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Co PoVažUji za důLEžité

zastUPitELstVo informUjE

ze zápisu 
z 28. zasedání zastupitelstva 
Městské části praha-troja 
dne 26. 5. 2009
Bod č. 2 – výsledek hospodaření – závěrečný účet Mč 
Praha–Troja za rok 2008
Zastupitelstvo po projednání bere na vědomí Zprávu MHMP 
o výsledku přezkoumání hospodaření Mč Praha–Troja za ob-
dobí od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2008 s tím, že je konstatováno, 
že nebyly zjištěny chyby a nedostatky. ZMč schvaluje výsledek 
hospodaření (závěrečný účet) Mč Praha-Troja za rok 2008 s ob-
jemem příjmů po konsolidaci ve výši 14 434,203 tis. Kč a s obje-
mem výdajů po konsolidaci ve výši 12 909,390 tis. Kč, přičemž 
rozdíl mezi příjmy a výdaji 1 524,813 tis. Kč bude použit ke kry-
tí výdajů v dalších letech. ZMč souhlasí s celoročním hospoda-
řením Mč Praha-Troja v roce 2008, a to bez výhrad, a ukládá 
starostovi zajistit realizaci bodů 2, 4 a 5 tohoto usnesení. 

usnesení č. 133 schváleno 6 hlasy

Bod č. 3 – Stanovisko k žádosti Odboru obchodních akti-
vit MHMP o úplatný převod částí pozemků parc. č. 1250/1 
a parc. č. 1684 k. ú. Troja ve vlastnictví hl. m. Prahy

Pan starosta vyjadřuje nesouhlas s prodáváním pozemků slou-
žících jako komunikace. navrhuje nejprve dokončit rekon-
strukci ulice Pod Havránkou, poté jednat o prodeji případné 
části pozemku. Arch. valtr s odvoláním na geometrický plán 
pana Hampla upozorňuje na to, že by se pozemek cesty po 
prodeji zúžil ze současných 5 metrů na cca 3 metry, což je 
nedostačující např. pro veřejné osvětlení. Měl by se vyjasnit 
a definovat prostor pěší cesty a je třeba vytyčit území k za-
mýšlenému prodeji. Dr. čadská mluví o historii pozemků a tzv. 
parkové cestě. Zdůrazňuje nutnost dodržet právo přístupu ke 
stavební parcele. Závěrem za všechny vlastníky pozemků žádá 
ZMč o udělení nesouhlasu s prodejem. ZMč po doplňujícím 
návrhu arch. valtra neschvaluje úplatný převod částí pozemků 
parcelní číslo 1250/1 o výměře 54 m2  a 1684 o výměře 60 m2 
k. ú. Troja v navrženém rozsahu s tím, že je třeba nejprve sla-
dit v místě zájmy veřejné (rekonstrukce ulice Pod Havránkou) 
a soukromý zájem. Poté bude možno definovat rozsah pozem-
ku, který lze prodat.

usnesení č. 134 schváleno 6 hlasy

Bod č. 4 – K žádosti JUDr. K. čadské, Ing. O. Mikuše,  
P. Schovánka a r. Liemanna o změnu ÚPn z SO 6 na OB 
u pozemků tzv. Masarykovy čtvrti a žádosti o zajištění 
přístupnosti a průjezdnosti mezi ulicí nádvorní a Pod 
Havránkou

Pan starosta informuje zastupitele o přípravě nového ÚPn, je 
tedy podle něj bezpředmětné jednat v současné době o změ-
ně. na základě jednání s panem primátorem bude Troja zpra-
cována Územní studií, jejíž výsledky budou podkladem pro 
návrh nového ÚPn. Studie by měla být hotová do konce to-
hoto roku. Slovo dostává pan Liemann, následně Dr. čadská, 
která vysvětluje důvody jejich opakované žádosti. Pan staros-
ta upozorňuje na požadavek Mč zpracovat pro toto území ur-
banistickou studii a slibuje pozvání na další případné jednání 
k tomuto bodu. Pan starosta informuje také o přípravě zadání 
studentských projektů nejen pro tuto lokalitu na Technické 
univerzitě v Liberci. 

Bod č. 5 – K návrhu obecně závazné vyhlášky hlavního 
města Prahy, kterou se stanoví místní koeficient pro 
výpočet daně z nemovitostí

Zastupitelstvo po projednání bere na vědomí důvodovou zprá-
vu k návrhu obecně závazné vyhlášky hlavního města Prahy, 
kterou se stanoví místní koeficient pro výpočet daně z nemo-
vitostí. Arch. valtr a Ing. Kořenský vyjadřují nesouhlas s daní 
z nemovitostí. Pan starosta navrhuje koeficient 2, případně 3. 
Ing. Stavovčíková nesouhlasí s unifikovaným koeficientem pro 
celou Prahu. návrhová komise navrhuje přidat do návrhu usne-
sení nesouhlasnou variantu. ZMč nesouhlasí s návrhem Obec-
ně závazné vyhlášky hlavního města Prahy, kterou se stanoví 
místní koeficient pro výpočet daně z nemovitostí.

usnesení č. 135 schváleno 4 hlasy, 2 proti

Bod č. 6 – Informační a propagační materiály Mč Praha–
Troja (časopis Troja, Trojské pohledy, pohlednice, leták)

Pan starosta prezentuje návrh rozšířit znění časopisu Troja 
prostřednictvím internetových stránek Mč Praha–Troja. Dále 
vysvětluje důležitost výběru informací uveřejněných v časopi-
su. navrhuje po prázdninách vyzkoušet nový model časopisu 
v tištěné a internetové podobě. Ing. Kořenský upozorňuje na 
důležitost zajištění přísunu informací. Pan starosta dále infor-
muje o nedostatku informačních a propagačních materiálů 
Mč Praha–Troja. navrhuje vytvoření skládacího letáčku s ma-
pou a informacemi o atraktivitách v Troji s vydáním do konce 
tohoto roku, také v různých jazykových verzích. Arch. valtr 
navrhuje spolupráci s agenturou Czech Tourism. ZMč souhlasí 
s přípravou informačních materiálů.

Bod č. 7 – Informace výběr

• Dopravní opatření v Troji po dobu výstavby protipovodňo-
vých hrází. Pan starosta zmiňuje dopis ředitele Zoo Praha 
adresovaný zastupitelům Mč Praha–Troja. Dále informuje 
o dopravní přístupnosti Loděnice a úpravě ulice Povltavská. 
Informace o soutěži TSK na zhotovitele rekonstrukce ulice 
Trojská. rekonstrukce by měla trvat od poloviny července 
cca do září – října.

• Ohledně ÚčOv oslovilo OMI 6 architektů se zadáním studie 
řešení ostrova s termínem do konce května. Pan starosta 
informuje o návrzích na umístění studentských kolejí či roz-
šíření Zoo Praha na ostrově.

vystupuje pan Barvinský a představuje svůj projekt o využití 
protipovodňového valu k řešení dopravy v Troji. Projekt bude 
dále projednáván stavební komisí.
Pan starosta končí zasedání v 19:10 hod.

ing. arch. t. drdácký, starosta

29. jednání Zastupitelstva Mč Praha–Troja se uskuteční 29. 6. 
2009 v 16.30 v zasedací místnosti úřadu Mč. Program je uve-
den na www.mctroja.cz

vážení čtenáři, 
červnové číslo je věnováno Troji plné sportu a rekreace. 
Proužek zeleně podél řeky, nezasažený městskými stav-
bami získal další zastávku v podobě Trojského koně- 
galerie, veřejných toalet a občerstvení na cyklotrase 
A2. časopis pražské městské části má premierově též 
cizojazyčnou přílohu, popisuje Troju a uvádí přehled 
atraktivit a vybavenosti v trojské kotlině vhodný nejen 
pro naše návštěvníky. Ať dobře poslouží vám i vašim 
hostům! Přeji všem pěkné, slunečné léto!

tomáš drdácký, drdacky@mctroja.cz
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setkání 
občanů se starostou 
16. června 
se uskutečnilo za zájmu třiceti troj-
ských obyvatel včetně ředitele Zoo. 
v úvodu byli přítomní seznámeni 
s průběhem a stavem příprav troj-
ských staveb, investic hl. m. Pra-
hy, konceptem Územního plánu. 
následně, na základě písemných 
i ústních připomínek a dotazů, byla 
diskutována dopravní situace, chod-
níky v obci, úklid, údržba zeleně. 
Setkání skončilo, ale je stále možné 
zasílat anketní lístky. Jsou umístěny 
v zádveří úřadu Mč Praha-Troja.
Setkání bylo další aktivitou v rámci 
dlouhodobé snahy vedení radnice 
o dobrou informovanost občanů 
Troje. v neposlední řadě bylo pří-
ležitostí pro všechny zúčastněné 
slyšet často odlišné názory na naše 
společné problémy. na podzim se 
uskuteční další setkání v souvislosti 
s projednáváním konceptu nového 
Územního plánu.                           td

aktUaLita 

výluka tramvajového provozu v úseku nádraží 
Holešovice – Ke Stírce bude dle současných in-
formací zahájena 18. 7. od cca 4:30 h a potrvá 
do cca 4:30 h dne 18. 9. 2009. Jakmile dosta-
neme podrobné aktuální informace o průbě-
hu výluky, náhradní dopravě, jízdních řádech 
apod., budeme je zveřejňovat na webových 
stránkách městské části www.mctroja.cz, na 
úřední desce ÚMč Praha-Troja a letáčky do poš-
tovních schránek. Informovat se můžete také 
na stránkách Dopravního podniku hl. m. Prahy  
www.dpp.cz.  
    ing. marková

výluka traMvajového provozu

publikace trojské pohledY a pohlednice
Městská část Praha-Troja ve spolupráci s nadací Quido Schwanka – Tro-
ja, město v zeleni vydala publikaci trojské pohledy 1898–1945, která byla 
prezentována na Trojském dni 6. června 2009. tuto publikaci si je možno 
zakoupit v pokladně úřadu městské části Praha-troja, trojská 96. Jedna 
publikace stojí 80,– Kč. S publikací se můžete setkat i u ostatních organizací 
působících v Troji (Zoo, Botanická zahrada, Galerie hl. m. Prahy, Loděnice 
FTvS, Trojský kůň, TJ Sokol apod.), kterým byla nabídnuta, ale tam se pro-
dejní cena může lišit. 
Společně s publikací Trojské pohledy vydala Městská část Praha-Troja i sérii 
12 ks samostatných pohlednic, které si lze také zakoupit v pokladně Úřadu 
městské části jako celek za 72 Kč nebo samostatně za 6 Kč/kus.  

ing. marková

1. Občanská demokratická strana  
(188)

2. evropská demokratická strana (43)
3. česká strana sociálně demokratic-

ká  (37),
na dalších místech pak KSčM (25), 
KDU-čSL (24), Starostové a nezávislí 
(15), Suverenita (13), Strana zelených 
(11), věci veřejné (9), SnK evropští 
demokraté (8), volte pravý blok (7), 

Strana svobodných občanů (6) a dal-
ší. Celková účast v čr byla  
28 %, do parlamentu se do-
stala ODS, čSSD, KSčM, KDU-čSL. 
v Mč Praha–Troja  bylo celkem 395 
platných hlasů. Jak je patrné z tisko-
vé zprávy vpravo, volební účast v mč 
Praha–troja byla nejvyšší v Praze: 
neuvěřitelných 52,45 %!                                          

r. zajícová, zapisovatel OvK

zpráva z tisku:  Ln 10. 6. 2009

číslo Metropole
52,45 %  voličů 

výsledkY voleb do evropského parlaMentu

přišlo k volbám do evropského par-
lamentu v městské části troja, kte-
rá tak předstihla všechny ostatní 
městské části. nejnižší účast zazna-
menala Praha 14, kde přišlo  
k urnám jen 29 % voličů.
v celé Praze se volební 
účast blížila 36 %.

MČ Praha–Troja

Padající ořechy z vinice sv. kláry provoz 
neohrozí – stromy pokáceny
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žiVot V troji

22. 7. 2008 (čtk) Pražská troja má na Císař-
ském ostrově svého dřevěného devítimetro-
vého trojského koně. V jeho útrobách se na-
chází výstavní prostor. Pražané do něj mohli 
poprvé vyšplhat v neděli 22. července 2008, 
kdy byl návštěvníkům odpoledne slavnost-
ně představen. Uvnitř koně se budou konat 
ucelené výstavy. jako první si zde lidé bu-
dou moci prohlédnout fotografie spojené 
s ostrovem. Ukážou, jak různá místa vypa-
dala dříve a jak nyní. tvůrcem dřevěné stav-
by je grafik a výtvarník ivan nacvalač. na 
stavbu použil 12 kubíků dřeva. Pořizovací 
cenu koně vyčíslil na několik set tisíc korun. 
realizace projektu trvala přesně tři měsíce. 
kůň je v kohoutku vysoký přes šest metrů, 
k uším pak téměř 9,5 metru. od hlavy k oca-
su měří 11,7 metru. Váží 6,5 tuny. stavba je 
mobilní a v případě potřeby může dokonce 
přejet přes most. zajímavé věci najdou lidé 

i v okolí koně. Pražané si mohou prohléd-
nout například kamenné konkrece (nerostné 
útvary nepravidelného tvaru), dřevěný ma-
ják nebo kostru kosatky. Uvnitř koně zaujme 
také kovová ponorka. Vstup je volný. 
24. 10. 2008 úŘad městské části ozna-
muje ve smyslu §36 odst.1 zákona o hlavním 
městě Praze (zákon č. 131/2000 sb.) v plat-
ném znění záměr pronajmout část pozemku 
parc. č. 1596/3 k. ú. troja, druh ostatní plocha, 

o výměře cca 950 m2  panu ivanu na-
cvalačovi za účelem umístění dřevěné 

sochy „trojského koně“ na dobu neurčitou. 
30. 11. 2008 (čtk) – originální galerie 
v útrobách dřevěné skulptury se stěhova-
la na jiné místo.. trojský kůň včera dobyl 
troju, staří Řekové přitom ale nebyli. to 
výtvarník ivan nacvalač obléhal s jeřáby 
a tahači Císařský ostrov. téměř dva dny 
stěhovali trojského koně – deset metrů vy-
sokou a jedenáct metrů dlouhou dřevěnou 
skulpturu přes Vltavu na nové místo vedle 
trojského slalomového kanálu. 

v sobotu 6. června bylo možno poprvé 
navštívit dřevěnou galerii v podobě repliky 
trojského koně v novém místě, poblíž sla-
lomového kanálu, v jehož blízkosti probí-
hal trojský den. Galerista a výtvarník ivan 
nacvalač zde kromě vystavených exponátů 
nabízel i občerstvení včetně ochutnávky 
vína z vinice salabka.

Dá se říci, že si váš koníček v poslední 
době okolo vody docela zaskotačil!
„doufám, že už je ustájen definitivně. mu-
sel jsem loni z Císařského ostrova odejít. 
stěhování nebylo jednoduché, ale nové 
umístění je skvělé. U cyklostezky, po které 
se pohybují nejen kolaři, ale i spousta brus-
lařů a lidí na procházce. jsem vděčen měst-
ské části troja a hlavně starostovi t. drdác-
kému za to, že mi vyšli vstříc a dovolili mi 
galerii na území mč troja umístit.“

Jaké máte nejbližší plány?
„kromě stálých exponátů, jak ve vnitřním 
prostoru, i okolí koně chci uspořádat co nej-
dřív výstavu z historických pohlednic a foto-
grafií troje. kromě toho bych rád zavedl ur-
čitou tradici improvizovaných podvečerních 
koncertů pro kolemjdoucí, například z oblas-
ti jazzu. nabízím také drobné občerstvení. je 
zde možné i zakoupit víno z trojské vinice 
salabka. Považuji je za mimořádné a vynika-
jící. Vítán bude ale každý, kdo bude mít chuť 
se u koně zastavit, třeba jen proto, že potře-
buje využít toaletu, která je tu pro návštěv-
níky k dispozici. myslím, že tu bude i jakýsi 
informační bod, kde by se mohli návštěvníci 
dozvědět potřebné informace o troji i o celé 
trojské kotlině, popřípadě i o velmi živé cyk-
lostezce.“ o všech akcích pořádaných v Ga-
lerii trojský kůň budou zájemci informováni 
prostřednictvím měsíčníku troja.

text a foto bok

skokY trojského koně

trojské pohledY
Účastníkům letošního Trojského dne 6. června se 
naskytla kromě příjemně stráveného odpoledne 
i mimořádná příležitost. V jednom ze stanů byla 
k mání publikace „Trojské pohledy 1898–1945“, 
kterou vydala společně MČ Praha Troja a Nadace 
Q. Schwanka – Troja, město v zeleni. 

Bylo ji možno získat jako jednu z výher soutěžního odpoledne 
nebo koupit za zvýhodněnou cenu. Zároveň bylo možno získat do 
publikace autogram od pánů Otakara Doubka a ing. Františka 
Malého. Z jejich sbírek historických pohlednic bylo totiž vydání pu-
blikace připraveno. Oba jsou trojští rodáci. Ota Doubek se narodil 
v Podhoří, přesněji v Bosně, František Malý v ulici Pod Havránkou. 
K Troji mají vztah přímo vlastenecký.

Co vás vedlo k vydání publikace trojské pohledy?

O. D.: „Povedlo se mi v  roce 2008 vydat publikaci „Pozdrav z Troje“. 
Měla velmi dobrý ohlas. Prakticky jsem ji rozdal mezi trojské sousedy i 
další zájemce. Když jsem zjistil, že se sběratelství historických pohled-
nic z Troje věnuje i F. Malý, velmi rychle jsme se domluvili na pokra-
čování. Lidé by měli vědět, jak se Troja vyvíjela. A je mezi nimi mno-
ho těch, které to opravdu zajímá. Jsem rád, že se vydání „Trojských 
pohledů 1898-1945“ ujala Mč Praha Troja a nadace Q. Schwanka. 
Přípravy i výroba proběhly velmi rychle a výsledek je velmi dobrý.“

F. M.: „Uvítal jsem, když se pro mého sběratelského koníčka objevil 
partner. Také si myslím, že je třeba dostat trojskou historii do povědomí 
trojských občanů. A že se lidé o ni zajímají, je vidět z toho, že bez všech 

formalit začal fungovat Klub trojské historie. 
Scházíme se každý první čtvrtek v měsíci od 
17 hodin v Kavárně u Lávky. nejde jen o po-
hlednice, zajímají nás i staré rodinné foto-
grafie. I na těch je vidět, jak se Troja měnila. 

Uvítáme každého, kdo nás v klubu navštíví. 
věříme, že se v mnohých rodinách dosud nacházejí přímo po-

klady trojské historie.“
Co vaše další plány?
O. D.: „v hlavě mám dva větší projekty. Uvidím, jak se bude v práci na 
nich dařit. rád bych připravil k vydání publikaci o nejen trojských hospo-
dách a restauracích. Byla by to taková nostalgická procházka někde od 
Libně až po Sedlec. A také mě láká vltava v Praze – hlavně její mosty. Je 
to nejen spousta práce, vyžaduje to i finance. Pohlednice se dají opatřit 
pouze po antikvariátech a burzách a ceny za ně jdou pořád nahoru.“

F. M.: „Moje rodina byla odedávna spojena s trojským Sokolem. Chtěl 
bych se v nejbližší době podílet na přípravě publikace o Sokole v Troji. 
K dispozici je mnoho fotografií a dalších podkladových materiálů. Ta-
hle práce mě velice láká. Už z toho důvodu, že vlastně objevuji historii 
života svých předků.“
Pokud jste se nedostali na Trojský den a máte zájem nejen o publikaci 
„Trojské pohledy 1898-1945“ pro sebe, ale možná i pro své známé, přá-
tele, hosty vašeho kempu apod. (text trojského starosty T. Drdáckého je 
přeložen i do angličtiny, němčiny a ruštiny), máte možnost si ji zakoupit 
buď na úřadě MČ Troja nebo na nadaci Q. Schwanka. Tamtéž si můžete 
koupit i sadu dvanácti historických pohlednic Troje, které lze využít  
i k poslání poštou.                                                                                 bok
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klub trojské historie žije
ve čtvrtek 4. června se v 17 hodin v Kavárně Lávka uskutečnilo další se-
tkání v rámci Klubu trojské historie. na pořadu bylo prohlížení fotografií 
z osobních a rodinných archivů. nejde jen o to, že někde stojí babička nebo 
tetička v dětském věku. Při onom dávném focení stály mnohdy v místech, 
která již dávno neexistují nebo tato místa vypadají již naprosto jinak. Takže 
mnohdy je určení tohoto místa pořádná detektivka. Určitě doma máte ro-
dinná alba. vezměte je do tašky a přijďte se pobavit ve čtvrtek 2. července 
v 17 hodin do Kavárny Lávka, kdy se koná další schůzka klubu trojské 
historie. Přijďte ale, i když žádné fotky doma nenajdete.      Text a foto bok

v sobotu 6. června 2009 
od 10:00 do 20:00 hodin 

na LoUCE U trojského koně U ŘEky

osmý ročník dnE PLného PohybU

průběh trojského dne
  7.30 zahájení stavby 

11.00 zahájení programu na stanovištích 

13.00 program nejen pro seniory v trojském stanu

14.00 zahájení prodeje publikací trojské pohledy

15.00 křest a autogramiáda 

16.30 vyhlášení soutěže týmů

17.00 vernisáž trojského koně

18.00 ochutnávka vín z vinice salabka

22.00 oficiální ukončení

více fotografií na www.mctroja.cz

Městská část Praha–Troja pořádala osmý roč-
ník Dne plného pohybu – TrOJSKÝ Den v sobotu  
6. června 2009 od 11:00 do 20:00 hodin na louce u Troj-
ského koně u řeky. Sportovní a kulturní program byl 
pečlivě připraven opět ve spolupráci s TJ Sokol Troja, 
FTvS UK, USK Praha, základní školou a trojským gym-
náziem Svatopluka čecha, OS Troja Trojou a dalšími 
partnery. všem děkujeme a těšíme se příští rok opět na 
shledanou při trojském dni!                                                                      

td
foto © agentura OneMore Time
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spolupráce s pbz
Již dva roky se mateřská škola věnuje, 
mj. problematice ekologické a environ-
mentální výchovy. Vznikl projekt, jehož 
cílem je formovat a rozvíjet ekologické 
cítění dětí. 

Naší snahou je vytvářet u dětí po-
vědomí, že život člověka je závislý na 
přírodě, naučit je vnímat přírodu, vážit 
si jí a pečovat o ni. Vytvářet základ pro 
správný postoj k životnímu prostředí, 
vědět, že člověk může životní prostředí 
ovlivňovat. 

Přestože máme velmi dobré podmín-
ky k plnění těchto úkolů, požádali jsme 
o metodickou pomoc místní organizace, 
ZOO a PBZ v Troji. V letošním roce jsme 
využili nabídek obou, chtěla bych ale 
touto cestou poděkovat zejména PBZ. 

Okamžitě po projevení zájmu o spolu-
práci s PBZ se s námi spojila paní Proko-
pová, které jsme sdělili naše představy. 
Paní Prokopová vypracovala plán na 
celý rok, který byl velmi zajímavý, děti 
velice bavil a hlavně byl přizpůsoben je-
jich věku. 

zŠ trojská – Školní rok 08/09
Do konce školního roku zbývá jen několik málo dnů a to dává 
příležitost k jeho rekapitulaci. 
Školní rok jsme zahájili s 98 dětmi. Tento počet se výrazně při-
blížil kapacitě školy, která činí 100 žáků. Z dvojtřídní školy, která 
se potýkala s výrazným úbytkem žáků a stála na pokraji zrušení, 
se nám v relativně krátké době podařilo vybudovat plnohodnot-
nou pětitřídku. Pro žáky 1. ročníku začal netradičně, výjezdem na 
chatu Hubertka. Cílem bylo  seznámit se nejen s dětmi, ale i s je-
jich rodiči. Aktivita, která se setkala s velkým ohlasem a ve které 
bychom rádi pokračovali i v budoucnu. velký  zájem o naši školu 
potvrdil  zápis dětí na příští školní rok, kdy jsme z kapacitních 
důvodů byli nuceni odmítnout 14 dětí z nespádové oblasti školy. 
Při zápise jsme také zjišťovali, jak se rodiče o naší škole dozvěděli 
a co bylo důvodem k jejich rozhodnutí zapsat dítě u nás. Potěšilo 
nás, že je k rozhodnutí vedlo doporučení rodičů, kteří již na škole 
své dítě mají nebo měli,  což svědčí o tom, že škola má mezi rodiči 
velmi dobrou pověst. Dalšími uváděnými důvody byla výuka ang-
lického jazyka od 1. ročníku, úspěšnost při přijímacích zkouškách 
na osmiletá gymnázia, výjezdy na školy v přírodě, výběr zájmo-
vých kroužků, klima školy, její prostředí a vybavenost.  
Studijní výsledky našich žáků můžeme celkově považovat za nad-
průměrné. Žádný z našich žáků „nepropadá“ a dostatečná znám-
ka bývá spíš výjimkou. Potvrzují to i výsledky přijímacích zkoušek 

na osmiletá gymnázia. Ze 16 žáků pátého ročníku vykonalo při-
jímací zkoušky 15 a jen tři byli neúspěšní.  2 žáci jsou přijati na 
POrG, 6 na státní gymnázia a 4 na soukromá. v této oblasti do-
sahujeme velmi dobrých výsledků dlouhodobě – viz. tabulka Až 
na drobné výjimky můžeme i chování našich žáků považovat za 
bezproblémové. nejčastějším „prohřeškem“ jsou pozdní přícho-
dy na vyučování, na kterých ale mají podstatný podíl rodiče.
Letošní rok byl také ve znamení kontrol ze strany české školní 

 Počet žáků třídy    n Počet přihlášek    n  Počet přijatých

Osmiletá gymnázia

Jednalo se o 8 témat realizovaných for-
mou poznávacích vycházek a dílen. 
Září „Plody podzimu“ – procházka za-
hradou s vyprávěním o stromech rostou-
cích v zahradě s ochutnávkou, prohlídka 
vystavených dýní 
Říjen – pracovní dílna – výroba dýňových 
strašidýlek – připravené veškeré pomůc-
ky – přírodniny a výtvarný materiál, děti 
pracovaly s nadšením při tvoření a měly 
radost z hotového výrobku, který jim 
paní Prokopová sama dovezla do MŠ 
Listopad – „O stromech a keřích“ – po-
znávání stromů podle listů, plodů, rozli-
šování jehličnatých a listnatých, význam 
stromů,přírodní hudební nástroje v lese 
nad PBZ 
Prosinec – „Co nevíte o čokoládě“ – 
prohlídka výstavy o pěstování kakaových 
bobů a výrobě čokolády s ochutnávkou 
čokoládového nápoje. Děti MŠ na oplát-
ku vyrobily vánoční ozdoby, kterými oz-
dobily jeden jehličnatý strom 
Únor – „Ptačí budky a jejich obyvatelé“ – 
prohlédnutí vystavených budek s výkla-
dem – pro koho se připravují, kam je 
umístit, jak a z čeho je vyrobit, chyby při 

výrobě – nebezpečí pro ptáčky, vyhledá-
vání budek umístěných v zahradě. 
Březen – „Historické zahradnické nářadí“ 
– procházka jarní zahradou, poznávání 
jarních květin, výstava zahradnického 
nářadí – jak a s čím se dříve pracovalo na 
poli, na zahradě, k čemu nářadí sloužilo 
a jak se používalo, rozdíly od současné 
techniky. 
Duben – „Exotičtí motýli“ – vyprávění 
o fázích života motýla, o známých i méně 
známých druzích, prohlídka rostlin ve 
skleníku Fata Morgana, pozorování líhnu-
tí z kukel a motýlů létajících ve skleníku. 
červen – „Letničky v zahradě a kaktu-
sy“ – tato část nás teprve čeká a moc se 
na ni s dětmi těšíme. Děkuji tedy ještě 
jednou paní Lence Prokopové, která 
tento program pro děti připravovala 
s velkým zájmem, s radostí a chutí děti 
obohatit o nové poznatky. Určitě se jí 
to podařilo. Děkuji nejen jí, ale i vede-
ní PBZ, které tuto spolupráci schválilo 
a podporovalo. Byli bychom moc rádi, 
kdyby tato setkávání v PBZ pokračovala 
i v příštím školním roce. 

zdeňka bejčková, ředitelka mat. školy
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inspekce. Těsně před koncem kalendářního roku provedla čŠI fi-
nanční kontrolu a v minulých dnech hloubkovou pedagogickou. 
v obou případech jsme obstáli na výbornou. Chtěl bych proto 
touto cestou poděkovat všem, kteří na tom mají svůj podíl – pe-
dagogickým pracovníkům, rodičům a Mč Praha-Troja, která je 
zřizovatelem školy. Asi největším problémem současnosti je ne-
dostatek vhodných prostorů. Týká se to především školní družiny, 
kabinetů a počítačové pracovny, která neodpovídá ani nejzáklad-
nějším hygienickým předpisům. Zřizovatel se proto rozhodl tento 
problém řešit. vzhledem k finanční náročnosti bude toto řešení 
rozděleno do několika etap. První z nich, vybudování učebny nad 
současnou terasou, bude realizována již o těchto prázdninách. 
Kromě učebny získáme dvě další místnosti a přímý vstup do tě-
locvičny. Pomůže to především školní družině, která bude mít sa-

mostatné prostory v 1. patře a získáme i prostor pro počítačovou 
pracovnu.
v oblasti zájmové činnosti nabízí škola dětem poměrně široký vý-
běr kroužků – keramika, počítače, výtvarná výchova, florbal, inter-
aktivní, míčové hry, hodiny anglického jazyka s rodilým mluvčím 
a také přípravu k vykonání  prvních jazykových zkoušek s meziná-
rodní platností. Do této oblasti patří i výjezdy na školy v přírodě 
a zimní pobyty s lyžemi, které mají mezi dětmi i rodiči velký ohlas. 
v průběhu školního roku navštívili žáci mnoho divadelních před-
stavení, zúčastnili se  exkurzí a výletů. ZOO  umožňuje žákům školy 
každé pondělí bezplatný vstup spojený s výukovými programy, děti 
si v ZOO adoptovaly lachtana. Botanická zahrada nabízí možnost 
návštěvy v rámci výuky přírodovědy a prvouky. Jménem dětí i svým 
děkuji ředitelům těchto zařízení. Především u ZOO je to návrat 
k tradici, kdy žáci trojské školy měli k návštěvě vždy volný vstup.

mgr. alois Pacík, řed. školy

trojský
pivovar
Budova bývalého pivovaru 
Troja se bohužel nachází ve 
velmi špatném stavu. vznik 
trojského pivovaru (U Troj-
ského zámku 1) spadá prav-
děpodobně do doby výstav-
by blízkého zámku, která 
byla započata v roce 1679. 
První známá písemná zmínka 
o faktické existenci pivovaru 
pochází však až z poloviny 
18. století, kdy je zmiňován 

trojská historiE

v tzv. tereziánském katastru. 
ve druhé polovině 19. století 
byl pivovar zmodernizován 
a byl zde zaveden parostroj-
ní provoz. například v roce 
1885 vystavoval téměř 11 ti-
síc hektolitrů piva, čímž se 
zařadil mezi větší pivovary 
v čechách. Od této doby však 
každým rokem výroba klesa-
la a po zahájení výroby v no-
vém měšťanském pivovaru na 
protějším břehu vltavy v roce 
1897 byl jeho osud zpečetěn. 
Podobně jako některé pivo-
vary severně od Prahy, na-
příklad Statečnice, roztoky 
u Prahy, Zdiby a další, ukončil 
svou činnost s příchodem no-
vého století i pivovar v Troji.

 bok

co letos také v troji postavíMe
Snahou zastupitelstva Mč Troja je využít čas a dostupné prostředky 
k rozvoji potřebných zařízení občanského vybavení. v prvním roce 
volebního období byla uskutečněna přestavba úřadu, v loňském 
roce rozšíření mateřské školy a letos přišla řada na základní školu. 
Pro usnadnění jejího provozu je zapotřebí přistavět asi dvě třídy a 
získat také prostor pro školní družinu. Studii na koncepci rozvoje 
školní budovy pro nás vypracoval atelier Genesis, pánové ing. arch.  
vít Dušek a ing. arch. vladimír Kříž.
Ze studie vyplynula možnost postavit jako první etapu budoucích úprav 
nástavbu na stávající terase západního křídla školy (za sochou lva). 
náklady se mohou pohybovat kolem 5 milionů Kč a stavbu by bylo 
možné zrealizovat asi tak za tři měsíce. Objednali jsme tedy projekt a 
jeho projednání s úřady. Opět se osvědčila naše spolupráce s členem 
trojské ODS p. poslancem ing. Tomášem Dubem, který nám pomohl se 
získáním příspěvku státního rozpočtu, opět jako u mateřské školy ve výši 
1 milionu Kč. Další peníze (3 000 000 Kč) na výstavbu poskytuje hl. m. 
Praha díky dohodě pana starosty s panem primátorem jako kompensaci 
za ztížené životní podmínky v souvislosti s výstavbou rekonstrukce ÚčOv 
v sousedství Troje.
Jelikož je nejvhodnější stavět ve škole o prázdninách probíhá i letos 
závod s časem. Zpracování studie a rozhodnutí o variantě nástavby 
proběhlo v únoru, do konce dubna byl hotov projekt pro stavební 
povolení, v červnu jsme získali územní souhlas, probíhá výběr 
zhotovitele a začátkem prázdnin chceme začít stavět. Stavba by měla 
do konce prázdnin opustit stávající školní prostory a během září by 
měla být dokončena již jen zvenčí, bez obtěžování školního provozu. 
Kdo měl kdy co činit s úřady tak musí ocenit fakt, že se již po třetí 
podaří získat v tak krátkém čase potřebná povolení, a to není ani 
městské část jako investorovi nic odpuštěno, k nástavbě na úrovni 
stávajícího třetího podlaží školy ve výši 8 metrů nad zemí se museli 
vyjádřit také archeologové! na štěstí neočekávají na střeše přístavby 
školy ze 60. let minulého století žádné archeologické nálezy a tak 
nám nepředepsali povinný průzkum.
Pokud proběhne vše dle našich plánů, měla by být koncem září škola 
bohatší o dvě třídy o výměrách 58 m2 a 25 m2 a kabinet 22 m2. návrh je 
poměrně konzervativní a tak by zásah do vzhledu naší oblíbené školy 
neměl být nijak výrazný, jak můžete sami posoudit na přiloženém 
pohledu.

ing. arch. Václav Valtr, zástupce starosty 

který Galerie hl. města Prahy 
pořádala v zahradě i v expozici 
Trojského zámku v sobotu 6. 6. 
2009,  se i přes předpověď příva-
lových dešťů vydařil.
JazzKombo ZUŠ Libčice n/vlta-
vou přivítalo z barokního scho-
diště v dopoledních hodinách 
za pěkného slunečního počasí 
první návštěvníky.
Po celý den se zájemci 
mohli účastnit 

doplňujícího programu v za-
hradě, zejména  sochařské díl-
ny Dáši Chladové, velkoformá-
tového malování L. Haškovco-
vé a čSOP Koniklec, obdivovat 
mohli také vystavené veterány 
čvK Praha.
Současně v zámku probíhaly  
lektorské prohlídky stálé expo-
zice.
První déšť nás zahnal do hlavní-
ho barokního sálu, kde proběh-
lo hudební vystoupení žáků ZUŠ 
Libčice n/vltavou. Atmosféra 
hlavního sálu byla příjemným 
zakončením. Děkujeme všem 
zúčastněným a návštěvníkům 
této akce.

Těšíme se na příští ročník.
Za Ghmp r. karlíková

den s trojskou kartou

současný stav
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Život v troji

podeváté

DALŠÍ  VÍTĚZNÉ RECEPTY
Tiramisu po česku Veronika Dvořáková 1. místo kategorie sladké nepečené
2 bal. piškotů, 2 pomazánková másla, 2 šlehačky, 200 g moučkového cukru, silná 
káva, rum. Postup: pomazánková másla, šlehačku a cukr vyšleháme v krém. 
Dno nádoby vyložíme piškoty namočenými v kávě s rumem. Na ně navršíme část 
krému. Postup ještě jednou zopakujeme a navrch uhladíme zbytek krému. Dáme do 
chladu na 24 hodin uležet. Před podáváním posypeme kakaem.
Kokosové řezy Alžběta Filipová, 1. místo kategorie sladké pečené
Základní těsto:  25 dkg hlad. mouky, 16 dkg tuku, 8 dkg mouč. cukru, citr. kůra, tro-
chu kypř. prášku – vyválet placku a upéci, nevysušit, nepéci dohněda. Horkou placku 
potřít pikantní zavařeninou a po vychladnutí potřít krémem:
15 dkg másla, 15 dkg mouč. cukru, 2 žloutky, rum, 15–20 dkg kokosu – rozetřít 
stejnoměrně na placku a polít čokoládovou polevou: 12 dkg čokolády na vaření roz-
pustit ve vodní lázni a přidat 6 dkg rozpuštěného 100% tuku Omega – opět rozetřít 
stejnoměrně na placku a dát do studena. Při krájení je třeba namáčet nůž v horké 
vodě, aby poleva nepopraskala. 
Jablečný koláč s ořechy Věra Niklasová, 2. místo kategorie sladké pečené
4 vejce, 14 dkg cukru, 14 dkg hrubě strouhaných jablek, 10 dkg mletých ořechů,  
3 lžíce krupičky, 2 lžíce kakaa
Žloutky s cukrem našleháme do pěny, přidáme kakao, ořechy, jablka, zaprášíme 
krupičkou a opatrně vmícháme sníh ze 4 bílků. Pečeme v horkovzdušné troubě na 
150 0C. potřeme pikantním džemem a zdobíme šlehačkou a ořechy.

Ve středu 3. června se navečer sešli ně-
kteří obyvatelé ulice Pod Havránkou. 
Schůzku svolalo občanské sdružení Tro-
ja Trojou. Středem zájmu byla plánovaná 
rekonstrukce ulice, která zřejmě zasáhne 
výrazně do života zúčastněných obyvatel. 
Přítomní se shodli v názoru, že by plá-
novaná rekonstrukce měla přispět i ke 
zkulturnění prostředí, ve kterém žijí.

Text a foto bok 

■ JAk To buDE PoD HAVRáNkou?

RoZHLEDNA V TRoJi

V sobotu 13. června v jedenáct hodin 
byla v pražské zoo v Troji za velkého zá-
jmu přihlížejících návštěvníků slavnostně 
otevřena nová rozhledna Obora. Krásně 
provedená dřevěná věž je replikou roz-
hledny, která stála v minulosti na hoře 
Smrk v Jizerských horách. Rozhledna stojí 
na nejvyšším místě v horní části areálu 
zahrady a má výšku 18,5 metru. K její 
stavbě bylo použito 40 m3 převážně smr-
kového dřeva. Dílo bylo vybudováno za 
5 měsíců. Na vrchol návštěvníci stoupají 
po 85 schodech. Ze 4 vyhlídkových plošin 
mohou obdivovat unikátní pohledy na 
zoologickou zahradu, Vltavu a pražské 
panorama. Slavnostního otevření a prv-
ního výstupu na rozhlednu se účastnil 
režisér Jiří Strach s hudebníkem Micha-
lem Hrůzou a dále řada hostů, kteří mají 
k výškám svůj vztah – členové Klubu 
přátel rozhleden i obdivovatelé původní 
rozhledny v Novém městě pod Smrkem. 
Rozhledna slouží jako vyhlídková věž, 
která návštěvníkům zoo nabízí atraktiv-
ní pohled nejen na vlastní areál zoo, ale 
také netradiční panorama Prahy. Počet 
lidí na rozhledně je stanoven provozním 
řádem. Počet osob na rozhledně je maxi-
málně 30 a je regulován turnikety, vstup 
na věž je zdarma. Na bezpečný provoz 
dohlíží pověřená osoba.                      bok

kAREL GoTT V bZ HLMP
Ve čtvrtek 28. května přivítala Botanická zahrada hl. města 
Prahy dalšího protagonistu Kořenů osobností. Do Troje přijel 
pracovat Karel Gott. Jeho úkolem bylo zasadit vzácný strom 
wollemii nobilis. Ta byla zcela náhodně objevena v září roku 
1994 v Modrých horách nedaleko australského Sydney. Její 
nález se dodnes považuje za jeden z největších botanických 
nálezů, srovnatelný snad jen s nálezem lalokoploutvé ryby 
latimérie podivné v roce 1938. V Troji už jedna wollemie 
je. Jeden z nejstarších a nejvzácnějších stromů – téměř 2 m 
vysoký jehličnan je dnes možné spatřit v prostorách před 
skleníkem Fata Morgana, kde je za přísných bezpečnostních 
podmínek umístěn. Na zimu jej čeká přesun do tepla, stejně 
jako jeho malou příbuznou.                                                bok
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Život v troji

osLAVA 40 LET sabaTu
V sobotním dopoledni 6. června se začali 
scházet účastníci oslav 40. výročí našeho 
klubu. K oslavě bylo hodně důvodů, mimo 
úctyhodnou délku existence klubu to byl 
také dlouholetý sen, úspěšné dokončení 
výstavby 1. etapy areálu – hřiště softballu 
a baseballu a sociální zázemí s klubovnou. 
n Prvním bodem programu bylo utkání 
veteránek. Pozvání přijaly týmy Black Hor-
ses – Bohemians a Podolí – Tempo od hos-
titelek ze SaBaTu. Dámy odehrály zápas 
SaBaT vs. Zbytek světa. nÚroveň hry byla 
milým překvapením. Nadhazovačky há-
zely svižně a bez problémů kontrolovaly 
strike zónu. n Zápas byl pořádán jako nul-
tý ročník turnaje veteránek. Rádi bychom 
navázali na tradici mužských veterán-
ských turnajů, pořádaných jako mistrov-
ství republiky veteránů. Již pro příští rok 
počítáme s turnajem za účasti 6 družstev.  
nOslava pokračovala oficiální částí. Slav-
nostního přestřižení pásky se ujali pánové 
ing. Chour, vedoucí stavebního úřadu MČ 
Prahy 7 a  předseda baseballové asociace 
Petr Ditrich. Spolu s prezidentem našeho 
klubu ing.  Zákorou  slavnostně  zahájili pro-
voz nového areálu. nDalší částí programu 
byly soutěžní zápasy Časkomoravské ligy 
baseballu mezi SaBaT Praha a S+B Hluboká  
s výsledkem 8 : 7 a 10 : 13 a Extraligovými 
zápasy softballu žen mezi SaBaT Praha a 
SK Plzeň s výsledky 7 : 0  a 5 : 4. Diváci se 
dobře bavili fanděním našim týmům a do-
provodným programem. Pálilo se na nad-
hazovací stroj a měřila se rychlost hodu. 
nVečerní posezení u táboráku zpestřila 
živou produkcí country kapela. Vyvrchole-
ním dne byl ohňostroj a  fireshow. Podle 
odezvy přítomných se slavnostní den vy-
dařila, hezky se poslouchala slova chvály 
a uznání k novému areálu i k organizaci 
oslavy. Tak zase za 10 let...

Za SaBaT Praha jan zákora

Ještě před nadcházejícími prázdninami, 
bychom rádi přivítali v našich řadách další 

mladé adepty softballu a baseballu:

Softball dívky 9–13 let: na tréninku 
každé úterý, čtvrtek a pátek od 17.00  

u trenérek
jitky Horové a Petry Malé

mobil: 731 105 376,
mail: jitka.zakorova@seznam.cz

Baseball chlapci a dívky 6–12 let:
na tréninku každé pondělí a čtvrtek od 

16.00 u trenérky Heleny vavrušové 
mobil: 602 840 853, mail: tov@terminal.cz 

info: http://sabat.wordpress.com

ZPRáVY Z TJ sokoL TRoJA
Ve středu 3. 6. 09 jsme uspořádali veřejnou cvičební hodinu žákovského 
aerobiku, na které byl předveden program cvičení s ukázkami sestav, které 
se žákyně naučily. Přišli se podívat rodiče a prarodiče dětí. 

Všem se cvičení líbilo a končilo zaslouženým potleskem. 
Ve čtvrtek 4. 6. 09 se konalo již tradiční Sportovní odpoledne u příležitosti 
Mezinárodního dne dětí na hřišti u Sokolovny. Soutěžilo 63 dětí v 5ti katego-
riích podle stáří. Discipliny byly – běh, hod do dálky, hod na cíl, skok z místa, 
překážková dráha, chůze na chůdách a drobné hry. Hodnotilo se podle bodů 
jednotlivých disciplin a nejlepší 3 místa dostala diplomy. Pro děti byly připra-
veny ceny: různé hračky, knížky a sladkosti, které si děti podle vyhodnocení 
vybíraly. Během počítání bodů si děti opékaly na ohništi vuřty a dostaly ob-
čerstvení. Počasí se vydařilo, takže celé odpoledne dopadlo úspěšně. 

V sobotu 6. 6. 09, na Trojském dnu, přispěla sokolská všestrannost 6 sou-
těžními stanovišti: šplh, bludiště, přechod po lavičce mezi létajícími barely, 
plazení po gymbalech, šachovnice a drobné hry pro nejmenší. Trojský den, 
až na krátký déšt, se velmi vydařil.                                          Filipová alžběta 

V neděli 14. 6. 09 proběhl další turnaj ve stolním tenise, tentokrát ve čtyř-
hrách. Hrálo se ve velké tělocvičně ZŠ Svatopluka Čecha. Bylo krásné letní 
počasí, což mělo za následek trochu nižší účast. Přišlo 10 párů a všichni proto 
hráli v jedné skupině systémem každý s každým. S přehledem zvítězili otec a 
syn Poczlovi, na druhém místě skončil pár veteránů – Květoň a Pozníček, jen 
s těsnou prohrou s vítězi, a třetí byli Novotný a Kypr. Všichni získali za svá 
umístění body do pořadí celého seriálu.              rufolf Hampel, ved. stol. ten.

Galerie je otevřena 
v pátek od 13 do 17 hod.
v sobotu a neděli 
10–18 h

NEJEN kREsbY A RELiÉfY
akademický sochař jiří vlach patří k nej-
významnějším tvůrcům moderní čeké me-
daile, plakety a drobné plastiky. Působí 
jako profesor na Střední uměleckoprůmys-
lové škole v Uherském Hradišti (od r. 1988), 
kde vede keramický obor.
Rozpětí jeho tvůrčího zájmu zahrnuje drob-
nou plastiku, medaile, plakety, kresbu, okra-
jově také ilustraci, realizace pro architektu-
ru, reliefy na zvony. Pro své práce používá 
techniku lití na ztracený vosk. Jeho díla před-
stavují vyhraněnou verzi expresivně lyrického 
pojetí, kterým nechybí fantazie a tvůrčí jiskra. 
Vždy v nich nalézáme příběh, cit pro napětí a 
smysl pro hru, kterou rozehrává už samotný 
akt tvoření. Jako samostatnou disciplínu bere 
kresbu, která je základním stavebním kame-
nem jeho práce.
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Vždy v neděli MINI koncerty.
Zoo – infocentrum: 13.00 h
Trojský zámek nádvoří: 15.00 h
Botanická zahrada JIH: 17.00 h
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Zoo PRo Vás 
PřiPRAViLA

otevřeno denně, v červenci 9.00 do 19.00 h
červeneC a srPen – MěsíC severní
a jiŽní aMeriKy – od prérie k pralesům
Každou sobotu od 13.00 
pohádka v divadélku archa.

inzerce

boTANiCká ZAHRADA
PRo Vás PřiPRAViLA
 10. 6. – 30. 9. sculptura natura  
  V přírodním areálu BZ.
  Ateliér Socha II z VŠUP
  vystavuje na trojských
  stráních. 
 3. – 31. 7. výstava motýlů čr
  Hudební toulky ...
  každou neděli v 17 h.
  Areál JIH – venkovní
  expozice
 23. 7. seznamte se se Bz
  Přírodní areál Bz
  od 16 h u pokladny 
  Areál JIH

v červenci denně 9–19 hod. 
Podrobnosti na:
www.botanicka.cz

tiP na výlet

Tentokrát bychom všem doporučili vý-
let i s dětmi vlakem nebo autem do 
města Beroun, které stojí určitě za pro-
hlídku: krásné náměstí s měšťanskými 
domy, Jenštejnský dům ze 16. století –  
sídlo Muzea Českého krasu (všimněte 
si tabulky s hladinou vody při povod-
ních – 259 cm), městské opevnění ze 
14. stol., Pražská a Plzeňská brána, 
radnice, Dusilova vila z r. 1890, krásně 
opravené cesty podél Berounky nebo 
tradiční sobotní hrnčířské a keramické 
trhy na náměstí. 
Objekt berounské radnice čp. 68 tvo-
ří dominantu Husova náměstí., její 
dnešní pseudobarokní podoba pochá-
zí z roku 1903, kdy byla radnice zcela 
přestavěna podle plánu místního ro-
dáka Františka Coufala. Jednou z nej-
působivějších částí radnice je obřadní 
síň, jejíž výzdoba provedená v roce 

bERouN, MEDVĚDÍ bRATři A RoZHLEDNA
1902 berounským sochařem Vilémem 
Amortem zachycuje místní zvláštnosti. 
Místnost má zajímavý strop se soška-
mi a bohatými ornamenty, přičemž 
hlavními motivy jsou trilobiti, kteří 
představují nejčastěji se vyskytující 
druhy zkamenělin v okolí Berouna. Po 
obvodu stropu je rozmístěno symet-
ricky šest trilobitů, jejichž maximální 
délka je 40 cm a šířka 30 cm. Symbol 
medvěda má město Beroun ve zna-

ku i na svém praporu. V říjnu 2000 si 
navíc pořídilo také medvědy živé. Pro 
medvědí bratry Matěje, Vojtu a Kubu, 
s nimiž režisér Václav Chaloupka na-
točil úspěšný Večerníček Méďové, 
vybudovalo město na svahu Městské 
hory medvědárium. Medvědí trojčata 
se narodila 13. ledna 2000 v Českém 
Krumlově čtrnáctiletým rodičům Ka-
teřině a Vokovi a od dob natáčení 

už pořádně vyrostla. Vidět je můžete 
kousek od městského centra. Med-
vědárium leží asi 10 minut od Huso-
va náměstí a 15 minut z vlakového 
nádraží (podle směrovek). Nedaleko 
od medvědária se nachází rozhledna 
Městská hora z r. 1936. Je přístupná 
denně 10-18 hod., víkendy 9-19 hod. 
za 10,- Kč. Podrobné informace nalez-
nete např. na www.mesto-beroun.cz.
Spojení Beroun so,ne: z Hlavního ná-
draží každou hodinu a 6 minut jede 
rychlík nebo každou půlhodinu za-
stávkový vlak (zpět rovněž po půlho-
dině). Pro motoristy můžeme dopo-
ručit velké množství výletů i do okolí, 
např. Koněpruské jeskyně (otevřeno 
denně 8–16), bájný Tetín, jeskyně 
Koda, Sv. Jan pod Skálou, Solvayovy 
lomy a mnoho dalších.

připravila r. zajícová

Restaurátorské práce, výroba  
zakázkového nábytku a dřevěného 
zařízení všeho druhu
Tel.: 777 157 469, kolda@kolda.cz

Jan Kolář

Každý den od 10 do 16 hodin u vzdě-
lávacího centra stánek ke kampani na 
záchranu evropských šelem Nechme 

šelmy žít s informacemi, hrami a pří-
rodninami s šelmí tématikou. Doplně-
no prodejem kampaňových předmětů.

Každý den, vždy za hezkého počasí, se 
na 18 místech v areálu zoo můžete do-
zvědět při komentovaných setkáních 
zajímavosti ze života našich zvířat. 
Novinkou je komentované krmení pa-
poušků lori a mláďat varanů komod-
ských (pouze v sobotu) a cvičení lach-
tanů jihoafrických v nové expozici.
18. 7. den severní ameriky – Seznam-

te se s obyvateli Nového světa!
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PRAHA-TROJA
THE GUIDE

TO YOUR STAY
IN TROJA
(PRAGUE)

A district to the north of Prague‘s center is located on the 
right bank of the Vltava River and takes its bottom land, 
steep slopes and the plateau of the north Prague terraces. 
Meadows by the river are 180 m above sea level, the high-
est hill of Troja, Velká Skála, reaches 314 m asl. Original 
village called Back or Upper Ovenec lay in a slight valley. 
The fertile drifts around the river, warm, south reverse 
slopes created ideal conditions for horticulture and agri-
culture, growing flowers and vegetables, fruit and vine. 
Mills driven by the power of water flow were by the river 
and fishery made use of wealth of the river. Royal Park, 
the exclusive hunting ground of Czech kings since Premys-
lid time, was on the left bank of the Vltava River against 
the current Troja. From the thirteenth century Ovenec had 
belonged to farms of St. George monastery. A mill, which 
is cited in the sources from the fifteenth century, could 
also have the importance for wide environment. In the 
sixteenth century local excellent natural conditions were 
used for further vineyards planting, which were probably 
occurred here earlier. River fed fishermen and in the bot-
tom land of the river, in the side valleys and on the plateau 
individual farmyards managed. Vine estates, houses and 
presses were established in the vineyards.

Earl Šternberk picked up on the tradition of building 
suburban villas (the tradition brought from Italy) with his 
significant enterprise between 1679 and 1689. The con-
struction of the chateau, which gave Troja its current name, 
fully exploits the uniqueness of the place. The chapel of St. 
Klára on the hill above the castle crowns the surrounding 
landscape and makes it a beautiful decoration for large 
baroque theatre, which architect J. B. Mathey produced. 
The water from the stream in the nearby valley flows to 
the fountains and water reservoirs.

Nineteenth century brought further development of 
Troja and its economy. Reports about Troja were more 
numerous so we know that a brewery prospered in addi-
tion to the mill, Troja dairy operated in the farm, extensive 
wine cellars were in the castle (at the time the second larg-
est in Bohemia, after Roudnice). At the end of the Napo-
leonic Wars beet sugar factory was founded in Troja, but 
was operating only between 1812 and 1816.

National Fruit Research Institute was founded in 1870 as 
well as Wine School of Bohemia Kingdom, the first institu-
tion, which trained gardeners and growers for whole Bo-
hemia Kingdom and made use of Troja favorable microcli-
mate and fertile soil. The world famous writer Franz Kafka 
worked in the orchards and gardens of the Fruit Institute in 
the beginning of the 20th century and used to walk along 
the shore and medows with his friend Max Brod.

The zoological garden was established with the state 
help and was opened for visitors in 1931. First, only the area 
of eight hectares, but its exposure was soon expanded to 
forty-one ha. Its founder and first director prof. Janda was 
very proud of a huge aviary and landscape scenery with ex-
cellent climatic conditions. A site for the zoo was selected 
from six options offered and it was the best option, which 
has become evident later. Today the zoo is ranked among 
the seven best zoos of the world and has a unique ranking, 
for example in breeding Převalského horse. Attendance 
reaches one and a quarter million visitors a year.

In 1968 it was decided to build Prague Botanical Garden 
in the area of Troja - Podhoří. 130 meters long greenhouse 
Fata Morgana was opened in 2004, and now it is frequent-

ed by a quarter million visitors a year. Vineyard St. Klára 
is also part of the Botanical Garden, it produces its own 
wine. Salabka is another large vineyard in private hands 
and its wine production is greatly appreciated, too.

There is a City Gallery Prague exposition, located in the 
Chatteau, focusing on Czech paintings of the 19th century. 
There are also notable original baroque paintings and unique 
statues staircase with the Fall of titans theme. Garden and 
orchards were reconstructed according to original concept.

Large construction works, ongoing especially in the area 
along the river, are the flood protection dike and construc-
tion of the Prague ring road. It was decided to build the 
flood protection dike after the disastrous floods in August 
2002, when the flow of the Vltava river increased from the 
usual 140 m3/sec to 6000 m3/sec and swamped much of 
the city center and Troja. The dike construction should be 
completed in 2010. Another major building is the construc-
tion of Prague ring road, tunnels leading from Břevnov to 
Troja and new bridge over the Vltava River to Holešovice. 
This part of the ring road is going to be put into operation 
in late 2011, including a new relocation of tram line.

Access to Troja is possible from several sides. From the city 
center by metro (line C), get off in Nádraží Holešovice sta-
tion, then by trams (line 14 and 17), bus (line 112) or Zoobus 
which goes straith to the Zoo. Furthermore, it is possible to 
walk from the exhibition grounds through Stromovka and 
Troja Island, then by a footbridge to Troja chateau garden. 
From the west the access is possible by metro (line A), get off 
in Dejvická station, then by buses to a ferry P2 V Podbabě – 
Podhoří. You can use new bus line 236 from the ferry to Zoo 
and the Botanical garden. From the north you can reach the 
edge of Troja by buses from metro station Kobylisy (line C).  
Another possible approach is by a cycle route along the 
river. The cycle route is a part of the European cycle route 
linking Dresden - Prague - Vienna. By a steamboat you can 
get from Rašínovo quay to the Zoo, it is necessary to get off 
at Troja island, the cruise takes 75 minutes.

VV, TD, MU
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cultural attractors (I–XII)
services: (a-x)
along A2 route (1–14)

LEft bANk
I. Stromovka
II. Planetárium Praha
Královská obora 233
170 21  Praha 7
Phone: +420 220 999 001-3
E-mail: planetarium@
planetarium.cz 
http://www.planetarium.cz
Opening hours: Working days 
(except Fridays): 8:30 – 12:00; 
13:00 – 20:00
Saturday, Sunday: 9:30 – 12:00; 
13:00 – 20:00
Friday: CLOSED

III. Exhibition grounds 
and restaurants
INCHEBA PRAHA spol. s r. o.
Areál Výstaviště 67, P.O. BOX 44 
170 90 Praha 7 - Holešovice
Phone: +420 220 103 111
www.incheba.cz

IV. Canal sightseeing 
cruises
První Všeobecná Člunovací 
Společnost, s. r. o. 
Platnéřská 4, 110 00 
Praha 1 – Staré Město 
Phone: +420 776 776 779 
E-mail: info@prague-venice.cz
www.prague-venice.cz
Opening hours: November – 
February: daily 10:30 – 18:00
March – June: daily 10:30 – 20:00
July – August: daily 10:30 – 23:00
September – October: 
daily 10:30 – 20:00
Neither rain, nor heat of the 
sun, nor wind nor frost can bar 
us from leaving port. Come 
in the morning, at noon or in 
the evening, and our boats 
shall carry you as you please 
to choose. Daily the last cruise 
through Čertovka at 21.45 at 
the latest. 
Our wharfs: Přístaviště 
Judita Křížovnické náměstí, 
Praha 1 – Staré Město
Přístaviště Four Seasons – 
Platnéřská 2, 
Praha 1 – Staré Město
Přístaviště Čertovka – 
U Lužického semináře, 
Praha 1 – Malá Strana
Přístaviště Mánes – Kosárkovo 
nábřeží, Praha 1 – Malá Strana

V. Sightseeing cruises, 
boat trips
Scenic and sightseeing cruises 
on the Vltava river, boat trips 
from Prague to the Zoo and 
Slapy, restaurant boats. 
Pražská paroplavební 
společnost, a.s.
Rašínovo quay Steamer landing-
palace between Palackého and 
Jiráskův bridge
Phone: +420 224 931 013, 
GSM: +420 605 295 111
E-mail: pps@paroplavba.cz
www.paroplavba.cz 
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VI. Wharf of 
steamboats
VII. riding hall and 
refreshment
In-Expo Group
Císařský ostrov 1098
170 00  Praha 7 – Bubeneč
Phone: +420 224 325 248
E-mail: info@in-expo-group.cz
www.in-expo-group.cz

VIII. riding school
from  3 to 15 years
GSM: +420 721 208 118

rIght bANk
IX. tennis Club troja
Pod Hrachovkou 6
171 00  Praha 7 – Troja
Phone: +420 283 850 795 (6)
www.tenistroja.cz 

X. troja Château 
CItY gALLErY PrAgUE
U Trojského zámku 1
171 00  Praha 7 – Troja
Phone: +420 283 851 614
www.ghmp.cz 
Opening hours: Tuesday – Sunday: 
10:00 – 19:00
Friday: 13:00 – 19:00

XI. Prague botanic 
garden
Nádvorní 134
171 00  Praha 7 – Troja
Phone: +420 234 148 111
E-mail: info@botanicka.cz
Opening hours: 
April: 9:00 – 18:00
May – September: 09:00 – 19:00
October: 09:00 – 17:00
November – March: 09:00 – 16:00
Fata Morgana closed 
on Mondays
Vineyard house open from 
11:00, weekends and holidays 
from 10:00 

XII. Prague Zoo
U Trojského zámku 3/120 
171 00  Praha 7 – Troja
Phone: +420 296 112 230 
(public relations department) 
E-mail: pr@zoopraha.cz 
www.zoopraha.cz
Opening hours: The Prague zoo 
is opened daily all year.
March: 09:00 – 17:00
April, May, September, 
October: 09:00 – 18:00
June, July, August: 09:00 – 19:00
November, December, January, 
February: 09:00 – 16:00

a. Na krásné Vyhlídce 
restaurant
Na Dlážděnce 225/35
182 00 Praha 8 – Troja
Phone: +420 284 686 425
nakrasnevyhlidce@seznam.cz
Opening hours: 
Daily 12:00 – 23:30

b. ALtAN restaurant
U Trojského zámku 9
171 00  Praha 7 – Troja
Phone: +420 283 850 014
E-mail: catering@trojacatering.cz
www.trojacatering.cz

c. Svatá klára 
restaurant
U Trojského zámku 35 
(beside Prague ZOO)
171 00  Praha 7 – Troja
Phone: +420 233 540 173
GSM: +420 602 266 883
E-mail: ReSvataKlara@seznam.cz
www.svataklara.cz
Opening hours: daily from 18:00

d. Noemova Archa 
restaurant
U Trojského zámku 120/3
171 00  Praha 7 – Troja
Phone: +420 233 551 551
Opening hours: 
daily 10:00 – 22:00

e. U Lišků restaurant 
and accommodation
U Trojského zámku 35/9
171 00  Praha 7 – Troja
GSM: +420 602 150 452
E-mail: restaurant@
restauraceulisku.cz
www.restauraceulisku.cz

f. ristorante & pizzeria 
del Corso 
Trojská 632/173B 
71 00 Praha 7–Troja
Phone/Fax: +420 233 901 213
E-mail: delcorso@email.cz
www.delcorso.cz
Opening hours: 
daily 11:00 – 23:00

g. troja Château Cafe
U Trojského zámku 1
171 00  Praha 7 – Troja
GSM: +420 604 608 177
E-mail: cafetroja@seznam.cz

h. kavárnička Café
Pod Havránkou 657/10b
171 00  Praha 7 – Troja
Phone: +420 283 850 257
Opening hours: June – 
September: daily 10:00 – 20:00
from October: 
daily 10:00 – 18:00

i. Camp dana troja
Mr. Petr Munzar
Trojská 357/129
171 00  Praha 7 – Troja
Phone: +420 283 850 482
Fax: +420 283 852 181
E-mail: campdana@volny.cz

j. Autocamp – Petrák
Trojská 370/151
171 00  PRAHA 7 – Troja
Opening hours: July, August: 
non-stop

k. Autocamp hájek
Mr. Ing. Karel Hájek
Trojská 377/149
171 00  Praha 7 – Troja
Phone: +420 233 541 352
E-mail: info@camphajek.cz
www.camphajek.cz

l. Autocamp trojská
Mr. Antonín Lein
Trojská 375/157
171 00  Praha 7 – Troja
Phone: +420 283 850 487
E-mail: autocamp-trojska@iol.cz
www.autocamp-trojska.cz
Opening hours: July, August: 
08:00 – 22:00
September – June: 08:00 – 20:00

r. Pension U Zoo
number of beds: 4
Mrs. Poněšická
V Podhoří 18/266
171 00 Praha 7-Troja
Phone: +420 604 762 965,
+ 420 732 431 687
E-mail: jiri.ponesicky@quick.cz
http://sweb.cz/uzoo

s. Aparthotel Villa troya
Trojská 651/88b
171 00  Praha 7 – Troja
Phone: +420 283 850 140
GSM: +420 603 111 569
E-mail: villatroya@villatroya.cz
http://aparthotel.villatroya.cz 
Open non-stop

t. Self-service market
Žabka a. s.
Trojská 765/183d 
171 00 Praha 7 - Troja
GSM: +420 602 124 266
Opening hours: 
daily 06:00 – 23:00

u. Municipal Police 
Prague 7 station
Městská policie Praha 7 – 
okrsková služebna
Trojská 632/173b
171 00  Praha 7
Phone: +420 233 544 157
E-mail: info@mppraha.cz
www.mppraha.cz

v. Post office
Trojská 632/173B
171 00  Praha 7 – Troja
Phone: +420 283 850 216
Opening hours: Monday - Friday: 
08:00 – 18:00

w. general Practitioner
MUDr. Martina Wiererová
Sádky 5 171 00  Praha 7 – Troja
Phone: +420 233 541 746

Opening hours: Monday: 
15:00 – 16:30
Tuesday: 08:00 – 10:30
Thursday: 08:30 – 10:30

x. Prague – troja City 
district Authority
Úřad městské části Praha – Troja
Trojská 230/96
171 00  Praha 7 – Troja
Phone/Fax: +420 284 691 121
E-mail: info@mctroja.cz
www.mctroja.cz 
Office hours: Monday: 08:00 – 12:00, 
13:00 – 17:00 Wednesday: 
08:00 – 12:00, 13:00 – 18:00
Working hours: Monday: 
08:00 – 17:00
Tuesday, Thursday: 08:00 – 15:00
Wednesday: 08:00 – 18:00
Friday: 08:00 – 13:00

A2 – the Vltava right-
bank cycle route and its 
services in Praha – troja
1. ferry P1 Sedlec – 
Zámky
Timetables: www.prazskeprivozy.
cz/jizdni-rady/ 
Departure possible if required

2. refreshment Mr. 
Sluníčko
Cycle route A2 (between ferries 
P1 and P2)
Contact: GSM: +420 731 027 064
Open daily in nice weather

3. ferry P2 V Podbabě – 
Podhoří
Timetables: www.prazskeprivozy.
cz/jizdni-rady/ 
www.dpp.cz/en/ (Prague public 
transport webpage)
Departure possible if required

4. goodSPort In-line 
rental 
Mr. Martin Rubáček
GSM: +420 603 257 269
E-mail: info@k2brusle.cz
www.k2brusle.cz

m. Camp fremunt
Mr. Ladislav Fremunt
Trojská 374/159
171 00  Praha 7 – Troja
Phone/Fax: +420 283 850 476
E-mail: campfremunt@email.cz

n. Camp herzog
Mrs. Zuzana Herzogová
Trojská 602/161
171 00  Praha 7 – Troja
Phone: +420 283 850 472
E-mail: info@campherzog.cz
www.campherzog.cz
Open non-stop

o. Camp Sokol troja  
+ restaurant
Trojská 744/171a
171 00  Praha 7 – Troja
Phone: +420 283 850 486
Fax: +420 233 542 908
E-mail: info@camp-sokol-troja.cz 
www.camp-sokol-troja.cz
Camp open non-stop
Restaurant open hours: July, 
August, December: 
08:00 – 09:30, 11:00 – 22:00
January – June, September – 
November: 16:00 – 22:00

p. Pension helena
Mr. Zdeněk Hampel
Pod Havránkou 26/220
171 00  Praha 7 – Troja
Phone/Fax: +420 233 540 864
GSM: +420 731 229 019
E-mail: pensionhelena@seznam.cz
www.pensionhelena.8m.com

q. Pension tosca
Mrs. Jiřina Hamplová
Pod Havránkou 11/88
171 00  Praha 7 – Troja
Phone/Fax: +420 233 540 746
GSM: +420 604 266 910
E-mail: pension.tosca@centrum.cz
www.pension-tosca.webpark.cz

171 00  Praha 7 – Troja
Phone/Fax: +420 233 542 825
E-mail: panenka@profiplast.cz
www.profiplast.cz

11. dogs school AMbrA 
Professional
Mrs. Věra Brunclíková
Vodácká 171 00  Praha 7 – Troja
GSM: +420 602 368 265
E-mail: ambra@iol.cz
www.ambra.cz

12. Loděnice restaurant
Vodácká 8
171 00  Praha 7 – Troja
Phone: +420 283 850 477
GSM: +420 603 836 066
rental roller skates: 
+420 739 961 259
E-mail: lodenice@trojacatering.cz

13. boathouse 
of Charles university 
faculty of sport and 
physical education
Slalom course of 
University sports club 
Prague
Loděnice FTVS
Vodácká 789/8
171 00  Praha 7 – Troja
Phone/Fax: +420 283 850 477
E-mail: wwc@seznam.cz
http://troja.kanoe.cz 
Opening hours: 
daily 09:00 – 19:00

14. tennis courts 
and refreshment
U mostu Barikádníků
170 00  Praha 7 – Holešovice
GSM: +420 721 505 249
Opening hours: 
daily 07:00 – 21:00
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5. Information desk 
6. Café U Lávky
Povltavská 20/44
171 00  Praha 7 – Troja
GSM: +420 602 124 266
Opening hours: Monday – Friday: 
11:00 – 20:00
Saturday, Sunday: 10:00 – 20:00

7. gallery U Lávky
Povltavská 21/42
171 00  Praha-Troja 
Opening hours: Friday:  
13:00 – 17:00
Saturday - Sunday:  10:00 – 18:00 

8. gallery and café 
trojský kůň 
Vodácká Street
171 00  Praha 7 – Troja
Open daily in nice weather

9. free public toilets
Vodácká Street (beside Gallery 
Trojský kůň)
Opening hours: daily 10:00 – 12:00, 
16:00 – 20:00

10. Profiplast boat 
rental 
and accomodation
Mr. Petr Panenka
Vodácká 136n

4.

ii.
iii.

Dear visitors of Praha-Troja,
Welcome to our small Municipal District, located in the Buffer 
Zone of Unesco World heritage site, just off the Centre of 
Old Prague. It is an area of tourist attractors, sport facilities, 
urban landscape with the river, natural and cultural heritage 
monuments together with residential streets and little pri-
vate gardens. I wish you a pleasant stay and I hope this infor-
mation leaflet will make your visit even better and easier!

                                                       Tomáš Drdácký, Mayor a.

Na Dlážděnce
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IV

all accesses and paths within the green-
house are suitable for wheelchairs and 
disabled persons!
Opening time:
Open air expositions: daily
Fata Morgana: Tuesday – Sunday
April 9 –18
May – September 9 –19
October 9 –17
November – March 9 –16

Public transport
City bus No 112 from subway station 
Nádraží Holešovice till the stop “ZOO” 
or “Botanická zahrada Troja” and then 
follow the signs for 5 minutes to the Bo-
tanical Garden
guided tours in foreign languages:
Order your tour either by phone 
+420 603 582 191 or by E-mail: objed-
navky@botanicka.cz .  We speak English, 

PRAGUE BOTANIc GARDEN
At present, open air exhibitions, historical vineyard St. Claire and Japanese Garden 
are open for public, entry to the tropical greenhouse Fata Morgana is off the main 
entrance (see map).

Trojské gymnázium Sv. Čecha (address: Trojská 110/211, Praha 7 – 
Troja, 170 00) is a private comprehensive secondary school. It is lo-
cated in Praha-Troja – a very pleasant neighbourhood on the right 
bank of the Vltava River. TGSČ was founded in September 1997.  
About 150 students study in eight classes. They can take their place-
ment tests after the fifth grade of the primary schools. These consist of 
written part (Czech, Mathematics, general knowledge test). Applicants 
are then interviewed about their interests, preferences, hobbies. 
Apart from the above mentioned students are also taught other 
commonplace subjects (History, Geography, Physics, Chemistry, Civics, 
PE, Art and Music). Furthermore they have an opportunity to choose 
from numerous vocational subjects all through the grades. 
The achievement of complete secondary education combined with 
knowledge of more than one foreign language only with the ability 
to deal and process information make it possible to continue in fur-
ther studies at any university of college in the Czech Republic.  
Since 2000 fourth grade students take a exam TROJSKOK which com-
prises of written and oral part as well and is to put in general the 
amount of knowledge and information students gained in the first 
four years.  

THE SvATOPlUk ČEcH SEcONDARY ScHOOl IN TROJA
Handicapped students are also welcomed. All the ground floor was 
reconstructed with the wheelchair access, the construction of the 
new gym and multi-functional sports hall in 2004 enabled the access 
to other part of school as well. The PE classes take place here under 
conditions which conform to European standards.
Exchange programs have been successfully in progress since 1997. Cato 
Bontjes van Beek secondary school in Germany contributed, thanks to 
the fund-raising efforts of students and their patience to the TGSC 
recovery fund after the shattering floods in August 2002. In just two 
weeks people of Achim raised an appreciable amount of 4,575€ which 
was handed over by Achim representatives to the headmaster mgr. 
Radim Jendřejas on 2nd September 2002. Since the beginning of 
2007/2008 junior secondary pupils have been educated in accordance 
with newly performed curriculum „V Trojské kotlině jako v rodině“. 
Even the title describes the climate and atmosphere created by teach-

ers and students together. 
Those, who get to know the 
school closer, will agree to 
the fact that the curriculum 
has been perfectly tailored.

PRAHA – TROJA with its 950 inhabitants and area of 336 hectares is situated 
in the north of Prague, in the valley and on hills on the right bank of the Vltava river.
The oldest written references to Troja date back to the 13th century. The name originally be-
longed just to a built in the 17th centrury (Troja Castle); the settlement did not receive it until 
the following century. Besides the Castle, Prague Zoo, Prague Botanic Garden and sports area 
with a water sportsmen’s channel lie in Troja’s lower part. The Baroque Chapel of St. Klára 
overlooks the borough from the top of a vineyard above the manor. The steepest tramline 
in the capital leads along Trojská Street, its gradient coming up to 80 per mil. Many of social 
event in Troja has become a tradition, such as the Grape Harvest, Opening of Wells with the 
parade of fairies and water sprites, the Cake of Troja competition in baking, Christmas con-
certs or regular expositions. The magnet of the area, Prague Zoo, has been around since 1931. 
The zoo was severely struck by floods in 2002 – many animals died and several buildings had 
to be demolished. However, some unique ones were erected in their place, which are much 
closer to the modern view of the purpose and functionality of today’s zoos. 674 species and 
5345 individual animals were kept in the zoo in 2008.

cITY GAllERY PRAGUE

TROJA cHâTEAU
open: tue–Sun 10–19; fri 13–19
One of the most beautiful baroque châ-
teaux in Bohemia and the oldest châ-
teau on the territory of today’s Prague.
permanent exhibition:
eTeRnal sUMMeR In a ROMan VIlla
The aRChITeCTURe anD DeCORaTIOn 
OF The TROJa ChÂTeaU
FROM The ResIDenCes OF The 
aRIsTOCRaCY 
ChÂTeaU ChInese ChaMBeRs
The „PICTURe galleRY“ OF The CITY 
galleRY PRagUe

French, German and Spanish.
Price of guided tour: Kč 500,- per hour/
group, plus Entrance fee 
Joint entrance fee (Fata Morgana and 
Open air expositions):
Kč 120,–, Kč 60,–, Kč 320,– family fee 
(2 adults and children 6 till 15)
Entrance free for child under 6, teach-
ers accompanying pupils, senior citizens, 
disabled persons with assistant
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