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NAPSALI JSTE

Milí trojští a podhořští sousedé,

K uvedené ceně bude připočtena daň 
ve výši 21 %. Ceny platí při dodání 
hotových podkladů. Za obsahovou 

stránku inzerátů ručí inzerent. Vydavatel 
může odmítnout přijmout objednávku in-
zerce bez udání důvodu. Inzeráty můžete 
podat na CD a DVD v sekretariátu Úřadu 
městské části nebo je můžete zaslat e-mai-
lem na adresu info@mctroja.cz nebo
redakce@mctroja.cz. Jednorázová platba 
za jeho zveřejnění se platí předem.

1/2 strany
185 mm šířka
130 mm výška

2500 Kč

1/4 strany
90 mm šířka
130 mm výška

1300 Kč 

1/6 strany
185 mm šířka
44 mm výška

950 Kč

1/8 strany
90 mm šířka
62 mm výška

600 Kč

1/10 strany
90 mm šířka
49 mm výška

500 Kč

1/12 strany
58 mm šířka
62 mm výška

400 Kč

1/16 strany
90 mm šířka
29 mm výška

300 Kč

1/24 strany
58 mm šířka
29 mm výška

200 Kč

5000 Kč

celá strana
185 mm šířka
256 mm výška

CENÍK INZERCE

venku to již na první pohled vypadá, že zima 
nám dala definitivně sbohem a před námi jsou
už jen krásné jarní dny. Nemylme se, zima se
ještě do Troje určitě vrátí, ne asi již v takové
síle jako na počátku února, ale sníh a mráz nás
v březnu ještě určitě potrápí. Byly to ale krásné
zasněžené dny s možností užít si v Troji všech
zimních radovánek pro dospělé i děti. Od
bruslení na Malé říčce a rybníčkách uprostřed
Stromovky přes běžkařské procházky podél 
Vltavy až po sáňkování a bobování na protipo-

vodňovém valu. V této těžké době to pro mnohé 
z nás bylo velice příjemné zpestření stereotypního 
života posledních měsíců.

Já osobně musím říci, že jsem byl velice spo-
kojen s údržbou silnic a chodníků, kterou spo-
lečnost IPODEC na území naší městské části 
zajišťuje. Vždy v brzkých ranních hodinách byly 
ulice a chodníky odmetené a posypané. Tam, kde 
údržba trochu vázla, byla po naší urgenci ihned 
provedena náprava. Nový chodník podél ulice Pod 
Hrachovkou, který bohužel nebyl TSK do plánu 

zimní údržby zařazen, promptně na moji žá-
dost uklidili zaměstnanci Zoologické zahrady, 
za což jim velice děkuji.

Pokud jste vy zaznamenali nějaké nedo-
statky v odklízení sněhu, neváhejte se na nás 
s nimi obrátit, abychom mohli lépe připomín-
kovat plán údržby komunikací v Troji na příští 
zimní sezónu.

Přeji vám všem krásné předjarní dny, dob-
rou mysl a pevné zdraví.

SLOVO STAROSTY

Tomáš Bryknar, starosta

Zpráva o druhém kole očkování

V
pondělí 15. 2. 2021 jsme dokončili očkování druhou dávkou vakcíny Comirnaty proti 
SARS -CoV-2 od firmy Pfizer/BioNTech. Tentokrát jsme očkování zvládli ve třech dnech, 
naočkovali jsme ještě o něco málo pacientů více, než v prvním kole, celkem 204 seni-

orů. Dobrá zpráva je, že v Troji na očkování druhou dávkou dorazili všichni senioři, kteří byli 
očkováni první dávkou. Zbylo nám několik dávek, které jsme z různých důvodů nemohli podat 
několika pacientům z Letné, ty jsme aplikovali jako první dávku dalším pacientům. Druhou 
dávku pro tyto pacienty by měla zajistit Fakultní nemocnice na Bulovce. Situace s vakcínami se 
ale mění každým dnem, takže nezbývá než věřit, že druhou dávku vakcíny se nějakým způso-
bem podaří sehnat. Vývoj budeme sledovat.

Důležité je, že i tentokrát proběhlo očkování v Troji i na Letné hladce: účast Trojských 100%, 
spolupráce 100%, z čekárny opět sálala radost a jistá naděje. Po první ani po druhé dávce 
vakcíny jsme u pacientů nezaznamenali významnější reakci, několikrát se objevila bolestivost 
v místě vpichu, mírná únava, 1x stav slabosti. Takže lze říct, že očkování touto vakcínou senioři 
snáší velmi dobře. Děkujeme všem zúčastněným za skvělou spolupráci, dochvilnost a milá slo-
va. Také děkujeme MČ za výborný tábornický čaj, v ranním mrazivém počasí přišel v čekárně 
pod širým nebem velmi vhod. A v neposlední řadě opět VELKÉ PODĚKOVÁNÍ virtuoskám gas-
tronomie z Podhoří. Tři dny, tříchodové obědové menu (včetně svíčkové s brusinkami, domá-
cího uzeného, čerstvých borůvek). Škoda, že neočkujeme častěji. Děkujeme všem za podporu 
našich mentálních i fyzických sil.

Jediné, kde jsou opravdu velké rezervy, je administrativní zátěž, zadávání dat do centrál-
ního registru ISIN. Systém ani po dvou měsících od začátku očkování stále není přípraven na 
propojení s medicínskými softwary, nad čímž zůstává rozum stát. Zadávání se tak pro zdra-
votnická zařízení stává obrovskou zátěží. Fakt, že krom zápisu do naší dokumentace musíme 
ručně zadávat jméno, přijmení, rodné číslo, a další osobní data, pak i mnohamístnou šarži 
a expiraci vakcíny, u každého zvlášť pro obě kola očkování, navíc do dvou různých registrů 
(do systému ISIN a do Centrálního rezervačního systému, které nejsou propojeny (!!), to je 
jak výlet do minulého století… Ale ani toto nám nezkazilo radost z celé očkovací akce. Jak 
to bude s očkováním dál, stále nevíme. Většinu informací máme, tak jako všichni ostatní, 
z medií a zprávy o tom, jak praktici začnou očkovat 1. 3. 2021, plavou velmi na vodě, bohužel. 
Bylo by na čase (resp. je už hodně po dvanácté), aby přestaly politické hry a praktičtí lékaři 
dostali důvěru a především vakcíny. Pak by konečně začali systematicky očkovat a přestali, 
až budou naočkováni všichni, předně mladší senioři, učitelé, dobrovolníci i mladí chronicky 
nemocní. Jsme přesvědčeni, že očkování je v současné době jediná možná cesta, jak se dostat 
z této těžké situace. A pro ty, kteří váhají, zda se nechat naočkovat tou či onou vakcínou, zbývá 
jen napsat, že jakákoliv registrovaná vakcína je lepší než žádná. A každá dávka je lepší než 
žádná. Již po první dávce vakcíny se tvoří imunita, která by měla zamezit alespoň těžkému 
průběhu onemocnění.

Milí Trojští, pokud máte zájem o očkování, napiště nám, prosím, na ordinaceovenecka@
seznam.cz. Do předmětu uveďte Zájem o očkování proti CV, nezapomeňte poznamenat tele-
fonní kontakt. Jakmile budeme mít možnost dále očkovat, ozveme se vám.

Přeji všem pevné zdraví, hodně sil a dostatek důvodů alespoň k malým radostem.
Martina Pokorná Wiererová (Očkovací centrum Ovenecká/Sádky)á
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Vážení majitelé psu,̊
nezapomeňte uhradit místní poplatek ze psa za
rok 2021 nejpozději do konce března 2021.
Sazby a informace najdete na
https://www.mctroja.cz/zivotni -situace/

Dotační program MČ Praha -Troja
Městská část Praha -Troja vyhlásila pro rok 2021 Program pro 
poskytování dotací právnickým a fyzickým osobám na podporu 
projektů v oblasti rozvoje, krajiny, občanské společnosti, vyba-
vení, služeb a volnočasových aktivit v prostoru Trojské kotliny.

K 11. 2. 2021, tj. datu, do kdy se mohly podávat 
žádosti o dotaci, obdržela městská část osm-
náct žádostí v šesti oblastech ze sedmi v celko-
vé požadované částce 918 744 Kč. Jako každý 
rok byla nejoblíbenější oblast sportu a volného
času – podáno sedm žádostí. Druhá byla ob-
last životního prostředí a oblast vzdělávání, zde
bylo podáno po třech žádostech. Následuje ob-

last kultury a oblast sociální a zdravotní vždy 
se dvěma žádostmi a oblast život ve veřejném
prostoru s jednou žádostí. Městská část Praha-
-Troja má na rozdělení vyčleněných 500 tis. Kč.
O výši poskytnutých částek jednala 23. 2. 2021
Grantová komise, která svůj návrh postou-
pí Zastupitelstvu městské části Praha -Troja 
k rozhodnutí. Jak dotační řízení dopadlo, vás
budeme informovat v příštím čísle nebo na 
www.mctroja.cz.

Ing. Irena Marková, tajemnice Úřadu MČ

Zápis do 1. ročníku Základní školy
Praha 7, Trojská 110 Školní rok 2021/2022

n středa 14. dubna 2021 14–18 h n čtvrtek 15. dubna 2021 14–17 h
K zápisu se přihlaste elektronicky na webových stránkách školy www.trojskaskola.cz
od 15. března 2021 do 26. března 2021
V případě trvání nouzového stavu a uzavření škol bude zápis probíhat online. Aktuální informa-
ce najdete na webu školy.

Zápis se týká dětí, které se narodily v období 1. 9. 2014–31. 8. 2015

K zápisu bude potřeba rodný list dítěte a občanský průkaz rodiče.

Pokud budou rodiče žádat pro své dítě odklad nástupu povinné školní docházky, musí 
o odklad písemně požádat a doložit dvě doporučení: 1. školského poradenského praco-
viště 2. dětského lékaře či klinického psychologa
V případě nemoci dítěte oznámí rodiče tuto skutečnost škole mailem nebo telefonicky a dohodnou si 
náhradní termín do konce dubna 2021. Základní školy zpracovávají osobní údaje v souladu se zákonem
č. 561/2004 Sb., školský zákon ve znění pozdějších předpisů a v souladu ve smyslu zákona č. 110/2019 
Sb., o zpracování osobních údajů a Nařízení EU č. 2016/679 (dále jen „GDPR“). n S dotazy ohledně zápi-
su se obracejte n a ředitelku školy Mgr. Kateřinu Tůmovou mail: skola@trojskaskola.cz, tel. 606 948 800

V Praze dne 1. února 2021 Mgr. Kateřina Tůmová v. r., ředitelka školy

připomínka
chovatelům

Výzva k podání 
žádosti a zařazení 
do pořadníku
na obsazení 
obecních bytů

V ÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, MĚSTSKÁ ČÁST
Praha -Troja provozuje Dům spokoje-
ného stáří a Dům integrované pomoci. 

V Domě spokojeného stáří jsou přednostně ubyto-
váni trojští senioři nebo senioři se vztahem k Troji. 
Dům integrované pomoci je především určen pro 
poskytnutí dočasného bydlení osamělým matkám 
nebo otcům, kteří mají v péči nezletilé děti. n Pro 
oba tyto domy Městská část Praha -Troja eviduje 
seznamy žadatelů o byty. Zastupitelstvo městské 
části v roce 2015 změnilo u obou domů podmínky 
přijetí a v případě, že není o byt zájem z řad prio-
ritních žadatelů, mohou o byt zažádat i trojští 
mladší občané (náhrada za tzv. startovací byty).

Obracíme se proto na vás, kdo máte zájem o někte
rou formu bydlení, neváhejte a podejte žádost na Úřa-
dě MČ Praha -Troja, kde vám v eškeré informace podá 
pí. Renata Zajícová. Informace najdete i na www.
mctroja.cz v záložce Sociální a bytové služby.

Ing. I. Marková, tajemnice Úřadu městské části

Svoz
nebezpečných
odpadů a jedlých

olejů

Obracíme se proto na vás kdo máte zájem o někte-

první letošní termín

Středa 31. 3. 2021

n  stanoviště V Podhoří
(točna autobusu) 18.10–18.30 h

n  Trojská x Pod Havránkou
18.40–19.00 h

Podrobnější info http://odpady.praha.eu,
odkaz Mobilní sběr

rozpouštědla, kyseliny, zásady, foto-
chemikálie, pesticidy, zářivky a jiný 
odpad s obsahem rtuti (teploměry),
olej a tuky, barvy, tiskařské barvy, le-
pidla, pryskyřice, detergenty obsahu-
jící nebezpečné látky (čisticí prostřed-
ky), léčiva, baterie a akumulátory Fo
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V NEDĚLI 28. 3. 2021
ZAČÍNÁ LETNÍ ČAS
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Z lékárny lesů, luk a strání
Na jaře vyrašený plevel v sobě skrývá neskutečné množství minerálů a vitamínů, které vás po zimě pěkně postaví 
na nohy. Z některého plevele si tak můžete připravit očistnou kúru v podobě lahodného špenátu, listového salátu 
nebo čistícího bylinného nálevu, který z těla vyplaví všechny škodliviny. Nebojte se plevele kombinovat třeba 
s plátky rajčat nebo okurky. Tato běžná zelenina vám pomůže si navyknout na specificky silnou chuť planě 
rostoucích rostlin. Postupně pak začnete konzumovat plevele i samotné. Rozhodně je ale sbírejte pouze v čis-
tém prostředí, které není zatíženo žádnými chemickými přípravky. Skvělým zdrojem jsou právě květnaté louky 
a trávníky, les nebo třeba vaše zeleninové záhony nebo okolí plotu, kde (snad jen) sem tam vyraší nějaký ten jedlý 
plevel. Nikdy ale nesbírejte takové rostliny, které dostatečně nepoznáte a s jejich množstvím to také moc nepřehá-
nějte. Mají totiž opravdu velkou sílu. Stejně tak sbírejte rostliny v určitém období, které je pro daný druh typické.

J EDNÍM Z TAKOVYCHTO DO-YY
CELA úporných plevelů je A
Bršlice kozí noha (Aegopo-((

dium podagraria), zvaná též kyselá 
tráva, kerhák atd. Netypické jméno 
bršlice kozí noha získala po dol-
ním tvaru stonků svých lístků, které 
připomínají právě kozí kopyto. Je to 
však nejen plevel, ale také okrasná 
rostlina i listová zelenina a přede-

vším účinná léčivka – obsahuje 4x 
více vitamínu C než citrón!

Bršlice kozí noha patří mezi prv-
ní jarní rostliny, které se po ustou-
pení sněhu objevují téměř kdekoli.
Zanedlouho vyrazí na loukách, pod
stromy či u plotů trojčetné pilovité
listy, které se rozrostou do přízemní 
růžice a z nich později vyraší až metr 
dlouhé duté květní lodyhy. Květy jsou

posléze vysoké, bílé a vypadají jako 
květ mrkve. Bršlice roste a šíří se 
velice snadno, vyhovují jí slunečné 
podmínky i stín. Z rostliny se použí-
vají především oddenek a mladé lis-
ty. Časně zjara jsou její lístky křehké, 
nabité prospěšnými látkami a svou 
jemnou, mírně kořenitou chutí velmi 
lahodné. Nové lístky lze však sbírat 
až do října.

Mnohé rostlinky, které 
se vyskytují na břehu 
řeky, na okrajích lesa 
nebo na stráních a lu-
kách, ale bohužel i na 

našich zahradách, jsou 
divoké, plevelné, ale 

přesto velmi užitečné 
pro člověka. Jedlé pleve-
le jsou nyní považovány 
za malé nenápadné po-

klady, mohou léčit a být 
i skvělou pochoutkou.

Plevel bršlice ale obsahuje kromě množství C vitamínu dále velké množství provitaminu A a bílkovin, výjímečně vysoký 
obsah minerálů a stopových prvků jako: železo, mangan, měď, titan a bór. Dále obsahuje látky, které snižují srážlivost rr
krve – dobrá prevence embolií. Využít ji lze íí při potížích s dnou či revmatismem, protože podporuje vylučování soli. m
Účinkuje také při problémech s klouby, když zlepšuje jejich pohyblivost. Pomáhá i yy s bolestmi nohou a kladně působí 
rovněž na otoky, hemeroidy, křeče a zanícené rány. Její používání je rovněž považováno za yy prevenci proti močovým 
a ledvinovým kamenům. Jelikož pomáhá i při poruchách metabolismu cukrů, doporučována je k podpoře léčby diabetu.
Pozitivní vliv má rovněž na překyselení organismu, navíc působí protizánětlivě a detoxikačně, neboť díky schopnosti ě
odvodňovat pomáhá dostávat z těla škodlivé látky. Z jejího oddenku si lze připravit lahodný čaj. Mladé listy bršlice se jj
hodí i na chléb s máslem či pomazánkou, rovněž u do salátů a vyrobit se z nich může i špenát. Navíc se jedná o vhodnou tt
ingredienci do polévek místo petrželky nebo celerové nati.k
Bršlice je také bezkonkurenční proti komářímu štípnutí. Stačí rozmačkat stonek a místo jím pomazat.íí
Z uvedeného je zřejmé, že ne všechny plevely je třeba bez pardonu vymýtit. Stačí mít po ruce pár informa cí a některé 
z nich můžeme mnohostranně využít pro chuť i zdraví. Otka Stavovčíková

Mobilní 
dezinfekce

P RO DEZINFEKCI VNITŘNÍCH 
prostor veřejných budov po-
řídila městská část mobilní 

dezinfekční zařízení DesintAir. Zařízení 
pracuje na principu tzv. suché mlhy, kdy 
se jako nosič dezinfekčního roztoku 
využívají mikroskopické kapénky o ve-
likosti cca 7,5 μm. Roztok (směs vody 
a dezinfekce) se nalije do zásobníku, 
odkud je stlačeným vzduchem z kom-
presoru dopraven do hlavice s vysoko-
tlakými tryskami, které vytvoří aerosol 
požadovaných vlastností – suchou mlhu. 
Mezi její výhody patří, že i když vzniká 
na bázi vody, je nevodivá (lze použít 
v místnostech se zapojenými elektro-
spotřebiči), nekondenzuje na površích 
a velmi dobře vyplní celý ošetřovaný 
prostor včetně jinak obtížně přístup-
ných míst. n Vlastní dezinfekcí je po-
lymerový přípravek Meridasan Profi, 
který má antibakteriální, antivirové 
a protiplísňové účinky s působností až 
tři týdny. Je určen k dezinfekci vzduchu, 
povrchů, ploch i vybavení. Je netoxický 
vůči lidem, zvířatům i rostlinám, neob-
sahuje chlor, alkohol, oxidanty ani jiné 
agresivní či jedovaté látky. Díky tomu je 
nedráždivý a nehořlavý. Zatím byly tímto
způsobem ošetřeny prostory v základní 
škole, DSS, MŠ a v budově ÚMČ, postup-
ně přijdou na řadu i další objekty.

Ing. Milan Novotný, referent ŽP

Zimní údržba
komunikací (ZÚK)K

Komunikace (vozovky i chodníky) ve správě hlavního města jsou 
v zimním období (1. 11. až 31. 3.) udržovány na základě doku-
mentu „Plán zimní údržby komunikací hl. m. Prahy v období 
2020-2021“. Plán každoročně zpracovává oddělení údržby ko-
munikací Technické správy komunikací (TSK) a schvaluje jej Rada 
hl. m. Prahy. Motoristické komunikace (MK – vozovky) jsou z hle-
diska ZÚK zařazeny do tří pořadí, nemotoristické (NMK – chodní-
ky) do dvou pořadí. Aktuálně je z celkových 2 327 km MK ve sprá-
vě TSK 1 382 km (cca 59 %) zařazeno v I. pořadí, 500 km (21 %) 
ve II. pořadí a 304 km (13 %) ve III. pořadí, v některém z režimů 
je tedy udržováno 93 % MK. V MČ Praha -Troja je v I. (I. b) pořadí 
8,35 km MK, ve II. 0,96 a ve III. 6,34 km. Chodníků (NMK) je v Troji 
v I. pořadí 1,74 hektaru (pro lepší představu to při šířce 1,5 m 
znamená 11,6 km chodníků).

Časové limity pro zajištění sjízdnosti MK jsou dle Plánu nasta-
veny takto:
Limity ke zmírnění závad ve sjízdnosti MK při ZÚK nejméně na
jednom jízdním pruhu v každém jízdním směru

I. a pořadí od výjezdu do 2 hod.

I. b pořadí od výjezdu do 4 hod.

II. pořadí od výjezdu do 12 hod.

III. pořadí po ošetření vozovek I. a II. pořadí, nejpozději 
do 48 hod.

Časové limity pro zajištění schůdnosti NMK jsou dle Plánu 
nastaveny takto:
Limity ke zmírnění a odstranění závad ve schůdnosti NMK 
a chodníků
a) schůdnost chodníků se zajišťuje v době od 7.00 do 17.00 hod.
b) 1. pořadí – práce budou zahájeny po vzniku závady veí
schůdnosti v časovém intervalu podle bodu 1 neprodleně; jejich
úhrnná délka nepřesáhne 12 hodin.
2. pořadí – práce budou zahájeny v časovém intervalu podleí
bodu 1, po ukončení odstraňování závad na I. pořadí a ukonče-
ny nejpozději do 17.00 hodin dne následujícího po dni, v němž 
byly odstraněny závady ve schůdnosti I. pořadí.
Podrobnou mapu s vyznačením komunikací a jejich zařazením
do kategorií, včetně úplného textu Plánu ZÚK naleznete zde
http://zimniudrzba.tsk -praha.cdsw.cz/imapa.aspx

Ing. Milan Novotný, ref. životního prostředí
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ZE ŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ

Ptačí týden v první třídě
V měsíci lednu probíhá již tradiční „ptačí 
hodinka“ pod hlavičkou České společ-
nosti ornitologické.

N ÁM JEDNA HODINKA URČITĚ NESTAČÍ, a tak 
jsme si udělali celý ptačí týden. Ptáci, kteří 
u nás přezimují, se s námi podívali do všech 

předmětů – v matematice jsme s nimi počítali a řešili 
slovní úlohy, ve čtení jsme přečetli mnoho zajímavos-
tí, v angličtině si popsali části těla atd. Během přestá-
vek jsme se dívali na webkameru záchranné stanice 
Makov a poznávali všechny ptáčky navštěvující krmít-
ko. Náš malý projekt jsme zakončili výrobou krmítka, 
ptačího věnce a dalších dobrot, které jsme si pověsili 
na školní zahradu. S dětmi jsme tak mohli sledovat, 
jak naše nové krmítko navštěvují sýkorky nebo kosá-j j ý y
ci. A co Vy?i A V ? Pomáháte v zimě ptáčkům? Tereza Vítková

Co se děje v Ekocentru Podhoubí?Co se děje v Ekocentru Podhoubí?
Ekoškolka Rozárka
Co je u nás nového? Během února jsme si do sytosti užili sněhovou nadílku, hodně jsme zpívali a vyrá-
běli hudební nástroje. Masopustní veselí nám přineslo radost, barevné masky i písničky, přestože bylo 
vzhledem k situaci ve skromnější podobě, než jsme zvyklí. Věříme, že v příštím roce se zase všichni 
potkáme. n Procházeli jsme si cestu tří jablíček, které se dostala k nám do školky. První k nám přišlo 
z trojského sadu, další dvě z obchodu – jedno bylo české a další až z Nového Zélandu. Povídali jsme si 
o rozdílech v jejich příbězích i dopadech na přírodu. n Čas jsme trávili i v ateliéru. Nakreslili jsme, jak 
vypadá jabloň v jednotlivých ročních obdobích, a přidávali na zeď další obrázky ke dvanácti měsícům. 
n Teď už se těšíme, co přinese jaro. Určitě budeme sázet semínka a pečovat o zahradu. Všechny děti 
z Rozárky a zejména ty z kroužku Malý zahradníček už jsou nachystané. n Jak jsme vám minule psali
o výrobě krmítek na kroužku, tak to z vlašských oře chů, bylo vyzobané do posledního oříšku. Tak jsme 
ho vyrobili znovu. Vypozorovali jsme, že k nám létají hlavně sýkorky, straky a hrdlička.
Pokud máte zájem podívat se k nám do školky, ozvěte se nám ohledně individuální návštěvy. 
Domluvíme se dle aktuálních opatření vyplývajících z epidemiologické situace.

Výukové programy pro MŠ a ZŠ
Nabízíme výukové programy – pro MŠ a ZŠ – zaměřené na přírodu a ekologii, se kterými přijedeme za 
vámi – do třídy nebo ještě lépe na školní zahradu. S doktorem Datlem prohlédneme stromy, budeme 
pozorovat hmyzí obyvatele nebo si společně upečeme chléb.

Letní příměstské tábory pro děti
O letních prázdninách opět chystáme příměstské tábory, letos v těchto dvou turnusech 26.–30. 7. 
a 2.–6. 8. 2021. Doporučený věk dětí je 1. stupeň ZŠ, téma cestování v čase – do dávné i nedávné minu-
losti a možná i do budoucnosti. Tábory budou probíhat většinu dne venku v přírodní oblasti Troji a okolí 
(zahrada Trojského zámku, Botanická zahrada, Havránka, Stromovka) se zázemím v Domě spokojené-
ho stáří v Povltavské ulici 21/42, Praha -Troja. Více na http://www.podhoubi.cz/tabory/

Chcete se dozvědět více o školce, informace k zápisu či o možnosti návštěvy školky?
Ozvěte se Martině Hoferové: tel. 777 123 690, email martina.hoferova@podhoubi.cz
Zajímají vás naše výukové programy? Máte zájem o letní příměstské tábory? Kontaktujte Janu
Knappovou, tel. 776 356 959, email jana.knappova@podhoubi.cz.zz www.podhoubi.cz

V kroužku Malý zahradníček jsou na jaro připraveni.

Přijedeme, upečeme…naučíme.

On -line Dny otevřených dveří

D OBA JE JAKÁ JE, všichni se ně-
jak snažíme přizpůsobovat 
realitě. Někdo více, jiný méně.

Nám ve škole nezbývá než ctít opatře-
ní, která vydává Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy. Od 
března se mají vrátit ně-
kteří studenti, věříme, že 
brzy přibydou i další a la-
vice se opět zaplní, škola 
po čase konečně ožije. 
I v době vzdělávání na dál-
ku se snažíme nezahálet. 
Kromě poskytování výuky 
obohacené atraktivními 
prvky s využitím digitál-
ních technologií, musíme 
myslet na další školní rok. 
Ten je vždy spojen s ná-
stupem nových žáků pri-
my, v roce 2021/22 by jich 
mělo zahájit výuku 24. 
Stejně jako do školy nemohou studenti,
nemohli se přijít na vyučování a pro-
story podívat ani uchazeči se svými
rodiči. Proto pro ně byly organizovány 
Dny otevřených dveří prostřednictvím
kamery a dálkové přístupové platformy 
„zoom“. Stalo se tak v úterý 19. ledna 
a 16. února. Pro lepší představu, jak sep p j
ve škole cítí stávající studenti a co by e škole cítí stá ající st denti a co b

vzkázali novým žákům učitelé Trojské-
ho gymnázia, vzniklo video, jež vhodně 
doplňuje právě on -line přenosy v rámci 
Dnů otevřených dveří. Začátkem února 
byly zahájeny i přípravné kurzy pro 

uchazeče, jak jinak nežli 
distančně. Věřme, že při-
jímací zkoušky, které mají 
proběhnout ve dnech 14. 
a 15. 4., se budou realizo-
vat již standardním způso-
bem, tedy za přímé účasti 
letošních uchazečů.

I přes nouzový stav, 
který v únoru byl a nebyl 
zrušen, jsme se dočkali 
bohaté sněhové nadílky 
s pořádným mrazem. Když 
už nám byly zapovězeny 
hory a nemůžeme na ly-
žařské kurzy, tak jsme si 
mohli užít zimních radová-

nek přímo v Troji. Řada slunečných dnů 
nám snad dodala optimismu potřebné-
ho k překonání nejrůznějších omezení, 
která snad co nevidět pominou. Pojďme 
tomu věřit, pro lepší náladu přidávám 
jeden pozitivní obrázek, zachycený stu-
dentem tercie J.

Mgr. Radim Jendřejasg J j ,,
ředitel Trojského gymnáziaředitel Trojského gymnázia
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Foto © L. Popovská

Foto © T. Drdácký Foto © A. Rajnišová Foto: Archiv Rozárky
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ZAJÍMAVOST V BLÍZKÉM OKOLÍ

ŽIVOT V TROJI

8

U LIČKA NA DLÁŽDĚNCE vy-
chází z Trojské ulice poblíž
Zilvarovy vinice za used-

lostí Popelářka, kde směrem vpravo
prudce stoupá nahoru. Jmenovaná 
ulička byla využívána císařským dvo-
rem k cestě do Brandýsa nad Labem
v době honů. Tento úsek byl za nepří-
znivého počasí obtížně sjízdný a koně
rozblácený kopec nezvládali. Panov-
níkem často užívaná cesta musela být 
stále udržována, a proto bylo prudké
stoupání v délce asi jednoho a čtvrt 
kilometru zásluhou hraběte Ada-
ma z Valdštejna vydlážděno. (Adam
z Valdštejna, příbuzný vojevůdce
Albrechta, se narodil r. 1570 na Ko-
morním Hrádku. Vstoupil do císař-
ských služeb. Na dvoře Rudolfa II. byl 
postupně číšníkem, komorníkem,
radou a nakonec nejvyšším sudím,
za císaře Matyáše povýšil až na nej-
vyššího hofmistra a od r. 1627 až 
do smrti r. 1638 byl nejvyšším pur-
krabím království.) Práce trvaly od
17. 7. 1628 do 30. 6. 1629. Pískovcový 
Valdštejnův sloup vydláždění ces-

ty připomíná. Je asi 5,5 m vysoký, 
na hlavici s barokními spirálami 
je koule, na podstavci erby.

V r. 1547 získala královská komora 
zámek Brandýs n. Labem s vynikající 
honitbou. Cesta do Brandýsa vedla 
tehdy z Pražského hradu nejprve do 
Holešovic. Řeka tu nebyla prudká ani 
hluboká, a proto tu byl zřízen přívoz. 
Pokud však vladař pobýval v Praze 
delší dobu, stavěl se tu přes ostrov 
provizorní dřevěný most, který se na 
zimu rozebíral. První zpráva o mostu 
je z doby kolem r. 1600, tedy za pa-
nování císaře Rudolfa II., poslední 
z let 1723–1732 za vlády Karla VI. Na 
protějším břehu cesta pokračovala po 
toku řeky pod vinicemi někdejších 
Holešoviček k vysoké skále, na níž 
stojí zámeček Jabloňka a dál směr 
Kobylisy. Můžete se také přesvědčit 
o krásném výhledu nejen na Holešovice 
a za ul. Přádova sejít až na hranu kopce 
a pak se ulicí Na Jabloňce a Nad Strání 
zase vrátit do výchozí uličky Na Dláž-
děnce. Zdroj: www.hrady.cz

Renata Zajícová

Vážení čtenáři, vzhledem k době nepřející delším výletům bych vás ráda upozor-
nila na drobnou památku v okolí, tzv. Valdštejnův sloup. Nachází se v soukromé 
zahradě, na rohu ul. Na Dlážděnce 17 x Pod Dlážděnkou v Praze 8 – Troji. Lze na-
hlédnout přes plot.

Hopsa hejsa po Dlážděnce do Brandejsa

V cípu zahrady za plotem

Klub trojské historie
Vážení a milí členové Klubu trojské historie, zdravotní situace se zatím ne-
zlepšuje a nám nezbývá než si dávat pozor a nechat se co nejdříve naočkovat, 
abychom alespoň nějakou obranu proti covidu-19 měli. Snažím se stále shá-
nět další dokumenty o staré Troji. V současné době bych chtěl získat v aukci 
fotografii bývalé restaurace U Šoukalů na Císařském ostrově asi tak ze 70 let. 
Nevím jak to dopadne, protože časopis TROJA v době ukončení aukce už 
budete mít doma. Takže informaci podám příště. Podobnou fotografii mám 
doma a tudíž přikládám. Při té příležitosti jsem dostal od paní RNDr. Hany 
Heráňové výstřižek z Národních Listů z 16. 3. 1940, kdy byla neobyčejně 
velká voda a v novinách popisují dramatickou záchranu čtyřčlenné rodiny 
pana Šoukala, majitele restaurace, ze střechy zmíněného domu. Těším se na 
shledání a všem přeji hodně zdraví. František Malý

Sloup na rohu ulic Na Dláž-
děnce a pod Dlážděnkou

SLOUP



BŘEZEN 2021 257

9

Rembrandt: Portrét člověka prodlouženo!

J EDINEČNÁ VYSTAVA REMBRANDT – YY Portrét 
člověka konaná v paláci Kinských na Staroměst-
ském náměstí chronologicky mapuje uměleckou

pouť tohoto geniálního umělce ve zlatém věku umění 
a humanismu 17. století, přičemž je velký důraz kladen
na srovnání s díly Rembrandtových současníků i jeho
vlivu na soudobou tvorbu naší umělecké scény.

Velkolepé exponáty zapůjčené z mnoha světových
institucí i ze soukromých sbírek výstava v závěru trum-
fuje grafickými unikáty nejen z pokladnice archívu Ná-
rodní galerie v Praze (Stozlatový list, Tři kříže, Pohled
na skupinu stromů, Tři stromy). Tyto svým novátorským
propojením několika technik a postupů, experimento-

váním při výběru mnoha typů papíru i pergamenu pro 
tisk znamenaly revoluci v grafické tvorbě.

Pro Rembrandta byla vždy nejdůležitější hra světla 
a stínu na jakémkoli motivu, pozorné studium tváře, 
zachycení i těch nejtitěrnějších změn ve výrazu portré-
tovaného. Ze studijních a finančních důvodů portrétoval 
sám sebe v různých převlecích a vytvořil tak přes čty-
řicet autoportrétů. Grafika pro něj měla stejný význam 
jako olejomalba. Na závěr je nutno připomenout, že vět-
šina Rembrandtových grafik je velikosti malé poštovní 
známky, což překvapilo i mě. Výstava tohoto nadčasové-
ho umělce citových hnutí je prodloužena do 21. 3. 2021.

L. Popovská

Vystát si frontu na výstavu Rembrandta v předvánočním čase v člo-
věku probudí vzpomínku na časy dávno zaniklé, a to na davové ší-
lenství při nákupu exotického ovoce. Nutno radostně podotknout, že 
i když byla v dnešních časech koronaviru několikahodinová „náhub-
ková“ frontová linie delší, kultura porazila jednoznačně konzum.

Rembrandt se svou ženou, lept 1636

Tři kříže, suchá jehla, lept 1653, originální velikost 38,5 x 45 cm

Nové akvizice 
V loňském roce dostala Galerie hlavního města Prahy z rozhod-
nutí radní pro kulturu a cestovní ruch téměř dvojnásobek inves-
tic na nové akvizice. Bylo zakoupeno několik význačných děl.
Z trojské výstavy Jiřího Příhody se tak podařilo získat monumen-
tální realizaci z počátku 90. let s názvem 20-78000HZ/0,2-1889Db
a z další sochařské výstavy v zámku Troja dílo Fragment Jiřího
Kačera, autora, který vstupoval na scénu v 80. letech.

Adam a Eva, lept 1638 Tři stromy, suchá jehla, lept 1643

TIPY PRO VÁS

Vládní nařízení proti šíření koronaviru sice zne-
možnila návštěvy kulturních zařízení, ale „galerii 
pod širým nebem“ máme  i v Praze.

Umění v ulicíchí

mPOD
Jiří PŘÍHODA, 
2019 Rustonka 
office complex 
video NASA 
„from Red 
Planet“ (když 
se promítá) 
naproti stanici 
M: Invalidovna

Jaroslav Hašek
na koni
Karel NEPRAŠ, 
dokončila 
dcera Karo-
lina, 2005 
Prokopovo 
nám. Praha 3 – 
Žižkov

Čeští 
muzikanti
Anna 
CHROMÝ, 2002
Senovážné 
nám. Praha 1

Císařovna 
Marie-Terezie 
Jan KOVÁŘÍK, 
2020 Park 
Marie-Terezie, 
Praha 6 – 
Dejvice

Pomník čs. 
letcům padlým 
1939–45 Fran-
tišek BĚLSKÝ, 
Nám. Svobody 
Praha 6 – 
Dejvice

Památník čs. 
zahraničním 
vojákům II. 
svět. války 
Jiří PLIEŠTIK 
s kolektivem, 
2004 Vítězné 
n. Praha 6 – 
Dejvice

seriál na pokračování 
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ÚŘAD MČ INFORMUJE

TJ SOKOL TROJA INFORMUJE

Přijďte si s námi zacvičit a zasportovat! Nabízíme sportovní a kulturní vyžití
pro všechny věkové kategorie. Přijďte se podívat.
Kancelář: Trojská 171a, Praha-Troja (Sokolovna). Vchod vlevo vedle restaurace.
Úřední hodiny v době nouzového stavu jsou zrušeny, pro informace možno
volat na číslo: 728 213 254

Přijďtďt i á

Milí sportovní přátelé! Víme, že současný stav spojený s pan-
demií je dlouhý a nepříjemný pro všechny. Společenské, kul-
turní a sportovní akce není možné pořádat, sportovat lze jen 
venku individuálně a zlepšení je v nedohlednu. My se však jen 
tak nevzdáme…jsme přeci Sokolové.

R ÁDI BYCHOM VÁS A VAŠE DĚTI PŘIZVALI k troše pobavení, kreativní činnosti, 
sportování a možnosti soutěžit o zajímavé ceny.
n První akcí je tradiční každoroční karneval netradičně – na dálku. Více 

informací v pozvánce výše. Moc se těšíme, že se zapojíte a pošlete nám v týdnu od 6. do 
13. 3. 2021 zajímavé soutěžní příspěvky.
n Druhým projektem je „Jarní sportovní výzva“. Na sportovní úkoly a soutěžní disci-
plíny – těž o lákavé ceny – se můžete těšit od druhé poloviny března. Informovat budeme 
e -mailem a na našem fcb profilu TJ Sokol Troja všestrannost. n Dále bychom vás chtěli 
požádat o následující. Se začátkem nového roku přichází opět čas na zaplacení člen-
ských příspěvků ČOS. Prosíme proto všechny členy, aby tyto příspěvky uhradili na účet 
35-9626610207/0100 do 1. 4. 2021.

Členský příspěvek pro žactvo (do 18 let včetně) a pro seniory (od 65 let včetně) činí 
200 Kč ročně, pro dospělé (19 až 64 let) 500 Kč ročně. TJ Sokol Troja – všestrannost

Bezpečně, online,
raz dva. Sčítání začíná 27. 3. 2021
Průběh sčítání Sčítání 2021 začíná rozhodným okamžikem 
o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021. Do 9. 4. 2021 má každý možnost 
sečíst se online prostřednictvím elektronického formuláře na 
webu www.scitani.cz nebo v mobilní aplikaci. Kdo se nese-
čte online, má zákonnou povinnost od 17. 4. do 11. 5. 2021 
vyplnit a odevzdat listinný formulář. Jeho distribuci zajiš-
ťují sčítací komisaři. Vzhledem k současné epidemické situaci 
připravil ČSÚ v součinnosti s Českou poštou a hlavní hygienič-
kou České republiky distribuci a sběr listinných formulářů, při
kterých dojde k výraznému omezení fyzických kontaktů mezi
sčítacími komisaři a obyvatelstvem. Distribuce formulářů do 
domácností bude probíhat podobně, jako nyní probíhá doručo-
vání doporučených poštovních zásilek, při dodržování přísných
hygienických pravidel (ochranné pomůcky, dezinfekce, fyzický 
kontakt primárně venku, minimalizace doby kontaktu). Z tohoto 
důvodu nebudou sčítací komisaři pomáhat s vyplňováním for-
mulářů. V případě potřeby se však můžete obrátit na infolinku
840 304 050. Vyplněné formuláře bude možné odeslat v předtiš-
těné obálce prostřednictvím schránek České pošty nebo odevzdat 
na cca osmi stech kontaktních místech České pošty (vybrané po-
bočky). Odeslání bude zdarma. Kontaktní místa budou provozo-
vána za zvýšených hygienických požadavků.
Koho se sčítání týká Sčítání 2021 je povinné pro všechny 
osoby, které mají k rozhodnému okamžiku trvalý pobyt nebo 
přechodný pobyt nad 90 dnů na území ČR. Sečíst se musí kaž-
dá taková osoba, bez ohledu na místo skutečného pobytu, věk, 
svéprávnost a zdravotní stav. Za osoby mladší 18 let, osoby ome-
zené ve svéprávnosti a podobně provádí sečtení jejich zákonný 
zástupce, opatrovník nebo osoba k tomu oprávněná. Sčítání se 
týká i cizinců přítomných v ČR v rozhodný okamžik, s výjimkou
diplomatů nebo cizinců s krátkodobým pobytem do 90 dnů.
Kontaktní místa Kontaktní místa Sčítání 2021 najdete na 
vybraných pobočkách České pošty a všech krajských správách 
Českého statistického úřadu. Poskytují široké veřejnosti in-
formace o sčítání a jsou také místy, na kterých lze získat nebo 
odevzdat listinné formuláře. Ochrana dat Bezpečnost dat sčítání 
je zásadní. Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány v souladu 
s příslušnými právními předpisy a používány jsou maximálně 
zabezpečené informační systémy.
Přínos sčítání Výsledky jsou široce využitelné například při 
přípravě programů bydlení, rozvoji infrastruktury nebo pláno-
vání lepší dostupnosti služeb. Informace zjištěné během sčítání 
ovlivňují činnost veřejné správy, podnikatelské záměry i směřo-
vání výzkumných či vědeckých pracovišť a v konečném důsledku 
ovlivňují život každého z nás. Podrobnější informace naleznete 
na webu www.scitani.cz.

Zacvičte si podle seriálu cvičitelů sokolské všestrannosti:

Pohádkové postavy a bytosti Milí sportovní přátelé!
Zveme vás a vaše děti k troše pobavení, kreativní činnosti a možnosti soutěžit o za-
jímavé ceny. Jde o tradiční každoroční karneval netradičně

6.–14. 3. 2021 Téma: pohádky a pohádkové bytosti
Kategorie: n jednotlivci (děti, dospělí) n rodiny (skupiny)
Soutěžní disciplíny: 1) vtipná fotka 2) tanec 3) scénka

(účast možná v jedné i více disciplínách)
A) krásná maska B) originální C) týmová

Podmínky účasti: zaslání do 13. 3. 2021 na e -mail: katerinasramkova@seznam.cz 
či fcb TJ Sokol Troja všestrannost – chat – foto v maskách v obecní zahradě u školky 
(= registrace) + jedna ze soutěžních disciplín (foto, video) + kontakt na sebe (e -mail)
Vyhlášení: v neděli 14. 3. formou videokonference (v maskách), o vítězích rozhodne
komise cvičitelů TJ Sokol Troja
Dotazy a nejasnosti: katerinasramkova@seznam.cz, 723 607 070

Těšíme se na všechny příspěvky, nápadité převleky a Vaši účast!

TJ SOKOL TROJA
a Městská část
PRAHA-TROJA
pořádají
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Botanická zahrada
www.botanicka.cz

do 31. 3. 2021 Prodej vína Dle nařízení vlády je momentálně 
(19/2) zahrada i vinice uzavřena. Vinotéka se přesunula do 
prodejního okénka na Trojskou 148/186 a funguje ve všední 
dny od 15do 19 h. Kontakt: vinoteka@botanicka.cz, mobil:
+420 734 514 310
V nabídce jsou tato vína: Klára Bílé, sladké z odrůd Ryzlink
rýnský a Rulandské šedé. Klára je nestálá a každý rok může
překvapit. Ročník 2018 byl výrazně sladký s nižším alkoho-
lem. Spolehlivě nahradí dezert, ale jinak se dobře hodí ke 
krémovým sýrům s modrou plísní nebo pečeným broskvím.
Ryzlink rýnský 2018. Bílé, suché, čas strávený v dubovém
sudu Ryzlinku údajně prospěl. Stále si udržel typickou ci-
trusovou vůni, ale ke slovu se dostává i lipový květ, petrolej 
a horké dřevo. Zajímavý kousek, který se ale překvapivě dobře
pije. Zkuste k němu vyzrálé tučné sýry nebo slaninový quiche.
21. 1.–18. 3. Cyklus přednášek on -linek každý čtvrtek 
od 17.30 h Celý rok 2021 se nese v duchu Jedovatých rostlin. 
Témata přednášek jsou tedy zaměřená na botaniku, jedovatost,
fytotoxikologii, vlivy jedů na člověka, travičství. Přednášet 
budou odborníci na daná témata nejen z naší zahrady, ale
i z dalších odborných organizací.
4. 3. Jak orchideje lákají opylovače RNDr. Jan PONERT
11. 3. Vybrané druhy dřevin Apalačského pohoří Bc. Tomáš
VENCÁLEK V říjnu roku 2019 uspořádala Bz Praha expedici do
východní části Spojených států Amerických, do Apalačského 
pohoří. Během úžasné cesty od jihu až po nejsevernější část 
v Marylandu procestovali naši botanici tyto hory křížem krážem 
od nejnižších poloh až po vrcholky hor, nechte se překvapit.
18. 3. Jedovatá odysea aneb Nejzajímavější jedovaté rostliny 
z Bz Praha Mgr. Jarmila SKRUŽNÁ, Ing. Klára LORENCOVÁ Vý-
prava za tajemstvím nebezpečných rostlin v přírodě i zahradě.
Vysílat bude Bz přes platformu Teams. Pokud to omezení povolí, 
bude možnost přijít i do zahrady. Vstupenky se kupují předem.
Zakoupením vstupenky na přednáškový cyklus za 100 Kč pod-
poříte zahradu v této nelehké době, získáte možnost připojit 
se na vybranou přednášku a jednorázový vstup do venkovních
expozic s platností třicet dní od chvíle, kdy opět otevře. Až to 
nastane, budete informováni. Vstupenky je možné zakou-
pit nejpozději v den konání přednášky do 12 hodin.
Přednáška bude trvat 1–1,5 hodiny a přednášející ji doplní 
fotkami či prezentací. Po skončení bude následovat prostor 
na dotazy či krátkou diskuzi. Jak postupovat najdete na: 
www.botanicka.cz
AKCE PLÁNOVANÉ V ROCE 2021
n Motýli: 30. 4.–13. 6. n Výstava sukulentů: 11. 6.–11. 7.
n Výstava orchidejí: 16. 9.–3. 10. Pozor, nový termín!!!
Změna programu vyhrazena Sledujte dění v botanické zahra-
dě na sociálních sítích (Facebook a Instagram) Novinky a další 
informace najdete také na www.botanicka.cz

Novinky z vinice sv. Kláry Tisk. zpráva 16. 2. 2021

Což takhle dát si bylinný vermut?

U PLYNULY� ROK NÁM PŘINESL z dů-
vodu probíhající pandemie nemoci 
covid-19 řadu negativ a zrušených 

akcí, a to včetně oblíbeného Vinobraní sv. Klá-
ry. Hrozny, jež se vloni nemohly proměnit v je-
dinečný místní burčák, ale nazmar nepřišly. 
Naopak. Vinaři využili příležitosti a z  přebytku 
vinného moštu se rozhodli vytvořit novinku, 
která od podzimu letošního roku obohatí 
nabídku Vinotéky sv. Kláry. Ve spolupráci s li-
hovarem LANDCRAFT totiž vznikne kořenitý 
vermut, na jehož přípravu byly využity také 
místní byliny.

Ačkoliv na Botanickou zahradu hl. m. Prahy 
doléhá pandemie v mnoha ohledech negativ-
ně, jsou oblasti, kam situace přinesla neče-
kané příležitosti. „Hrozny, které jsme v roce 
2020 nezpracovali na burčák, jsme využili 
jako základ pro výrobu kořenitého vermutu. 
Pravděpodobně od září letošního roku se tak 
nabídka naší vinotéky opět rozšíří o další 

zajímavý produkt,“ uvedl Bohumil Černý, ře-
ditel Botanické zahrady hl. m. Prahy. Není to 
poprvé, kdy sortiment odrůdových vín a cuvée 
z památkově chráněné vinice sv. Kláry obohatí 
atraktivní novinka. V předchozích letech moh-
li zájemci ochutnat například nealkoholický 
mošt, slámové víno, perlivé frizzante či odrůdo-
vé vinné pálenky. Tentokrát našly využití nejen 
hrozny, ale také byliny pěstované ve venkovních 
expozicích botanické zahrady, na jejichž výbě-
ru se podílely kurátorky Botanické zahrady hl. 
m. Prahy Klára Lorencová a Jarmila Skružná. 
„Při přípravě receptury jsme navázali na tra-
dici klášterních zahrad. Vinice sv. Kláry ve 13. 
století náležela pražskému klášteru sv. Jiří, 
který byl sídlem benediktinek. Tehdejší kláš-
terní medicína byla založená na špičkové 
znalosti léčivých účinků bylin. Ne náhodou 
zde vznikaly také receptury mnoha bylinných 
likérů. Proto jsme se rozhodli využít našich 
zdrojů a spolu s lihovarem LANDCRAFT vy-
tvořit novinku – bylinný vermut z vinice sv. 
Kláry,“ vysvětluje Eliška Muchnová, vedoucí Vi-
notéky sv. Kláry. Základem byly hrozny z ukáz-
kové části vinice, kde je prezentováno zhruba 
sto různých odrůd. Vinný mošt byl ihned po 
sklizni dolihovaný vinnou pálenkou a společně 
s prvními bylinnými extrakty uložen v dubo-
vém sudu v lihovaru, kde bude zrát po dobu 
přibližně jednoho roku. Zájemci budou moci 
tuto novinku poprvé ochutnat v průběhu 
letošního září.

Zoo pro vás připravila
www.zoopraha.cz

I přesto, že je v současné době areál Zoo Praha uzavřen, každo-
denní práce se zvířaty se nezastavila. Chovatelé slonů indických 
se například intenzivně věnují tréninku slůňat – Lakuny a Amalee.

1 Většinou je to podle chovatelů Amalee, kdo Lakunu provokuje ke hrám. Zatímco Lakuna je při 
tréninku soustředěná, Amalee se snadno nechá rozptýlit okolím.
2 Želvu Smithovu odchovala Zoo Praha roku 2008 jako první na světě. Nedávno se kurátor Petr 
Velenský podílel na odhalení, jak je určeno pohlaví tohoto druhu. A nyní chovatelé vědeckých 
poznatků využili k tomu, aby namnožili pouze samečky. Před několika dny se vylíhli tři. Aktuál-
ně měří 3,5 centimetru a váží zhruba deset gramů. Želva Smithova je velmi vzácná. V Evropě je 
k vidění pouze ve třech institucích. V České republice pak pouze v Zoo Praha.
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S LONÍM SAMIČKÁM JE PRÁVĚ DESET
a devět měsíců a i při tréninku se jas-
ně ukazuje rozdíl v jejich povahách.

Klidná Lakuna dělá velké pokroky, čilá Ama-
lee zatím chovatelům ráda utíká.

„Jsem vděčen za každý den, kdy naši
‚slonaři‘ v tréninku obou sloních samiček
pokračují, byť kvůli epidemii covidu-19 je
to pro ně stále obtížnější,“ uvádí ředitel Zoo“
Praha Miroslav Bobek. „Během veterinár-
ního tréninku se slůňata učí snášet pra-
videlnou pedikúru nebo výplach chobotu
a zvykají si na to, že v budoucnu podstoupí 

různá vyšetření či odběry krve. Tato práce je 
nedílnou součástí běžné péče.“ Práce s obě-
ma slůňaty je velmi odlišná. Tréninkový plán 
je ušitý každému slonovi na míru. „Potvrzuje 
se, že povaha slůněte je velmi podobná po-
vaze matky,“ přibližuje vrchní chovatel slonů “
Martin Kristen. „Lakuna po Tamaře zdědila 
velmi komunikativní, zvídavou povahu a ve 
vztahu k okolí se jedná o velmi klidné zvíře. 
Amalee je úplný opak. Zvědavá, sebevědomá 
a velmi čilá. Občas jí je plný ‚barák‘ a všude 
běhá, oproti Lakuně bude výrazně průboj-
nější.“


