhoří se sešli na pozvání starosty MČ 
Praha-Troja Tomáše drdáckého (pozvánka 
byla zveřejněna pro všechny v minulém 
čísle časopisu) navzdory třeskutému mrazu 
zájemci o novoroční jízdu a pěší procház-
ku podél řeky v Podhoří a Troji. dopravním 
prostředkem mohlo být kolo, brusle, lyže, 
koloběžka, nebo vlastní nohy – bylo to na 
účastnících a jejich fantazii. 
Sešlo se dvanáct účastníků, cestou navštívili 
existující zajímavosti na trase (Bosna, Gale-
rie Trojský kůň) a v závěru v trojské loděni-
ci prodiskutovali nad čajem nebo grogem 
možné vylepšení trasy a jejího zázemí pro 
pěší, cyklisty i lyžaře. Všem účastníkům se 
akce přes mrazivé počasí velmi líbila a oce-
nili především to, že mohli navštívit interi-
ér usedlosti Bosna. Akci monitorovala tele-
vize PRIMA, která ještě ten večer v pořadu 
„Regiony 24“ svůj příspěvek odvysílala. 
Pokud jste tento pořad neviděli, můžete si 
na www.iprima.cz pořad pustit.

text a foto bok

TříkráloVá jízda

adresa je 
http://www.iprima.cz/index.php/plain_site/content/view/full/74170/(name)/date.

na vstupních vratech úřadu městské části 
Praha – Troja z ulice Trojská byl po delší 
době znovu umístěn znak Troje. Stalo se 
tak v polovině prosince loňského roku. 
Vzhledem k tomu, že tentokrát je zhoto-
ven ze železa, lze předpokládat, že se ne-
stane středem zájmu nenechavých rukou. 
Předchozí znak z barevného kovu skončil 
zřejmě někde ve sběrně. Znak byl zhoto-

znak zdobí radniCi

Vypadá to, že se po dlouhé době rozmýšle-
ní rýsuje v Troji skutečné protipovodňové 
opatření. U trojské lávky před domovem 
spokojeného stáří je založena zeď, která 
by měla v těchto místech velkou vodu za-
stavit. Upřímně řečeno – účinnost této zá-
brany rádi vyzkoušíme co možná nejpoz-
ději.                                           text a foto bok

ProTiPoVodňoVá 
oChrana

úřad mč informuje 

individuální doprava na ples bude možná osobním autem 
z komunikace Povltavská u mostu Barikádníků vedoucí do za-
řízení staveniště Městského okruhu – Metrostav, dále po sou-
běžné cestě vedoucí podél zařízení staveniště, která vás přive-
de k loděnici VŠ Troja. Z opačného směru od trojské lávky není 
doprava možná z důvodu  provádění stavebních prací.

ven podle původního návrhu J. Adámka 
firmou Baneko, v.o.s. 
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Vánoční konCerT 25. 12. 2009ŽiVot V troji

na kurzech se scházeli velmi různorodé 
skupiny od jedenáctiletých slečen po lidi 
důchodového  věku, 
muži, ženy, trojští  
i z jiných částí Prahy. 
Panovala zde příjem-
ná pracovní atmosfé-
ra. Účastníci kurzu byli  
v podstatě všichni za-
čátečníci, někteří již 
trochu znalejší, někte-
ří se sklem pracovali 
poprvé. lektorkou jim 
byla vedoucí dílny vý-
tvarnice Kristýna Krs-
ková, která má zku-
šenosti s výukou této 
techniky při zaučování 
zaměstnanců dílny. Za-
čátečníci zkoušeli spíše 
jednodušší věci jako 
andílky či skleněné zá-
věsy na krk, ti kteří se 
účastnili poněkolikáté 
anebo byli odvážnější 
si zkoušeli i složitější 
výrobky. 

Ve všední dny pracují v dílně lidé s du-
ševním onemocněním, kteří se zde záro-
veň rehabilitují. V poslední fázi pracovní 
rehabilitace ve spolupráci s pracovníkem 
Fokusu hledají zaměstnání  na volném 

trhu práce, a pracují na tom, aby si mís-
to po nástupu do zaměstnání udrželi. 

dílna Trojský vršek je 
v pracovních rehabi-
litacích úspěšná.  Pra-
cují zde zaměstnanci, 
kteří jsou motivovaní 
hledat si  zaměstnání 
jinde i přes omezení, 
které sebou duševní 
nemoc přináší. 

Cílem kurzů pro veřej-
nost je zprostředkovat 
lidem zajímavý tvůrčí 
zážitek, kde si vlast-
níma rukama každý 
může vyrobit něco, co 
jej potěší, a kdy si zá-
roveň vyzkouší něco 
nového. Účastníci se 
zároveň dozví základní 
informace o principu a 
smyslu chráněných dí-
len, popřípadě o tom, 
co obnáší život s du-
ševní nemocí.

Vzhledem k zájmu veřejnosti plánuje Fo-
kus Praha pokračování kurzů i v roce 2009. 
Informace o termínech budou včas anon-
covány prostřednictvím plakátů a také 
v měsíčníku Troja.

Projekt podpořila městská část Praha-Troja, 
která poskytla finance a možnost inzerovat 

kurzy v měsíčníku Troja.

kristýna krsková

jak se TVořilo na Trojském Vršku

Co je to technika tiffani?
tiffani je technika pro vytváření de-
korativních i užitkových vitrážových 
předmětů. Používá se například při 
výrobě známých barevných skle-
něných lamp (vyrábí je například 
herečka a výtvarnice Věra křesadlo-
vá). k uspokojivému výsledku je po-
třeba určité zručnosti a zkušeností. 
Předmět se nejprve musí navrhnout 
a promyslet schéma jeho výroby. 
V dalším kroku se vytvoří šablona na 
sklo, podle které se jednotlivé kusy 
vyřežou. hrany se na brusce zabrou-
sí, zde se také dá tvar dílu „doladit“, 
tak aby lépe seděl. obroušené kusy 
se oblepí měděnou páskou. Posled-
ní fází je sletování jednotlivých kusů 
cínem dohromady dle návrhu. je to 
fáze, kde musí být obzvláště začá-
tečníci opatrnější a více si dávat po-
zor, aby se nepopálili. 

Chráněná dílna trojský vršek občanského sdružení fokus Praha je určena k pra-
covní rehabilitaci lidí s duševním onemocněním. V průběhu roku 2008 přes rok 
několikrát ožila milou návštěvou. Vitrážovou techniku tiffani si zde během šes-
ti tvůrčích odpolední přišlo vyzkoušet 46 Pražanů. 

Mimořádný zájem obecenstva provázel již tradiční Vánoční koncert. Konal se ve 
čtvrtek 25. 12. 2008 v překrásném prostředí velkého sálu Trojského zámku. Přítom-
né přivítal starosta městské části Tomáš drdácký. Před hlavním vystoupením Collegia 
českých filharmoniků se představily děti ze školy Svatopluka Čecha, které přednesly 
tři skladby pro zobcovou flétnu. Po tomto milém úvodu pokračoval podvečer v duchu 
mimořádného zážitku při dokonalém provedení deseti koncertních skladeb takových 
mistrů, jako jsou J. S. Bach, A. Vivaldi, A. dvořák a další. Obecenstvo si vytleskalo přída-
vek, po kterém starosta městské části Troja popřál vše nejlepší do nového roku a pozval 
přítomné k přípitku do zámecké kavárny.                                                                       bok
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GaLerie
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bus 112
kovárna trojská

Povltavská
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Kolik je v Troji přívozů, kudy vést dopravu, jak vypadala Troja kdysi a jak si ji představují architekti, kde bude stát rozhledna a kde ve 
vinici muzejní expozice o výrobě vína, jaké druhy živočichů se v Troji vyskytují a mnoho dalšího se můžete dozvědět na známé adrese.

Povltavská 42/21
spojení: bus 112, zastávka na Kovárně

trojský kaLendář

II.
Opět po roce je v trojské Galerii u lávky k vidění výstava Trojské 
plány – tentokrát v pořadí druhá. Vernisáž výstavy se uskutečnila 
ve čtvrtek 15. ledna v pozdním odpoledni. Výstavu autorsky při-
pravili trojští architekti Tomáš drdácký a Václav Valtr, na realizaci 
se podíleli Jan Kavan, Bohumil Kudera a Michal lutterer. Četní 
účastníci zahájení této zvláště pro trojské občany zajímavé výsta-
vy ocenili mimo jiné možnost srovnání vývoje trojského území od 
roku 1938 až dodnes na leteckých záběrech. Velmi zajímavé jsou 
také úvahy o řešení hromadné dopravy na území za pomoci tram-
vaje, ale třeba i lanovky. Milovníci historie se mohou pokochat  
i vystavenými pohlednicemi z doby minulé ze sbírek sběratelů 
Otakara doubka a Františka Malého. Výstava bude přístupná až 
do 8. března 2009 v pátek od 13 do 17 hodin, v sobotu a v neděli 
od 10 do 18 hodin.

text a foto bok

Ch. leucopsiformis – male Ch. leucopsiformis – female
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Hned v úvodu února letošního roku oslaví naše 
sousedka – filmová režisérka Věra Chytilová, první 
dáma českého filmu – kulaté životní jubileum. 
Žije s námi v Troji již čtyři desetiletí ve vile, kterou 
nechala postavit na ojedinělém místě, s nádherný-
mi výhledy na město, ale také dobře viditelné, byť 
obklopena bohatou zelení. Místo pro vilu vybrala 
Věra Chytilová s filmařským citem. Vila stojí v zele-

ni na kopci nad Prahou, sestupuje po svahu, od zeleně se odráží ostrou bělostí, 
přitom se do ní pokouší co nejvíc proniknout svými velikými a až před fasádu 
natahovanými okny. Je vidět, že investorka byla dostatečně poučená ve věcech 
architektury (několik let ji studovala). Právem byla tato stavba zařazena do pu-
blikace „Slavné pražské vily“.
Věra Chytilová studovala původně architekturu, pracovala jako kreslička, labo-
rantka, manekýnka. Před kamerou se objevila v malé roličce ve filmu Císařův 
pekař a Pekařův císař; za kamerou začínala na Barrandově jako klapka, odtud 
se vypracovala až na pomocnou režisérku. Vystudovala FAMU, absolvovala hra-
ným středometrážním snímkem Strop. debutovala dokumentem Pytel blech. 
následovaly filmy dům na Ořechovce (1959), Zelená 
ulice (1960), Pan Ká (1960), Žurnál 
FAMU (1961), Pytel blech (1962), 
O něčem jiném (1963), Perličky na dně 
(1965), Sedmikrásky (1966), Ovoce 
stromů rajských jíme (1969), Kamarádi 
(1971), Hra o jablko (1976), Čas je ne-
úprosný (1978), Panelstory (1979), Ka-
lamita (1981), Chytilová versus Forman 
(1981), Faunovo velmi pozdní odpoled-
ne (1983), Praha – neklidné srdce ev-
ropy (1984). Vlčí bouda (1985), Prague 
(1985), Šašek a královna (1987), Kopytem sem, kopytem tam (1988), T. G. M. – 
osvoboditel (1990), Mí Pražané mi rozumějí (1991), dědictví aneb Kurvahoši-
gutntag (1993), Pasti, pasti, pastičky (1998), Vzlety a pády (2000), Vyhnaní z ráje 
(2001), Troja v proměnách času (2003), Pátrání po ester (2005), Hezké chvilky 
bez záruky (2006). 
O režisérčině vztahu k Troji svědčí i to, že se v jejích filmech často Troja objevuje. 
Byl to film „O něčem jiném“ se záběry z Císařského ostrova (je v něm vidět i Šou-
kalova restaurace), „Hra o jablko“, „Faunovo velmi pozdní odpoledne“, „Tro-
ja v proměnách času“ (film byl natočen za přispění nadace Quido Schwanka). 
Trojané se rovněž v jejích filmech několikrát objevili v komparzu, ale i v malých 
rolích – napřiklad soused J. Knotek a další. 
Za minulého režimu měla velmi často problémy, ale nikdy neuvažovala o emi-
graci. Sama o tom před časem řekla: „Byla jsem pozvaná do zahraničí, nabízeli 
mi veškerou svobodu. Jenže, když se chcete vyslovovat k problematice a nero-

zumíte tomu, tak bych musela dělat adaptace románů nebo tak.“ Chyti-
lová chtěla sdílet to, co se dělo v její zemi.

Věra Chytilová je v současnosti šéfkou katedry režie na pražské 
FAMU a nevyhýbá se ani angažovanosti v politice.

Přejeme naší sousedce Věře Chytilové 
hodně zdraví, štěstí, elánu 
a radosti z vnoučat. Budeme 
ji rádi potkávat. 

bok 
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Legendy českého filmu 
Věra Chytilová a Otakar Vávra 
na pražské FAMU.

Foto © B. Kudera

čtenáři Píší

V prvním letošním čísle 
časopisu Zahrádkář byl 
uveřejněn rozsáhlý člá-
nek doc. Suse z katedry 

zahradnictví, Fakulty agrobiologie, po-
travinářských a přírodních zdrojů, Země-
dělské university v Praze Suchdole o po-
kusné zahradě v Podhoří. Tato se nachází 
v těsném sousedství Pražské zoologické 
zahrady u bývalé osady Bosna. Je oplo-
cena nepříliš pěkným plotem z vlnitého 
plechu. V současné době je dokončena 
rozsáhlá rekonstrukce hlavní budovy, ve 
které budou umístěny kanceláře, učebna 
a sociální zázemí. Ta velmi prospívá vzhle-
du celého areálu.

Co je náplní a cílem tohoto pracoviště? 
Je to v prvé řadě výuka studentů v baka-
lářském, magisterském a doktorandském 
studiu v celé šíři oboru zahradnictví. dále 
je to pěstování polní zeleniny, brambor 
a letniček na vysoké úrovni. důležitým 
úkolem je pokusná výsadba nových rezis-
tentních odrůd slivoní, jabloní, hrušní, ale 
i růží; v budoucnu pak révy vinné. Cenným 
doplňkem badatelské činnosti je ukázko-
vá matečnice typových ovocných podnoží. 
Vědecko-výzkumná činnost je zaměřena 
na studium genofondů a doporučová-
ní odrůd do státního sortimentu, např. 
broskvoní a jahodníků. V současnosti se 
porovnává „normální“ a „ekologické“ 
pěstování, zvláště zeleniny. 

Sousedům, odborné veřejnosti i odborní-
kům byl v Podhoří dobře znám uznávaný 
pedagog, ovocnář-pomolog Ing. Václav 
Jabůrek. Tuto štafetu nyní přebral doc. 
Ing. Josef Sus, CSc., vedoucí katedry za-
hradnictví..

Velmi se těším na návštěvu zahrady v září 
t. r. u příležitosti „dne otevřených dveří“. 
Organizátoři slibují bohatý program i pro 
laickou veřejnost. Bude to prezentace vý-
sledků výzkumu, výpěstků a odborné čin-
nosti – např. řez ovocných stromů a keřů, 
hnojení, ochrana rostlin, atd. Program 
bude obohacen o ochutnávku zelenin 
a ovoce. 

Trojská zahrada 

V Podhoří
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doufám, že se o této zajímavé akci do-
zvíme včas i my, zájemci a blízcí sousedé 
z Podhoří a Troje.
Chcete-li získat další podrobnosti, pak odkazu-
ji na článek SUS. J.: Trojská zahrada v Podhoří. 
– Zahrádkář l: 51-52, 2009, který byl zdrojem 
této informace.

 rndr. Pavla Popovská, Csc., Podhoří

jak To bude  
s čisTírnou Vod

V úterý 20. ledna navečer se sešli v Galerii 
u lávky trojští občané na besedě, kterou 
svolala občanská sdružení „troja dětem“ 
a „Podhoří je v troji“. 
Přítomni byli i zástupci dalšího občanské-
ho sdružení „Troja Trojou“. Jediným téma-
tem besedy byla situace okolo přítomnosti 
a budoucnosti ústřední čistírny odpadních 
vod na Císařském ostrově, nebylo tudíž 
divu, že akci provázel živý zájem trojských 
občanů, kterých se sešlo okolo třiceti. 
Výkladu problematiky přípravy investice 
ÚČOV se ujal ing. Jan Bouček, vedoucí od-
dělení přípravy a investic ÚČOV z odboru 
městského investora MHMP. Jeho před-
náška byla doplněna obrazovým dopro-
vodem. Snažil se dokázat, že investor se 
snaží maximálně omezit možný negativní 
dopad stavby na životní prostředí. V živé 
diskuzi k tomuto tématu se vystřídalo ně-
kolik diskutujících, a to nejen z uvedených 
občanských sdružení. Zdá se, že otázka 
v současnosti nestojí, zda rozšířená ÚČOV 
na Císařském ostrově bude nebo nebude, 
ale zda se podaří minimalizovat negativní 
dopady na okolí a zda se pro Troju podaří 
získat něco užitečného. 

text a foto bok

Přes mrazivé počasí normálně funguje 
vltavský převoz na trase Podhoří – Pod-
baba. A jak je vidět z fotografie, zájem  
o převezení ani v zimě neutuchá. Je to 
přece jenom příjemné a významné zkrá-
cení cesty směrem na dejvickou a suchdol-
skou stranu.                          text a foto bok

PřeVoz funguje

Finálový turnaj ve čtyřhrách ze seriálu turnajů ve stolním tenise proběhl v ne-
děli 14. 12. 2008 ve velké tělocvičně ZŠ Svatopluka Čecha.
Účast byla poměrně pěkná – přišlo 14 dvojic, z nichž nakonec vzešel vítězný pár Pavelka-
Vrážel. druzí byli otec a syn Poczovi a na třetím místě skončili Bican-Jaroněk.
Vítězi v celém seriálu 2008 se stali tyto páry 1. Pocz-Pocz, 2. Pavelka-Vrážel, 3. Kožený-
novotný. Oceněno bylo prvních 13 míst poháry a věcnými ceny – grant MČ Troja, paní 
d. Zátopková, paní Chmelařová a všichni zúčastnění získali drobnou upomínku od paní 
Zátopkové.

                                                                                        rudolf hampel ved. stol. tenisu

Ročník 2009 začíná 1. 2. 2009 od 9.00 ve velké tělocvičně v Troji.

Tj sokol Troja informuje

trojský kaLendář

TJ Sokol TRoJA ve SPoluPRácI S BoTAnIckou zAhRAdou zve nA 

eskymáCký běh
v sobotu 21. 2. 2009
Možná ve sněhu, možná bez sněhu… tak či tak se v okolí 
Botanické zahrady uskuteční zimní orientační běh. 
Zasportovat si mohou mladší, starší i nejstarší. 
Fandící na trati jsou také vítáni!

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)

TJ Sokol Troja zve na 
Dětský karneval
(letos s podtitulem „cirkus“)
ve čvrtek 19. 2. 2009 od 16.30 do cca 18.00 h
v trojské tělocvičně

Co s sebou?   masky, přezůvky, dobrou náladu
opět po roce pořádáme tradiční akci pro děti, na které se pobaví i jejich rodiče a prarodiče – 
dětský karneval. téma toho letošního je cirkusové, proto se těšíme na artisty, cvičená zvířátka, 
baletky i klauny. Vítáni budou samozřejmě i další návštěvníci. 

kdo chce zažít legraci, soutěže a tanec, dorazí do tělocvičny u trojské školy.
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tiP na VýLet

staroslovanská hradiště
ve středních čechách

leVý hradeC – kolébka křesťansTVí a čs. sTáTu 
levý Hradec leží na území města Roztok, konkrétně v části zvané Žalov. Jedná se o první křesťanský kos-
tel v Čechách, založený prvním historicky doloženým přemyslovským knížetem Bořivojem v osmdesá-
tých letech 9. století. Zaujímá významné místo v počátcích vytváření raně středověkého českého státu. 
Z původního kostela z Bořivojovy doby se zachovaly pouze základy rotundy pod podlahou dnešního 
kostela. Kostel byl pak v gotické a renesanční době několikrát rozšiřován a upravován, důkladné cel-
kové rekonstrukce se kostel dočkal v letech 1939-1940 a četných oprav v posledním desetiletí, kdy byly 
také restaurovány fresky z konce 14. století. První levohradeckou mši ve svobodném státě celebroval 
pražský biskup Josef lebeda a mezi hosty byl i prezident Václav Havel. 
Průvodcovská služba je k dispozici od května do září o sobotách a nedělích od 10 do 18 hodin, mimo so-
botu kdy se koná od 14 do 15 hodin mše. Průvodce je také možné objednat předem na telefonech 737 
701 608 (Šárka Jánská), 606 245 198 (František Měchura) a 724 191 019 (Michal Cicvárek). Doba trvání 
prohlídky cca 40 minut (dle dohody). Ceny vstupného do kostela na Levém Hradci:  40 Kč pro dospělou 
osobu, 20 Kč pro děti ve věku od 6 do 18 let, pro děti ve věku do 6 let a seniory nad 75 let zdarma.  
V místě Průvodcovské služby je možnost zakoupení suvenýrů (turistické známky, pohlednice...) 
Levý hradec – naučná stezka: naučná stezka je dlouhá 800 metrů a má osm zastavení. Stezka začíná na 
tabuli vedle dřevěné autobusové zastávky blízko průvodcovské služby. V levé části nalezneme úvodní 
panel s plánkem hradiště a rozmístěním zastávek. 
doprava: v sobotu i v neděli můžete jet např. autobusem 340 z Dejvické do zastávky Roztoky, Levý Hra-
dec (každou hodinu vždy ve .45), jízda trvá 22 min.  Zpět můžete využít vlakové spojení ze zast. Žalov 
(každou celou hodinu) do stanice Praha – Holešovice zastávka a pojedete jen 15 min.

renata Zajícová

Městská část Praha-Troja není plátcem dPH, uvedené ceny jsou konečné. 
Ceny platí při dodání hotových podkladů. O zařazení a ceně speciálních 
reklamních projektů rozhoduje redakční rada. 
inzerovat lze za těchto podmínek:
Za obsahovou stránku inzerátů ručí inzerent. Při vyšším počtu zájemců 

rozhoduje časové pořadí objednávek. Vydavatel může odmítnout při-
jmout objednávku inzerce bez udání důvodu. 
Inzeráty se podávají v konečné podobě na disketách, Cd a dVd v sekre-
tariátu Úřadu městské části nebo je můžete zaslat e-mailem na adresu: 
info@mctroja.cz.  Jednorázová platba za jeho zveřejnění se platí předem.

trojský kaLendář

zoo Pro Vás PřiPraVila
Otevřeno denně, v únoru od 9.00 do 16.00

únor – měsíC LaPonska 
 14. 2.  Zvířata se učí ráda aneb 

oddělení tréninku zvířat se představuje.
 21. 2.  Laponský den – Vydejte se s námi na sever!
 23. 2. – 8. 3.  Jarní prázdniny – přírodovědná sazka pro všechny,  

kdo jsou o jarních prázdninách v Praze.
Cestovatelské přednášky – přednáškový cyklus každý čtvrtek  
od 18 hodin ve vzdělávacím centru. Vstupné 20,-. Bez objednávání. 
 5. 2.  Co víme a nevíme o velrybách – Roman Vodička  

(veterinář, Zoo Praha)
 12. 2.  Grónsko – země mizejícího ledu –  

Alena a Jaroslav Klempířovi (geografové)
 19. 2.  Venezuela – putování zoologů od Gvačáří jeskyně  

po roraimu – Karel Pecl (zoolog,  
Prácheňské muzeum v Písku)

 26. 2.   malý tibet – Ladakh – Rudolf Švaříček  (CK livingstone)
komentovaná setkání se zvířaty. Každou sobotu a neděli, vždy 
za hezkého počasí, se na mnoha místech v areálu zoo můžete 
dozvědět na komentovaných setkáních zajímavosti ze života na-
šich zvířat.

boTaniCká zahrada 
Pro Vás 
PřiPraVila
Výstava orchidejí
14. 2. – 1. 3. 2009arachnis flos-aeris

Dětské kurzy s huDbou
vždy v úterý v malé tělocvičně gymnázia
děti	 4–18	měs.	 16:00–16:45
děti	 18	měs.–4	roky	 17:00–17:45
Yamaha Class 			Trojské	gymnázium,	Praha	7-Troja

G.	Gajewská	tel.:	604	250	818,	www.yamahaskola.cz

5000,– Kč

Celá strana
185 mm šířka
262 mm výška

volejte 604 250 818


