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Milí trojští
a podhořští sousedé,

chtěl bych dnes poděkovat vám všem, kteří jste na kon-
ci září přišli ke komunálním volbám. Dali jste tak jasně 
najevo, že budoucnost nejen Troje, ale i našeho hlavního
města vám není lhostejná. Volební účast sice letos nebyla
rekordní, ale i tak jsme v Praze dosáhli vysoce nadprů-
měrného výsledku 58,80%.

Již šestnáct let stojí v čele trojské radnice sdružení ne-
závislých kandidátů „Trojský kůň“ a i nadále tomu tak
díky vaší velké podpoře bude. Ve volbách jsem získali sil-
ný mandát sedmi členů v devítičlenném zastupitelstvu
a tento výsledek chápu i jako vaše poděkování za práci,
kterou pro Troju vykonáváme. Já osobně vám všem mohu
slíbit, že se ze všech sil vynasnažím, aby se nám v naší 
Troji žilo zase o trochu lépe. Jsem tu především pro vás,
a tak neváhejte mne i mé kolegy zastupitele kdykoli oslo-
vit se svými připomínkami a podněty.

Přeji vám všem krásné podzimní dny v Troji

SLOVO STAROSTY

ZASTUPITELSTVO INFORMUJE

Tomáš Bryknar

Ze zápisu z 29. zasedání 
Zastupitelstva městské 
části Praha-Troja dne 20. 9.

K uzavření Smlouvy o dílo na veřejnou 
zakázku „Úpravy pozemku pro víceúče-
lové hřiště v Podhoří, Praha 7, Troja“
Pan starosta seznámil s důvodovou zprávou a vysvětlil prů-
běh výběrového řízení, které bylo uskutečněno již jednou 
v loňském roce a následně zrušeno, neboť Odbor územní-
ho rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy nedal souhlas s umělým 
povrchem hřiště. Po přepracování projektu na přírodní po-
vrch bylo uskutečněno nové výběrové řízení, kam se přihlásil 
pouze jeden uchazeč na rozdíl od prvního výběrového řízení, 
kdy byl povrch hřiště umělý. Rádi bychom začali stavět ještě 
na podzim, ale již druhý rok čekáme na vydání stavebního 
povolení. Až bude platný Metropolitní plán, bude možné po-
tom změnit povrch. Probíhá krátká diskuze z projektu hřiště 
a jeho vybavení.

Předsedající vyzval návrhový výbor k předložení návrhu 
usnesení, o kterém se následně hlasovalo.

Zastupitelstvo MČ Praha-Troja po projednání bere na 
vědomí informaci o přípravě a výběru dodavatele veřejné 
zakázky „Úprava pozemku pro víceúčelové hřiště V Pod-
hoří, Praha 7, Troja“, schvaluje uzavření Smlouvy o dílo
se společností PV Stavby, s.r.o., Na Žvahově 198/8, Praha 5,
IČ: 04165667, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a ukládá
starostovi městské části po obdržení pravomocného sta-
vebního povolení uzavřít smlouvu o dílo dle bodu b) tohoto
usnesení. Usnesení č. 160 bylo schváleno.

Poděkování členům zastupitelstva Měst-
ské části Praha-Troja
Pan starosta uvedl, že na jednáních starostů slýchává, jak 
je v některých zastupitelstvech městských částí těžké něco
projednat. V našem zastupitelstvu měl pocit, že tzv. táhlo
za jeden provaz, i když všichni nebyli z jedné kandidátky.
Dokázali jsme se domluvit a za to pan starosta členům za-
stupitelstva děkuje. Nyní jednotlivě přistoupil k zastupitelům,
krátce ocenil jejich práci v zastupitelstvu a přínos pro měst-
skou část a předal jim pamětní listy. Pan místostarosta po
krátkém zhodnocení práce pana starosty předal pamětní list 
panu starostovi.

Na závěr pozval pan starosta zastupitele na skleničku
vína, při které informoval členy zastupitelstva o současně
probíhajících stavbách a o dalších jednáních, které pro-
běhnou od voleb do ustavujícího zasedání nového zastu-
pitelstva.
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KONTEJNERY na bioodpad, objemný Y
odpad, mobilní sběr nebezpečných
odpadů, sběrný dvůr Voctářova

p p

Na obvyklá stanoviště budou od října do listopadu přistavovány velkoobje-
mové kontejnery na bioodpad a objemný odpad (podrobný rozpis níže).
Mimo uvedené termíny můžete každý den kromě neděle využít Sběrný dvůr Voctářova, Praha 8 – Libeň, kde mohou 
občané s trvalým pobytem v Praze bezplatně odevzdat většinu druhů odpadů (i nebezpečných), a za úhradu také
pneumatiky. Otevřeno pondělí–pátek 8.30–18.00 (v zimním období do 17.00), sobota 8.30–15.00, více info 
tel. 731 909 653, web www.ipodec.cz).

BIOODPAD
(dispečink FCC tel. 724 244 105, 724 846 719)
tráva, listí, spadané ovoce, ořez větví, neznečištěná 
zemina, kuchyňský odpad (zbytky ovoce, zeleniny,
slupky)

Sobota 15. 10. 13–16 hodin
Dvůr ZŠ + TGSČ Trojská 110/21j
V Podhoří proti č. p. 280 (bývalá octárna)

Neděle 16. 10. 13–16 hodin
Pod Salabkou x Trojská

Sobota 5. 11. 13–16 hodin
Dvůr ZŠ + TGSČ Trojská 110/21j
V Podhoří proti č. p. 280 (bývalá octárna)

Neděle 6. 11. 13–16 hodin
Pod Salabkou x Trojská

Sobota 26. 11. 13–16 hodin
Dvůr ZŠ + TGSČ Trojská 110/21j
V Podhoří proti č. p. 280 (bývalá octárna)

Neděle 27. 11. 13–16 hodin
Pod Salabkou x Trojská

OBJEMNÝ ODPAD
(dispečink ipodec tel. 493 647 931)
nábytek, koberce, linolea, umyvadla, 
mísy, sportovní vybavení (lyže, snowboar
kola…), velká zrcadla

Sobota 12. 11. 8–12 hodin
Pod Havránkou 807/15
(u stan. tř. odpadu č. 16)( p )
Sádky
(u stan. tříděného odpadu č. 4)( p )
V Podhoří proti č. p. 280
(bývalá octárna)

Sledujte, prosím průběžně termíny přistavení kontejnerů 
v časopise Troja a na www.mctroja.cz.

ÚŘAD MČ INFORMUJE
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ÚŘAD MČ INFORMUJE

Trojští voliči se ke komunálním vol-
bám dostavili v počtu 578 (z 983), tedy 
58,80 % voličů, což je nezvykle menší 
účast, než jaká je v Troji obvyklá. O to 
větší je škoda patnácti neplatných hlasů.

D ĚKUJEME STATEČNÉ VOLEBNÍ komisi za náročné 
sobotní sčítání hlasů, obří plachty s vykřížkovaný-
mi kandidáty z různých stran v počtu šedesátipěti 

opět nechyběly. V Troji dostal Trojský kůň v přepočtech 
3731 hlasů, Společně pro Troju mělo 1026 hlasů. Nej-
úspěšnější jednotlivci před přepočtem podle pořadí na kan-
didátce: z Trojského koně: Tomáš BRYKNAR (433), Michal 
PETKOV (425), Petr HOSTAŠ a Vojtěch VALTR (oba 422). Za 
Společně pro Troju obdržel nejvíc hlasů Petr ŠÍMA (123), Ka-
rel NĚMEČEK a EvženK ZÁPOTOCKY (oba 121). Podle umístění 
na kandidátkách jsou v přepočtu zastupitelů nejúspěšnější 
Trojský kůň (7 mandátů) a Společně pro Troju (2 mandáty).

Výsledky pro HMP: 1. Praha sobě, 2. Spolu pro Prahu, 
3. Piráti.

Podrobné oficiální výsledky voleb v Troji a zastupitelstva 
Magistrátu Hlavního města Prahy jsou zveřejněny na úřední 
desce a na www.volby.cz (č. okrsku Troja 52001).

Renata Zajícová, zapisovatelka OVK

Jak se v Troji volilo do zastupitelstev
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MĚSTSKÁ ČÁST
PRAHA-TROJA
A GALERIE HLAVNÍHO
MĚSTA PRAHY
VÁS SRDEČNĚ ZVOU NA

Slavnostní
Koncert
při přílepři příležitosti
státního svátku
České republiky
V NEDĚLI 30. 10.
OD 19 HODIN
V CÍSAŘSKÉM SÁLE
TROJSKÉHO
ZÁMKU
Vystoupí
Trio Jaroslava Hudce
ve složení:
kytara
zpěv, kytara
violoncello

Mobilní sběr nebezpečného odpadu a jedlých olejů
Další termíny až v příštím roce, na jedlé oleje využijte nádoby na vybraných stanovištích tříděného odpadu, případně
Sběrný dvůr. Pro nebezpečné odpady pouze Sběrný dvůr.
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ÚŘAD MČ INFORMUJE

NAPSALI JSTE

ŽIVOT V TROJI

Inzerce

REALIZACE A ÚDRŽBA ZAHRAD
SEKÁNÍ TRÁVY

TEL.: 606 662 223, 723 899 561

RIZIKOVÉ KÁCENÍ, ŘEZ
A OŠETŘOVÁNÍ STROMŮ

Přívětivé sousedské

kreativní setkání se
v podzimním odpoledni!
SOBOTA 15. 10.

Dům spokojeného stáří, Povltavská 21/42

Těšme se na velice srdečné tvůrčí odpoledne
pod taktovkou i za usměvavého dohledu nám
známé a energické Jesiky Pecháčkové spolu
s učitelkami z MŠ Nad Kazankou.

Tvoření dekorací z přírodních materiálů.
Přijďte si pomalovat list stromu, vydloub-Přijďte si pomalovat list stromu vydloub-
nout dýni a pokusit se s ní pracovat, prozkou-
mat co je možné vlastní rukou stvořit z pod-
zimních darů naší často opomíjené přírody.

PRO RODIČE I DÍTKA.
PRO DĚTI BEZ RODIČŮ.
PRO DOSPĚLÉ BEZ DĚDICŮ.
KAŽDÝ JE VÍTÁN.

Chutné a pestré občerstvení zajištěno – při-
neste i něco vlastního na ochutnání.
Můžete přinést dobrou i nostalgickou ná-
ladu, vlastní papír, pastelku, list ze stromu,
kus dřívka.

Žádné vstupné se neplatí.

Odměnou nám všem je radost z tvoření, setká-
vání se a meditace nad tím, co naše prsty a mo-
hou stvořit. Maj.

MINULOST, PŘÍTOMNOST A BUDOUCNOST TROJSKÉ KOTLINY

Dotkni se řeky!
Staňte se „trojským chodcem“ a projděte si výstavu, u které 
si můžete představit připravovanou proměnu místa.

V Y
STAVA SE INSPIRUJE POEZIÍ VÍTĚZSLAVA NEZVALAYY , který v Troji žil. Vaše vlastní ruka se 
může stát mapou, která vám spolu s Nezvalovou tvorbou pomůže projít Trojskou kotlinou
a doslova ji uchopit: tedy pochopit, kde a jak se promění. Věděli jste, že zahrada zámku má 

sochařskou výzdobu, jejíž součástí je i znázornění čtveřice živlů? Možná i jimi se Nezval inspiroval.

Výstavu připravil Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR), který od roku 2015 vytváří vizi 
Trojské kotliny. Vznikla v něm Koncepce Císařského ostrova, na kterou navázala řada kroků.
Například rychlé projekty výsadeb, údržby či odstraňování skládek.

Chcete vědět víc o dalších krocích, které město chystá? Všechny informace a aktuality k projek-
tům najdete na webu: https://iprpraha.cz/projekt/15/cisarsky-ostrov-trojska-kotlina

DOPROVODNÉ AKCE

13. 10. Urban walk pro děti 15–18 h 
Objevujeme město. Nutná rezervace 
přes GoOut více na webu.
28. 10. Dernisáž Ukončení výstavy 
a sezony trojského zámku 15–17 h 
Urban walk a kulturní program 
pro děti i dospělé
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PRO CHYTRÉ HLAVIČKY

Změny autobusových linek 
do ZOO od 28. 9. 2022
Ofi ciální informace organizace ROPID

V SOUVISLOSTI S OTEVŘENÍM NOVÉHO PAVILONU GORIL 
v pražské Zoologické zahradě dochází od 28. září 2022 
k úpravě autobusových linek v oblasti Troji. Stávající zastávka 

Zoologická zahrada mění název na ZOO Praha-Troja. Pro přístup k no-
vému pavilonu goril na severní straně areálu bude možné využít auto-
busovou zastávku ZOO Praha-Sklenářka (bývalá zastávka Sklenářka).

Páteřní autobusová linka 112 pojede nově pouze v trase Nádraží 
Holešovice–ZOO Praha-Troja a vybrané spoje již nebudou zajíždět 
do Podhoří. Zároveň budou na lince 112 nasazeny výhradně kapa-
citní kloubové autobusy.

Jako náhrada spojení do Podhoří bude zavedena nová autobuso-
vá linka 234 v trase Nádraží Holešovice – Parkoviště Trojský most – 
ZOO Praha-Troja – ZOO Praha-Sklenářka – Podhoří. Tato linka na-
bídne přímé spojení se severním vstupem do ZOO a také nahradí 
stávající kyvadlovou linku ze záchytného parkoviště u Trojského 
mostu. Z důvodu obtížné průjezdnosti ulice Trojská v úseku mezi 
obratištěm u Zoologické zahrady a Botanickou zahradou budou na 
tuto linku nasazeny pouze autobusy standardní délky, její kapacita 
je tak omezena. Během provozní doby ZOO bude jezdit linka 234 
každých 15 minut, v ostatních obdobích bude její interval 30–60 mi-
nut. Zastávka Parkoviště Trojský most bude obsluhována ve směru 
Podhoří pouze do 14:00 a ve směru Nádraží Holešovice až od 12:00. 
Zároveň bude provoz této linky z parkoviště o víkendech mezi 10:30 
a 13:30 posílen vloženými jednosměrnými spoji v trase Parkoviště 
Trojský most – ZOO Praha-Troja.

Z důvodu nemožnosti potkávání autobusů v Trojské ulici v úseku 
mezi ZOO a Botanickou zahradou bude s ohledem na rozšíření pro-
vozu autobusů mezi Nádražím Holešovice a Podhořím nutné zrušit 
zajíždění midibusových linek 235 a 236 do zastávky ZOO Praha-
-Troja (původně Zoologická zahrada). Pro dopravu do/ze ZOO bude 
možné využít zastávku ZOO Praha-Sklenářka u severního vstupu.

…spočítejte stopy v rámečku, kolik jich tam je (?): bažant (1)…, havran 
(2)…, kachna (3)…, veverka ((4)…, vydra (4 5)…, vlk (6)…, rys (7)…, 
srnec (8)… a všech stop dohromady… (vyluštění na str. 11).

Stanovisko městské části k provedeným změnám
Městská část a Zoologická zahrada 
od jara tohoto roku projednávaly 
úpravu řešení autobusové dopra-
vy mezi Holešovicemi a Podhořím. 
Naším společným požadavkem bylo 
zachovat přímé propojení stanice 
metra Nádraží Holešovice a Podho-
ří, které dlouhodobě považujeme za 
prioritní z důvodu zajištění dopravy 
pro místní obyvatele, obecně pro 
lepší dostupnost druhého vchodu do 
ZOO ve směru od Holešovic bez nut-
nosti přestupování u hlavního vcho-
du, a požadovali jsme i jeho posíle-
ní, aby se předešlo přeplňení spojů 
z důvodu vyššího počtu návštěvníků 
k novému pavilonu goril.

Tomuto požadavku bylo ze stra-
ny organizace ROPID a Dopravního 
podniku hl.m.Prahy vyhověno. Od 
28. září proto došlo k přečíslování 
spojů linky 112 jedoucích až do 
Podhoří na linku 234 a jejímu po-
sílení (přes den na 4 spoje za ho-
dinu). Linka 112 bude jezdit nadále 
jen k hlavnímu vchodu do ZOO. Pro 
lepší přehlednost byly také uprave-

ny názvy zastávek u ZOO a u Skle-
nářky.

Třetí zásadní změnou je zrušení 
zajíždění linek 235 a 236 k hlavní-
mu vchodu do ZOO, obě pojedou od 
Bohnic rovnou do Podhoří a zpět. 
Důvodem je nesouhlas Dopravního 
podniku hl.m.Prahy s navýšením po-
čtu průjezdů autobusů úsekem Troj-
ské ulice mezi hlavním vchodem do 
ZOO a Botanickou zahradou.

S touto úpravou Městská část ne-
souhlasí, z naší strany byla předem 
připomínkována. Navrhovali jsme 
zachování zajíždění jedné z linek, 
což by počet průjezdů dokonce sní-
žilo i při posíleném provozu linky 
č. 234. Budeme proto nadále jed-
nat a požadovat obnovení provozu 
alespoň jedné z linek 235 nebo 236 
zpět k hlavnímu vchodu do ZOO, 
kde zastávka funguje jako významný 
přestupní uzel s vysokou poptávkou 
cestujících ze ZOO i okolí, a přestup 
zde je důležitý i pro spojení obyvatel 
Troje do Bohnic.

Ing. Irena Marková, tajemnice úřadu

2022

1 2 3 4 5 6 7 8 
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ZE ŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ

Co je novéhoéh v Ekocentru Podhoubí a Ekoškolce Rozárce?

Ekoškolka Rozárka
Ve školce probíhá adaptace, děti se seznamují 
mezi sebou, se třídou, zahradou i okolím školky.
Nastavujeme prav idla, která děti tvoří spolu s uči-
teli. S pomocí kalendáře si na ranní elipse všímá-
me koloběhu roku. První týdny se nesou v duchu
toho, co nám podzim dává a co mu můžeme dát 
my. Nechybí povídání a hry o houbách, sbírání 
jablek či jitrocele v sadu a zpracovávání úrody.
K tomu spousta her, objevování, tvoření a času
venku.

I letos pokračujeme v tématu čtyř živlů, obje-
vování přírodních cyklů a oslavě přírody ve všech
jejích proměnách. Inspirujeme se se nadále prvky 
programu Začít spolu a v programu Ekoškola pro
MŠ se budeme věnovat prostředí.

Po prvním roce provozu jsme rozšířili naší le-
tenskou pobočku o druhou třídu a přivítali další 
děti a rodiče. A naše trojská školka bude v létě sla-
vit desáté narozeniny!

Chcete se dozvědět o školce víc? Kon-
takt: Veronika Iljuchina, tel. 777 123 690, email:
reditelka.skolka@podhoubi.cz

Setkávání s vámi
Během září jsme se s vámi potkali na Trojském 
vinobraní a na sousedské slavnosti Zažít Troju Ji-
nak. Děti se na našem stánku mohly vyřádit v pod-
zimně laděných aktivitách, tvořily pelíšek pro jež-
ka, lovily myšky, krmily zvířátka a vybíraly blešky 
medvědovi z kožichu. Rodiče si tak mohli vychut-
nat sklenku a užít slavnosti. V zahradě trojského 
zámku jsme se také sešli k Podzimní slavnosti, 
kde se setkali děti, rodiče i tým školky z obou na-
šich poboček – trojské i letenské. Dále plánujeme 
brigádu na zahradě školky a výlet s rodiči.

Výří výpravy
V létě prožily děti z kroužku Výřích výprav táboro-
vé dobrodružství a koncem září začaly opět pravi-
delné výpravy. Kroužek posílili loňští předškoláci,

nyní již prvňáci a bylo to krásné shledání! Jsme 
rádi, že i tímto způsobem, zůstáváme s bývalými 
Rozárčaty a jejich rodiči v kontaktu.

Výukové programy pro školy a školky
V naší nabídce si můžete vybrat dva nové výuko-
vé programy věnované půdě. Pro děti z mateř-
ských škol je to Žížalí kouzlení, pro žáky ze škol 
základních Podzemní džungle. Připravili jsme
také rozšířené verze programů věnovaných vodě
nebo hmyzu ve formě projektových dnů. Stále
platí, že většina našich programů probíhá přímo
ve školách, na jejich zahradách nebo v blízkém
okolí. Kompletní přehled najdete na https://
podhoubi.cz/ekologicke-vyukove-progra-
my/. Náš tým má také nové posily Terezu a Hon-
zu, s dotazy či objednávkami se na ně obracej-
te na kontaktech: programy@podhoubi.cz, 
+420 776 356 959.

Podrobné informace ke všem našim aktivi-
tám najdete na www.podhoubi.cz.

V trojské základní škole začal nový školní rok pobytem v přírodě
Neobvyklý začátek roku přinesl školákům mnoho 
krásných zážitků a dobrodružství.

O D 4. DO 9. ZÁŘÍ vyjela celá 
škola do Jizerských hor. 
Žáci tak měli dost času 

poznat nové spolužáky a sdělit si své 
zážitky z prázdnin. Samozřejmě ne-

chyběli ani prvňáčci, pro které byl ne-
obvyklý začátek školního roku velkou 
zkouškou samostatnosti a odvahy. 
Škola v přírodě se povedla. Po návra-
tu jsme se všichni odhodlaně pustili 

do nového objevování a učení. Máme
naplánováno mnoho akcí. V polovině
září proběhl již tradiční projekt „Pěš-
ky do školy“. Společnými silami jsme
na školní zahradě postavili a slav-
nostně otevřeli venkovní učebnu,
stan ve tvaru „Pantheon Wigwam“.

Při workshopu pomohli rodiče žáků
a vyrobili dovnitř stanu spolu s dětmi 
dřevěné lavičky. Neméně zajímavou
akcí bude projekt Cirkus Happy Kids, 
který máme naplánovaný na začátek 
listopadu. Opravdu je na co se těšit.

Kateřina Tůmová
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24. ročník tradiční slavnosti Trojské vinobraní
… sobota 10. září na severním nádvoří zámku v Troji
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ŽIVOT V TROJI

Opět jinak
I letos 17. 9. 2022 proběhla v Troji nám známá sousedská slav-
nost Zažít město JINAK – Prožít Troju JINAK.

V RANNÍCH A BRZKÝCH DOPOLEDNÍCH HODINÁCH nám i přes deštivější a chladnější 
počasí vyrostlo stanové městečko a zmizela všechna zaparkovaná auta. Ulice Povl-
tavská ožila dětským smíchem, hovorem dospělých a seznamováním se místních

i nemístních. Mračna se roztáhla a nám známé Divadlo 100opic konečně ze svého repertoáru
uvedlo mistrně provedenou autorskou pohádku Skřítek, který to nevzdal. Za ještě vyjasně-
nějšího nebe a o trochu teplejšího počasí odpoledne hrála živá hudba v seskupení Nonsen-
-Inženýr Vladimír a Jarda Hudec se svými studenty. Vše do nočních hodin za vůně linoucí se
ze stánků plných domácích dobrot. Kdo měl chuť, mohl ochutnat točené pivo z rukou usmě-
vavého mladého páru a k tomu si dát teplý domácí boršč uvařený sousedkami. O děti se nám
staralo několik stánků v čele s MŠ Rozárkou a MŠ Nad Kazankou. Bylo možné si opéct buřt 
a posedět u ohně. Stejně tak i několik kreativních stánků ku dívání, tvoření a všeho možného
dobrého na pití i k snědku bylo dostatečné množství. Návdavkem bylo možno ochutnat trochu
dobrého vína místních vinařů. Stánek s instalací Rudolfa Šmída a jeho prezentace leporel 
i obrazu, který byl určen k jídlu. Stál za to navštívit. Také dětské a další a podobné stánečky 
bylo možné zřít. Na závěr nám vytvořil mapping. Světelným uměleckým obrazem oživil na 
několik desítek minut přilehlé budovy pan Fanda Pecháček.

Jako kordinátor celé akce děkuji úplně každého, kdo přišel, přispěl, uvařil, upekl, něco
vymyslel nebo pomohl se stavěním i úklidem. Zvláštní poděkování: Automat zs., Majdě
Jirků, Jesi Pecháčkové. Veliký dík městské části Praha-Troja za pochopení, toleranci, pro-
placení dopravních značek a elektrické energie, zapůjčení stanů a stolů. A zcela namístě
je i poděkování starostovi Tomáši Bryknarovi za komunikaci, trpělivost, podporu a férový 
přístup.

Na další ročník se těším, ale loučím se jako hlavní koordinátor ZMJ-ZTJ! Ročník 2023 je
plně na vás všech, na nás, na nás všech – kreativitu a zapojení se meze nikomu nekladou.
Pro radu, co je možné a co by bylo možné, mne můžete kontaktovat. Prosím o sledování fcb:
Trojská kulturní produkce. I nám prosím na stánkách vyplňte krátký dotazník!

Po dohodě k vyzvednutí drobné zapomenuté osobní věci.
Z. J. Majzner-Meissner 731 078 660, zde.maj@centrum.cz

Kaple sv. Václava

Viniční sloup
Kaple sv. Kláry

Trojský pivovar
Osada Rybáře

Viniční usedlost Salabka

Panský dvůr

Dny evropského
dědictví v Troji

TÉMA: UDRŽITELNÉ PAMÁTKY
sobota 17. září 2022

Na prohlídky trojských památek navázala odpoledne
Před Starou školou akce Zažít město jinak
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27. 9. Povltavská

Součet stop z páté strany = bažant i havran, oba 5x, kachna a veverka, obě 4x, vydra, vlk i rys – každý 11x , srnec 10 x; v rámečku jsou celkem 62 stopy.
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ŽIVOT V TROJI otevřeno pá 13–17, so a ne10–18 h

Galerie Miro denně 10–17 h TIP PRO VÁS

K AREL DEMEL V NAŠÍ GALERII představuje tříletou
práci na kresbách a grafice za intenzivního prožitku
knihy (poslech v originále) francouzského „prokle-

tého básníka“ Comte de Lautréamonta – Zpěvy Maldororovy.
Pomocí fixu, běloby, vody, většinou tmavého papíru tu

rozehrává šílené sny, vidiny, filozofii hlavního hrdiny, ale
hlavně příběhy lidí ukazujících vždy na mravní bídu člověka 
a v neposlední řadě Stvořitele. Ani barevné lepty neskrývají 
nic z pudově krajní krutosti člověka, jeho nesmírné pýchy,
rostoucí zloby, trýznění, sadismu. Pravě proto se zrodil zlý 
Maldoror, aby vymýtil lidskou rasu, i když…

Vystavující umělec připomíná i dobré skutky nekonvenč-
ního protagonisty a ty nejbrutálnější výjevy dovedně zjemňuje.
Vždyť „dobro a zlo je totéž. Projevujeme svou nemohoucnost 
a t ouhu dospět k nekonečnu třeba nejhoršími prostředky“.

Karel Demel svou působivou surrealisticky expresionis-
tickou tvorbou připomíná kultovní, zapomenutou a zakáza-
nou knihu, jejíž hlavní hrdina „přízračný jezdec“ Maldoror 
nepřestává putovat věky a neustále nás míjí.

Výstava potrvá jen do 30. 10., tak si ji nenechte ujít. L. P.Karel Demel kresby a grafika
S velkým potěšením vyslechl 
Karel Demel (Chevalier Řádu 

umění a literatury) úvodní tóny 
trombonu na zahájení své výstavy 
Maldoror v Galerii u Lávky. Jak by 
ne, vždyť coby vystudovaný trom-
bonista a člen legendární skupiny 

Grafi čanka složené z výtvarníků 
dovedl náležitě ocenit vynikající 

dovednost hudebnice Veroniky 
Lédlové. Nebylo těžké pochopit, 

že řízné „trylky“ trombonu oprav-
du skvostně vyjadřují brutalitu, 

zběsilost, zoufalství Maldororovo.

J. Anderle, Pablo Picasso
Více jak před deseti lety nás naše kamarádka, milov-
nice Anderlových rozhlasových pořadů Láska za lás-
ku, zavedla za kulturou do Pellého vily, kde sídlila 
kdysi Galerie Anderle. Byli jsme spokojenost sama,
dokonce jsme se setkali s umělcem samotným. Právě
proto jsem s radostí vyrazila do Galerie Miro, která 
pořádá údajně poslední komerční výstavu Jiřího An-
derleho a je zde k vidění i několik grafik Picassových
pro srovnání těchto dvou umělců.

N ENÍ SE ČEMU DIVIT, vždyť již řadu let „rozmlouva-
jí“ jejich díla společně s díly Rembrandta a Matisse 
v Metropolitním muzeu New York na stejném patře.

Renesanční osobnost a veliký milovník života Jiří Anderle zde
předkládá grafiku z 80.–90. let minulého století, tu s kritic-
kým podtextem konzumu dnešní společnosti (Jídlo, Oko),
anebo goyovské brutální vize (Bestia triumphans), také vzpo-
mínku na milovanou babičku, či „Krásky z Florencie, Říma“.

Poprvé jsem měla možnost spatřit sérii umělcových ak-
rylových pláten groteskního „Bubeníka“, zřejmě jako veselé
připomenutí jeho působení v této muzikantské pozici.

Překvapením jsou Anderleho plátna z roku 2022, tvořená 
vesměs kombinovanou technikou, zejména Nostalgický poeti-
kon (novátorská kombinace technik akryl, akvarel, koláž, rud-
ka, poštovní známky, juta, kapradí, sádra). Ovšem vše v duchu
jeho nekonečných příběhů s komplikovanou sítí různých forem.

Vždyť život je zázrak, který by si sám autor tak rád zopa-
koval. Tato výstava potrvá jen do 30. října tohoto roku.

L. P.

Umělcovy grafické listy, včetně vystavených, je možné po do-
hodě zakoupit: khmartina@seznam.cz, tel.: 605 165 848 – paní 
Martina Navarová

vlevo nahoře: Anderle, Bes-
tia triumphans, měkký kryt,
suchá jehla, lept
vlevo dole: Picasso,
V cirkuse, akrobati, žirafa
a koupající se ženy, lept na
papíře Vélin
vpravo nahoře: Anderle, Tři 
generace (Babička), koloro-
vaný lept, kresba
vpravo dole: Anderle, Kráska
z Florencie a groteskní scé-
na, kolorovaný lept

kresb
ennnííímímím vvyslechl

Maldoror
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M UCHA SE PROSLAVIL PLAKÁTEM pro slavnou herečku Sarah Bern-
hardt – Gismonda. Nezvykle pro něj použil prodloužený úzký formát 
stojící herečky na vyvýšeném výklenku vyvolávajícího dojem světice,

a to vše v tlumeně pastelových barvách.
Tento umělec vytvořil nový styl umění art nouveau – plakáty plné dekorativ-

ních motivů, ať už geometrických či květinových, mozaikových, přičemž v centru
zájmu je vždy velmi přitažlivá ženská postava často s rozevlátými vlasy. Svým
dekorativním panó propagoval krásu sloužící k zušlechťování prostého lidu.
Cenová dostupnost těchto plakátů vedla k masivnímu prodeji. Ty se tak staly oz-
dobou interiérů a tím byl naplněn Muchův sen o vytvoření krásnějšího a lepšího
světa. Vždyť dle jeho slov prostředí harmonie a krásy povznáší lidského ducha 
k vyšší mravnosti, a tak raději zůstane obrázkářem pro lid, protože v tom vidí 
poslání umělce.

Výstava ve Valdštejnské jízdárně však nabízí ucelený pohled na život a tvorbu
Alfonse Muchy. Poznáváme v něm velkého humanistu, fotografa, mystika, sym-
bolistu, nejvyhledávanějšího designéra, autora učebnice pro umělecké řemesl-
níky a designéry, ilustrátora, portrétistu, šperkaře, tvůrce známek, bankovek 
a mnoho dalšího, ale především velkého vlastence.

Dále se na výstavě dozvíte, co zapříčinilo vznik jeho velkolepé a nadčasové
Slovanské epopeje. Překvapením jsou také Muchovy expresionistické pastely,
i když výborná architektonická instalace v pojetí světové Evy Jiřičné zapo-
mněla na to nejdůležitější v architektuře – světlo, a proto mnohé podstatné
exponáty není bohužel možno řádně vychutnat. A to zamrzí. Bonbónkem výsta-
vy, který nikdo nepřehlédne, je dozajista čarovná klasicky muchovská busta 
Příroda, jež nebyla dosud nikdy vystavena, a pro mě osobně Rodinovy Prokleté
ženy, bronzový odlitek z díla Brány pekla věnovaný Muchovi. Výstava potrvá jen
do 31. 10. 2022. L. P.

Valdštejnská jízdárna Valdštejnská 3, Metro A, tram 12, 18, 22 Malostranská
denně 10–18 h, so 10–20 h, 240/150 Kč, mucha.eu

TIPY PRO VÁS

ZAJÍMAVOST

Je  snad někdo, kdo by 
se nesetkal se secesní 
magií plakátů Alfonse 
Muchy, jež jsou bohatě 
zdobeny byzantskými 
svatozářemi, křivkami 
s geometrickými vzory 
z českých barokních kos-
telů, ale hlavně okras-
nými motivy z keltské 
a slovanské kultury?

vlevo nahoře: Příroda, pati-
novaný bronz a malachit
vpravo: Gismonda – první 
z mnoha plakátů pro Sarah
BernhardtBernhardt
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Centrum libeňské historie a kultury 
představuje v rámci svého rozmanitého 
programu i výstavu „Dílo libeňského 
génia Vladimíra Boudníka“ (1924–1968).

Magické krajiny lidství
Libeňský svět, Pivovarnická 1022/3 Praha 8 – Libeň
úterý–sobota 13–19 h, zdarma www.libenskysvet.cz

V. Boudník, Zrušený portrét, lept 1948

T EDY PRVNÍ
část z dese-
tidílné série

výstav, věnovanou
rané tvorbě zakla-
datele „explosiona-
lismu“ i jeho přá-
tel – spolužáků ze
Státní grafické školy.

ŽIVOT V TROJI

CO NOVÉHO U SOUSEDŮ
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Vážení přátelé trojské historie, dne 14. září 2022 se ko-
nala poprázdninová schůzka našeho Klubu v Domě spo-
kojeného stáří. S velkou radostí Vám sděluji, že účast 
byla třiadvacet historiků, což považuji za mimořádné 
(a to ještě někteří historici byli omluveni).

SETKÁNÍ PO PRÁZDNINÁCH jsme
začali slavnostně. Popřáli jsme
pevné zdraví panu Ing. Prokopu

Tomanovi, který oslavil 80. narozeniny.
Svoje gratulace jsme ztvrdili přípitkem.
Pan Toman je představitelem starého
trojského rodu z vily Tomanka v Podho-
ří a zakládajícího člena Nadace Quido
Schwanka, Troja město v zeleni.

Rád bych poděkoval všem našim
členkám v čele s paní Helenou Klíčovou,

které se o nás staraly přísunem dobrot 
a dobrého pití.

Schůzka byla velmi živá, protože
jsme se dlouho neviděli a bylo o čem de-
batovat nejen o tom, co se stalo o prázd-
ninách, ale i nad historickými fotogra-
fiemi.

Příští schůzka Klubu trojské historie
bude 19. října 2022 od 17 hodin zase
v Domě spokojeného stáří.

František Malý

Klub trojské historie

Další ročník sochařského Festivalu pS l iSculpture Line
představuje opět sochy a výtvarné objekty domá-
cích i zahraničních tvůrců „pod širým nebem“.

Z ÁMĚREM EXPOZICE je ozvláštnit a obohatit veřejný prostor, na-
bídnout nový pohled na města i na samotná umělecká díla, a to jak 
obyvatelům, tak i návštěvníkům. Vydejte se na trasu „sochařské

linky“ a užijte si unikátní letní výstavu.

CHODOV PARK
V parku 8, Praha 11 – Chodov

Nohy z vody Kurt Gebauer
Sladké sny Lukáš Rittstein

KONGRESOVÉ CENTRUM
5. Května 1640/65, Praha 4 – Nusle

Dvě křesla Alexandra Koláčková
Osvícení Lukáš Rittstein
Virus – karanténa Michal Trpák
Dvaja Andrej Margoč
Nenažranec Andrej MargočNenažranec Andrej Margoč
Oharek ve tmě 3 Václav Fiala

VYŠEHRAD
 Sedící lvice Jaroslav RónaS dí í l i J l Ró

TANČÍCÍ DŮM
Jiráskovo nám. 1981/6,Ji á k á 1981/6
Praha 2 – Nové Město

 Co je to štěstí Michal Trpák
NOVOMĚSTSKÁ RADNICE
Karlovo nám. 1, Praha 2 – Nové Město

 Sedící postava Alexandra Koláč-
ková
NÁM. FRANZE KAFKY Praha 1

 Čtenář v křesle Jaroslav Róna
PRAHA – BUBNY
Bubenská 177, Praha 7 – Holešovice

 Wooden Cloud Martin Steinert
BOBOVÁ DRÁHA PROSEK
Prosecká 906/34 b, Praha 9

 Nohobob Štěpán Šefr
PAVILON B. BRAUN DIALOG
Budínova 2464/2 b Praha 8Budínova 2464/2 b, Praha 8

 Sofa Alexandra Koláčková

 Trpaslíci Kurt Gebauer
Lenoška Aneta Filipová Lenoška Aneta Filipová

 Hromový pták Simona Krausová

Trpaslík (pomník, pozorovák, čepice)
K. Gebauer, detail
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ZE SPORTOVIŠŤ

TJ SOKOL TROJA INFORMUJE

Úspěšný první ročník sé-
rie zimních běhů Trojou, 
Troja Challenge 2022, 
povzbudil organizátory 
ze SaBaTu Praha k pořá-
dání druhého ročníku.

C ÍL, KTERY si organizátoři 
uložili před začátkem prv-
ního ročníku, tedy rozhýbat 

organizované sportovce i amatérkou
běžeckou veřejnost se významným
dílem naplnil. Přes dvě stě dvacet 
běžců se zúčastnilo prvního roční-
ku, to odpovídalo odhadu organi-
zátorů Ovšem pouze deset běžců sezátorů. Ovšem pouze deset běžců se 

Druhý ročník série běhů
zúčastnilo alespoň čtyř závodů. Zde je jistě prostor pro zlepšení, 
aby se naplnil druhý cíl organizátorů, poskytnou možnost pra-
videlného měření zlepšující se fyzické kondice.

Za významného přispění městské části Troja odstartuje lis-
topadovým během druhý ročník Troja Challenge který nabídnetopadovým během druhý ročník Troja Challenge, který nabídne 

několik změn. Organizátoři se rozhodli rozšířit 
nabídku běžeckých tras o standardní pětikilomet-
rovou trať a rozšířili počet kategorií, aby dosažené
časy byly lépe porovnatelné v rámci jedné kate-
gorie.

Dosažené časy budou opět profesionálně změ-
řeny a každý z účastníků obdrží po konci závodu
malé občerstvení.

Letošní termíny zimních kondičních běhů se
budou konat: 20. listopadu, 18. prosince 2022, 
22. ledna, 19. února a 19. března 2023.

Tradičním místem pro start je areál trojského
SaBaTu. Bližší propozice budou zveřejněny v Troj-
ských listech vždy před konáním konkrétního
závodu, dále pak na facebookové stránce Troja 
Challenge.

Zájemci se mohou registrovat přes platformu
sport-base.cz v sekci „Registrace“, trojští občané
a sportovci z trojských sportovních klubů mají re-
gistraci zdarma.

Štěpán HasalŠtěpán Hasal SaBaT Praha, SaBaT Praha

Fotbalový koutek
Jsme tady opět s naším koutkem informace-
mi okolo fotbalového oddílu TJ Sokol Tro-
ja. Všechna družstva již vstoupila do svých
soutěží.
MUŽI – A už v této sezoně již odehráli šest zá-
pasů s bilancí: 6 4 1 1 15–12 13 b. a v sou-
časnosti se nachází na čtvrtém místě tabulky 
I. – B třídy. Na dobrých výsledcích A-mužů se
projevuje výborná práce nového trenéra M. Svo-
body a dobrý přístup hráčů k tréninkům. Totéž se
dá říci i o mužstvu B – MUŽŮ. Ti mají bilanci:
4 3 0 1 12–7 9 b. a v aktuální tabulce II. třídy 
jsou též na čtvrtém místě. Na mužstvu mladšího 
dorostu doléhá skutečnost malého počtu hrá-
čů, navíc s nízkým věkovým průměrem. Během
prázdnin a září se podařilo získat několik nových
hráčů ale s malými fotbalovými základy. Přesto
je na hráčích je vidět zapálení, což se projevuje
dobrou účastí na trénincích. Ze dvou zatím ode-
hraných zápasů mužstvo nezískalo zatím žádný 
bod a mají pasivní skóre 2 – 11. Mužstva MLAD-
ŠÍCH ŽÁKŮ A PŘÍPRAVKY se podařilo doplnit p p

o nové hráče (většinou Trojáků) tak,
že mohou obě družstva při svých

zápasech střídat dle potřeby 

a již stačí fyzicky na své soupeře. Bilance ml. žáků 
je zatím: dva zápasy, z toho jednu výhru a jednu 
remízu a se skórem 11–9 jsou prozatím na třetím 
místě tabulky II. třídy. Starší přípravka ve svých 
prozatím dvou zápasech dvakrát těsně prohrála, 
ale vysoký počet gólů, které vstřelila ukazuje, že 
v mužstvu kvalita je a doplácí zatím na zápasovou 
nezkušennost.

Kromě pravidelné zápasové a tréninkové čin-
nosti uspořádal oddíl kopané koncem srpna 
příměstský tábor pro hráče mládežnických muž-
stev za průměrné účasti dvanácti dětí. Stravování 
(oběd) byl objednán a ke spokojenosti všech pro-
běhl v restauraci v Sokolovně. Dozor a program 
zajistil trenér P. Filip a jeho asistent St. Velíšek. Pro 

úspěch bude příští rok akce zopakována. V sobotu p p p
10. 9. proběhl v rámci mistrovských zápasů A a B10 9 běhl á i i t ký h á ů A B
mužů „Fotbalový televizní den“. Tento svátek fot-
balu přišlo navštívit cca sto padesát návštěvníků,
kteří se bavili fotbalem, a venkovními společen-
skými hrami jako gorotkama, petangem, kroke-
tem a podobně. K občerstvení byl na hřišti zřízen
bufet s nápoji a jídlem. Pro děti byl umístěn ská-
kací hrad, který byl v neustálé pernamenci. Pro
všechny byl volně k dispozici „Fotbalový Leták“,
který účastníky informoval o dění v mužstvech
mužů úsměvnou formou. Těšíme se na příští rok.

Tak fotbalisti jen tak dál a vy, noví zá-
jemci o fotbal přijďte mezi nás.

Nové hráče přijímáme průběžně na každém
tréninku viz níže nebo kontaktujte J. Fliegla 
(602 150 374) nebo P. Filipa (728 213 254). J. F.

Seznam plánovaných akcí v nejbližším období na trojském hřišti:
Tréninky: MUŽI každé úterý, čtvrtek od 18.00 hodin
 ML. DOROST (14–16 let) každé pondělí, středa a pátek od 17.30 hodin
 ML. ŽÁCI (10–12 let) každé úterý a pátek od 16.30 hodint
 PŘÍPRAVKA (6–10 let)A každé úterý a pátek od 16.30 hodin

Zápasy: ne 2. 10. 16.00 Ml. ž. – Podolí

so 8. 10. 8.45 Přípravka – Bohnice

so 8. 10. 10.30 Muži-A – Písnice

ne 9. 10. 13.45 Ml. d. – Slivenec

ne 9. 10. 16.00 Muži-B – D. Počernice

ne 16. 10. 15.30 Ml. ž. – Třeboradice
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TJ SOKOL TROJA INFORMUJE

TJ SokolT Troja zve na cvičení
jďte si s námi zacvičit a zasportovat! Nabízíme sportovní a kulturní vyžitířijPř

o všechny věkové kategorie.propr Přijďte se podívat. Kancelář: Trojská 171a,
Praha-Troja (Sokolovna)Pra

Úřední hodiny starosty, pokladna, návštěvní den – každý čtvrtek 17–19 hodin.
Vchod do kanceláře vlevo vedle vchodu do restaurace.

Členské a oddílové příspěvky je možné hradit bezhotovostně na účet č.: 12137071/0100

Vážení čtenáři časopisu Troja pro informaci na začátek zmíním něko-
lik významných datumů České obce Sokolské (ČOS):
1. Letos slaví ČOS 160 let od svého vzniku
2. V září 17. 9. 2022 uplynulo 190 let od narození spoluzakladatele Sokola Miroslava Tyrše
3. V říjnu 8. 10. 2022 si připomínáme na „Památný den sokolstva“ tragické události roku 1941, kdy 
v noci ze 7. na 8. 10. 1941 Gestapo v rámci „Akce Sokol“ zatklo na 1500 sokolských činovníků z ústředí,
žup a jednot. Tito byli následně mučeni, vězněni a deportováni do koncentračních táborů. Plných 93 %
z nich do konce války zahynulo a byl vydán úřední výměr o rozpuštění ČOS.

Dále bych Vás chtěl pozvat na naše tradiční říjnové akce, kterými jsou:
1. Drakiáda – viz plakátek dále
2. Strašidla – viz pozvánka
3. Naučný autobusový zájezd do Litomyšle – informace dále, dne 15. 10. 2022
4. Pokračuje seriál turnajů ve stolním tenise
5. Na domácí fotbalové zápasy – informace viz „Fotbalový koutek“ Za TJ Sokol Troja – Petr Filip

P O LETNÍ PAUZE POKRAČOVAL Seriál turna-
jů ve dvouhrách v neděli 18. 9. 2022. Hrálo
se jako obvykle ve velké tělocvičně ZŠ Sva-

topluka Čecha na dva vítězné sety. Přišlo sedmnáct 
hráčů, které jsme nalosovali do dvou základních
skupin, ze kterých čtyři nejlepší postupovali do fi-
nálové a další do skupiny o celkové pořadí.
Finálová skupina byla velmi vyrovnaná, s jedinou
porážkou po zásluze zvítězil Miloš POZNÍČEK. Dal-
ší tři hráči měli dvě prohry, z nichž z minitabulky 
vyšel nejlépe a tedy druhé místo obsadil Václav 
BURIÁNEK, třetí a zároveň nejlepší žena skončila 
Blanka NOVÁKOVÁ. Nejlepší ze Sokola Troja Zuza-
na HERZOGOVÁ získala hezké šesté místo.

Rudolf Hampel, vedoucí stol. tenisu

a strašidýlkovou cestu
V PÁTEK 4. 11. 2022 OD 16 H

Zveme Vás na tradiční podzimní akci. 
Každý si vytvoří své svítící strašidýlko 
z dýně a projde světýlkovou cestu, na 
konci které objeví poklad s odměnou 
za odvahu. Připraveno bude i malé 
občerstvení v restauraci Sokola.
Přijďte si užít příjemné odpoledne 
s dětmi.

katerinasramkova@seznam.cz!!!
(Pokud nebudete přihlášeni, nemusí na Vás 
zbýt dýně.)
sraz v obecní zahradě u MŠ (pokud 
počasí dovolí, bude akce převážně venku)

Stolní tenis
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Vítěz

Vítěz (vlevo) a B. Nováková

S sebou: potřeby na dlabání dýní (lžíce, no-
žíky), teplé sportovní oblečení a obuv, pláš-
těnka, 50 Kč, originální strašidelný převlek 
(který je možné mít přes oblečení) a dobrou 
náladu Ukončení akce: cca v 18 hodin.

DÝŇOVÁNÍ

MŠ Nad Kazankou ve spolupráci
s TJ Sokol Troja a MČ Praha-Troja
pořádají

TJ Sokol Troja s MČ Praha-Troja
a SPCCH Praha 7
pořádají

Autobusový zájezd
NA ZÁMEK LITOMYŠL

V SOBOTU 15. ŘÍJNA 2022
Program:

 prohlídka zámku
oběd

  město Litomyšl –
zahrada zámku,
náměstí, klášterní
zahrada

 při cestě zpět krátké zastavení
Odjezd v 7.30 hod. od stanice 

MHD Trojská,
autobus bude stát na rohu ulice 

Povltavská
Návrat cca v 19 hod.

Cena zájezdu pro členy TJ 180 Kč,
pro hosty 250 Kč.
Vstupné za prohlídky se 
platí až na místě.

Plné vstupné 190 Kč, zlevněné 150 Kč

Zájezd se uskuteční pouze při 
dostatečném počtu účastníků.
Přihlášky přijímá Václava Filipová
do 10. října 2022 – mobil 602 889 717,
e-mail: fi lip-pavel@tiscali.cz

Srdečně zve za TJ Sokol Troja – 
sokolskou všestrannost Pavel
Filip, vedoucí zájezdu

TJ SOKOL TROJA – ODDÍL SOKOLSKÉ
VŠESTRANNOSTI, MČ PRAHA-TROJA A
UNDERGROUND CLUB TROJA
pořádají tradiční

V NEDĚLI 16. 10. 2022
OD 15 HODIN 
na louce pod Velkou skálou
pro děti od jednoho roku do sta let
S SEBOU: DRAKY A DOBROU NÁLADU
Budeme opékat buřty, popíjet čaj
a samozřejmě pouštět draky

Bližší info: pizdur@volny.cz, 606 822 128
*při vichřici a sněhové kalamitě se akce ruší

Přihlášky do 2. 11. 2022:
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Zoologická zahrada pro vás připravila
www.zoopraha.cz, otevřeno denně, v říjnu 9–18 h

Botanická zahrada pro vása chystá
www.botanicka.cz v říjnu: Venkovní expozice denně
(skleník Fata Morgana út–ne, svátky) 9–19 h
vinotéka sv. Kláry denně 10–19.30 h

14.–30. 10. Výstava dýní 
Dýně se pomalu probojovala do po-
vědomí lidí po celém světě a stala se 
nejen nedílnou součástí jídelníčku, 
ale plní i funkci podzimní dekorace.
22.–23. 10. Dýňové hrátky 

víkendy a svátky Komentovaná 
krmení a setkání Navštivte zví-
řata tehdy, kdy jsou nejaktivnější,
a odhalte zajímavosti z jejich ži-
vota. Setkání s oblíbenými zvířaty
doplněná poutavým vy-právěním
se konají po celý den – stačí si jen
vybrat! Venkovní program probíhá 
jen za hezkého počasí.
1. 10. Mezinárodní den zvířat 
a chovatelů Kreativní a soutěžní sta-
noviště pro děti 10–14 h Ztvárněte své 
oblíbené zvíře z dostupných přírod-
ních materiálů a výrobek odevzdejte do
14 hodin průvodcům u Vzdělávacího
centra. Všechna díla posoudí odbor-
ná porota a tři nejlepší získají drobné
odměny. Vyhlášení v 15 h u Vzděláva-
cího centra 10–16 h Speciální ko-
mentovaná krmení, doprovodný 
program: Staň se zvířetem – výroba
zvířecích masek a ‘facepaintingové’ 
stanoviště, vyzkoušej si zábavnou
formou práci chovatelů, aktivity pro
nejmenší: maxi puzzle a hry se zvíře-
cí tématikou
1. 10. Prozkoumejte Rezervaci
Dja 9–16 h Komentované prohlíd-
ky nového pavilonu goril
2. 10. Prozkoumejte Rezervaci
Dja 9–16 h Komentované prohlíd-
ky nového pavilonu goril
8. 10. Deset let od příchodu Ta-
mary s Janitou 10–16 h Komento-
vané setkání u slonů každou hodinu
13 h Předání enrichmentového prv-
ku za doprovodu odborného komen-
táře 14 h Koupání slonice Tamary 
a slůňat za doprovodu odborného
komentáře 10–16 h Zábavně-edu-
kační stanoviště 16 h Přednáška
Deset let od příchodu slonů ze Srí 
lanky, Tamary s Janitou
8. 10. Workshop zaměřený na výro-
bu enrichmentových prvků
8. 10. Prozkoumejte Rezervaci
Dja 9–16 h Komentované prohlíd-
ky nového pavilonu goril
9. 10. Den chovatelů želv
9. 10. Prozkoumejte Rezervaci
Dja 9–16 h Komentované prohlíd-
ky nového pavilonu goril
15. 10. Prozkoumejte Rezervaci
Dja 9–16 h Komentované prohlíd-
ky nového pavilonu goril
16. 10. Prozkoumejte Rezervaci
Dja 9–16 h Komentované prohlíd-
ky nového pavilonu goril
21. 10. Diwali – svátek světel Ob-
líbený večerní lampionový průvod při-
pomene hinduistický svátek světel Di-
wali. Účast je možná pouze s lampiony 
s led žárovkou. Není možné se účastnit 

průvodu s lampionem s klasickou svíč-
kou. Lampionový průvod: 17.30 až 
17.55 Sraz účastníků u Vzdělávacího 
centra 18 h Přivítání účastníků, začá-
tek průvodu 18.45 Začátek první svě-
telné show u restaurace Gulab 19.15
Začátek druhé světelné show tamtéž

10 h fenci (Afrika zblízka)
10.15 dikobrazi jihoafričtí
10.30 hutie kubánské –

pouze 26. a 27. 10.
11 h vydry severoamerické –

pouze 26. a 27. 10.
11 h chápani středoameričtí
(Vodní svět a opičí ostrovy) –

pouze 28. 10.
11.30 talapoini severní (Rezerva-í

ce Dja)
12.45 velké želvy (Pavilon velkýchy

želv)
13 h sloni indičtí (Údolí slonů)í
13 h medojedi kapští (Afrika í

zblízka)
13.15 leguáni kubánští (Paviloní

šelem a plazů)
13.45 nestoři kea (venkovní volié-a

ra u Rákosova pavilonu)
14 h vombat obecný (Darwinův ý

kráter)
14.30 lemuři kata (Ostrov lemurů)a
15 h vari bělopásí (Afrika zblízka)í
15.30 ďábli medvědovití (Darwi-í
nův kráter) – pouze 27. 10.
15.30 hrabáč (Africký dům) –č

pouze 26. a 28. 10.

16 h hroši obojživelní (Pavilon í
hrochů)

27. 10. Zooškola pro děti
na téma Cesta do Afriky, 8–11 let
28. 10. Zooškola pro děti
na téma Cesta do Afrikya , 12–15 let
29. 10. Prozkoumejte Rezervaci
Dja Komentované prohlídky nové-
ho pavilonu goril
30. 10. Prozkoumejte Rezervaci Dja 
Komentované prohlídky nového pa-
vilonu goril

do 20. 10. Kurátorské provázení
Kurátoři BZ zvou na čtvrteční pro-
hlídky jednotlivých expozic. Pro-
hlídka je v ceně standardních vstu-
penek do BZ.
30. 10. Halloween

1. 10. SAINTPAULIA Burza afric-
kých fialek
Akce se uskuteční v provozní budo-
vě – v prostorách pěstebního zázemí 
v blízkosti skleníku Fata Morgana,
trasa od pokladny do zázemí k burze
bude označena.

10–15 h burza pro veřejnost pro-
dej listů a mladých rostlin, poraden-
ská činnost, výstava výpěstků členů 
klubu

22. 10. Světový den vombatů
22. 10. Prozkoumejte Rezervaci 
Dja 9–16 h Komentované prohlíd-
ky nového pavilonu goril
23. 10. Prozkoumejte Rezervaci 
Dja 9–16 h Komentované prohlíd-
ky nového pavilonu goril
26.–28. 10. Podzimní prázdniny 
v Zoo Praha dýňové hody u vybra-a
ných druhů zvířat.
9.30–16 h Speciální komentova-
ná krmení a setkání
9.30 mangusty trpasličí a komby 
Garnettovy (Afrika zblízka)

Lexikon zvířat od A do Z
Netradiční průvodce pražskou zoo-
logickou zahradou, který zároveň
slouží jako malá domácí encyk-
lopedie, se v roce devadesátého
výročí založení Zoo Praha, dočkal 
dalšího, aktualizovaného vydání.
225 Kč

Zkuste vybarvit:
 žlutá

oranžová

 červená
 modrá

· černá


