
9 Prázdninové tipy

8 Za příběhy do NG

6–7 Oddíl dětí z Troje

4 Baseball pro děti

12 Zahrada v květu9 Nová letní scéna2 Nejen o dopravě 4 Z grantu nové Vložená příloha

SRPEN 2021ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-TROJA

ČÍSLO

262

www.mctroja.cz

ENGLISH

ANNEX

ORIENTAČNÍ

MAPKA

112

AZYL78



2

262 SRPEN 2021

ZASTUPITELSTVO INFORMUJE

Milí trojští a podhořští sousedé,
SLOVO STAROSTY

š BryknarTomáš

Ze zápisu z 22. zasedání Zastupitelstva MČ dne 20. 7. 2021

Schválení Smlouvy o spolupráci při realiza-
ci investičního záměru se společností JRD 
Zeta s.r.o. jako investora projektu „Rezi-
dence Troja Pod Hrachovkou“ na poskyt-
nutí investičního příspěvku MČ Praha -Troja

Pan starosta informoval o postupu při pro-
jednávání smlouvy, kterého se za naši stranu zú-
častnil i pan Hostaš, přílohy smlouvy projednala 
Komise pro rozvoj, krajinu a výstavbu. Nyní je
text oboustranně schválen. Připomínka ze stra-
ny investora, že vypustí některé grafické přílohy 
a místo toho udělají souhrnnou přílohu a vypustí 
technickou zprávu, nebyla MČ akceptována a MČ
požaduje ponechání všech navržených příloh
včetně technické zprávy. Souhrnná příloha by 
byla málo přehledná. Komise pro rozvoj, krajinu
a výstavbu finální přílohy prošla a měla k tomu
pouze připomínku pana Kotka k autobusové za-
stávce, která by se měla vrátit zpět na pozemek 
parc. č. 60. K tomu budeme jednat s Odborem
dopravy ÚMČ P7. Paní Karlíková – když se něco
změní v technické zprávě, jak se s tím bude
nakládat? Pan starosta –? ve smlouvě jsou zafi-
xované hlavní parametry, které jsou neměnné,
ostatní se mohou po oboustranné konzultaci
změnit. Paní Karlíková – jak dopadlo jednání 
ohledně parkování. Pan starosta – v návrhu je
čtyřiačtyřicet parkovacích míst, tento počet 
splňuje Pražské stavební předpisy. Pan Hostaš –
v diskuzi se zástupcem JRD jsme je upozorňova-
li, že jedno a půl místo na byt je již nyní málo
a v okolí není možné jiné parkování. Smlouva
zavazuje i v případě, že by projekt prodali ji-
nému investorovi. Paní Karlíková – jaká byla
jednání s investorem?

Pan starosta – měl jsem z jednání dobrý po-
cit. Pan Hostaš – investor měl obavu, abychom
je moc nesvázali, ale shodli jsme se na tom,
že když budou mít změnové požadavky mimo
hlavní parametry, tak je s námi projednají.
Paní Karlíková – také výše příspěvku je pro ně 
schůdná. Pan starosta – Troja si takový projekt 
zaslouží, pokud v bytech budou lidé trvale by-
dlet.

Zastupitelstvo MČ Praha -Troja po projednání:
a) revokuje usnesení č. 115 ze dne 4. 5. 2021 

tím, že bod d) usnesení č. 115 ruší, neboť do-
kumentace pro vydání územního rozhodnutí 
je nahrazena přílohou č.1 ke Smlouvě o spo-
lupráci při realizaci investičního záměru

b) schvaluje uzavření Smlouvy o spolupráci 
při realizaci investičního záměru dle přílohy 
č. 1 tohoto usnesení se společností JRD Zeta 
s.r.o. se sídlem Korunní 810/104, Vinohrady, 
101 00 Praha 10, IČO: 072 15 924, za účelem 
poskytnutí finanční kompenzace do veřejné 
infrastruktury při realizaci projektu „Rezi-
dence Troja Pod Hrachovkou“.

c) ukládá starostovi uzavřít smlouvu se spo-
lečností JRD Zeta s.r.o. dle bodu b) tohoto 
usnesení

Usnesení č. 120 bylo schváleno.
Poskytnutí fi nančního daru obci Mikulčice 
na odstranění následků živelní pohromy
Pan starosta informoval o rozhodnutí pomoci 
jedné z tornádem postižených obcí na Moravě. 
MČ dobře ví, jaké to bylo při povodni v roce 2002 
i 2013. Byla vybrána obec Mikulčice, která má 
hodně domů určených k likvidaci a navrhuje se 
úzce neomezovat účel použití (zda jen pro občany 
nebo pouze pro obecní strukturu), protože sta-
rosta sám nejlépe ví, co obec nejvíce potřebuje. 
Členové zastupitelstva souhlasí s navrhovanou 
částkou, která odpovídá finančním možnostem 
městské části.
Zastupitelstvo MČ Praha -Troja po projednání:
a) bere na vědomí důvodovou zprávu k po-í

skytnutí finančního daru obci Mikulčice
b) schvaluje poskytnutí finančního daru 

ve výši 100 000 Kč obci Mikulčice, IČO 
00285102 jako okamžitou pomoc za účelem 
odstranění následků živelní pohromy v obci 
Mikulčice.

c) schvaluje darovací smlouvu, na jejímž zá-
kladě poskytne Městská část Praha -Troja obci 
Mikulčice finanční dar ve výši 100 000 Kč dle 
přílohy č. 1 tohoto usnesení

Usnesení č. 121 bylo schváleno.

Informace starosty
n Proběhlo jednání s nájemcem vily Nad Kazan-
kou čp. 708, ve kterém nájemce navrhl úplatu ná-
jemného formou provedení oprav a rekonstrukce 
objektu, které by byly s MČ předem konzultovány 
a MČ dozorovány. Členové zastupitelstva požadují 
předložení studie a soupisu navrhovaných oprav, 
úprav a případně rekonstrukce vč. finančního od-
hadu. V případě souhlasu s opravami bude uzavře-
na smlouva o úhradě nájemného.
n úprava linky BUS 112 – MČ by předložen zá-
měr města podpořený náměstkem primátora Ing. 
Scheinherrem a ROPIDem, kdy by všechny spoje 
linky 112 končily u Zoo a spojení do Podhoří by 
bylo nahrazeno linkou 236 po 15 minutách. U Zoo 
by byl přestup. Tato změna je navrhována v sou-
vislosti se zavedením linky 236 do areálu Psy-
chiatrické nemocnice v Bohnicích. MČ obsluhu 
Psychiatrické nemocnice linkou 236 podporuje, 
ale se zkrácením linky 112 k Zoo nesouhlasí. Ten-
to návrh nebyl s MČ projednán a byl již v červnu 
předložen na Výbor pro dopravu ZHMP společně 
se dvěma změnami v jiných MČ a výbor s návrhem 
souhlasil. Pan starosta hovořil se členy výboru a ti 
mu potvrdili, že návrh byl projednán v rychlosti, 
bez řádného odůvodnění. Do jízdního řádu klou-
bových autobusů linky 112 je vložen jeden stan-
dartní, který jede do Podhoří a který ROPIDu vadí. 
Pan starosta dál povede jednání v tom smyslu, že 
není důvod zhoršit obsluhu Troje na úkor zlepšení 
MHD v jiné městské části.
n diskuze o možných dispozičních úpravách 
v domě Sádky čp. 327/5.
Diskuze, závěr
Pan místostarosta – MČ připravuje Dny evropské-
ho dědictví a Zažít Troju jinak. Vyzval členy za-
stupitelstva, kdo by se chtěl do těchto akcí zapojit 
nebo zda by o dalších zájemcích věděli. Probíhala 
diskuze k umístění cyklostojanů v Troji. Pan sta-
rosta informoval o umístění zábrany na chodníku 
u Sádek v Trojské ulici, která měla zabránit vjíždě-
ní automobilů na chodník a kterou někdo úmysl-
ně odstranil. Paní Pokorná – informuje o špatném 
stavu cesty Pustou vinicí.

Regionální organizátor pražské integrované dopravy – ROPID Praha je příspěvková organizace hlavní-
ho města Prahy. Jejím úkolem jsou odborné organizační a kontrolní činnosti při rozvoji a zajišťování 
Pražské integrované dopravy. Tato městská společnost nám na prázdniny připravila nemilé překvapení. 
Výboru pro dopravu ZHMP předložila návrh na změnu trasy autobusové linky 236.

Tato změna by měla zlepšit dostupnost areálu Psychiatrické nemocnice Bohnice. S úpravou trasy 
a s lepším zpřístupněním areálu bohnické léčebny plně souhlasím a podporuji ji. Bohužel tento návrh 
v sobě, jak už to občas bývá, skrývá i nepříjemnější část změny a tou je zrušení autobusového spojení 
linky 112 v úseku Zoo Praha a Podhoří. Všichni obyvatelé a návštěvníci Podhoří by tak museli při cestě 
z Nádraží Holešovice u Zoo přestupovat.

Tato změna je pro nás naprosto nepřijatelná a já doufám a věřím, že se nalezne způsob, jak dopravní 
obslužnost Podhoří linkou 112 zachovat.

Jelikož na podzim příštího roku bude otevřen další vstup u nového pavilonu goril, má zachování 
linky 112 veliký význam i pro zoologickou zahradu. Chtěl bych na tomto místě poděkovat panu řediteli 
Miroslavu Bobkovi za významnou podporu v mém úsilí o nezkracování linky 112.

Milí trojští a podhořští sousedé, v sobotu 11. září se opět koná Trojské vinobraní.
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ÚŘAD MČ INFORMUJE

MČ Praha -Troja hledáa
referentku do sekretariátu
úřadu městské části

N A ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PŘIJMEME REFERENTA/TKU na admini-
strativní práce a organizování veřejných, kulturních a sportovních 
akcí. Jedná se zástup pracovnice, která odchází na mateřskou a ro-

dičovskou dovolenou.

n Nabízíme práci v přátelském kolektivu na částečný úvazek, pět týdnů 
dovolené, příspěvek na stravování formou stravenek, možnost zvyšování kva-
lifikace a další zaměstnanecké benefity.

n Požadujeme střední vzdělání s maturitní zkouškou, dobré komunikač-
ní a organizační schopnosti (včetně dobré vyjadřovací schopnosti v písem-
ném i mluveném projevu, velmi dobrá znalost práce na PC (WORD, 
EXCEL, OUTLOOK, Internet, PowerPoint), samostatnost, spolehlivost, 
pečlivost, ochota, příjemné vystupování, časová flexibilita, příp. znalost 
jednoho světového jazyka. Nástup možný od 1. 9. 2021 nebo dohodou. 
Bližší informace vám podá Ing. Irena Marková, tel. 284691121, e -mail: 
markova@mctroja.cz. Ing. Irena Marková, tajemnice ÚMČ Praha -Troja

átu

V SOBOTU 11. 9. 2021
V AREÁLU TROJSKÉHO 
ZÁMKU

TROJSKÝ KALENDÁŘ

TRADIČNÍ SLAVNOSTI DOBRÉHO VÍNA A BURČÁKU

3

Výzva: Vítání občánků 2021
Vážení rodiče, letos na 
podzim opět plánujeme 
akci „Vítání občánků“ – 
dětí, které nemohl pan 
starosta „přivítat“ po-
slední dva roky kvůli 
známým důvodům.

Žádáme rodiče, aby v případě zájmu zúčastnit se této akce, na-
hlásili své děti narozené od 1. 8. 2018 do 30. 9. 2021 emailem na 
info@mctroja.cz nebo osobně. Uveďte jméno a příjmení dítěte, z
datum narození, bydliště, jména rodičů a kontakt. Tyto informace 
je třeba zaslat do konce září 2021. Formulář bude k dispozici na 
www.mctroja.cz nebo na úřadě. Žádost můžete poslat s těmito údaji 
i bez formuláře. Rodiče, kteří zaslali přihlášku již dříve, prosíme jen 
o potvrzení účasti pro letošní rok. R. Zajícová, evidence obyvatel

Letošní, již třiadvacátý, ročník populární 
akce je naplánován opět v komorním 
provedení.

Už teď se můžete těšit na programovou 
stálici – Slovácký krúžek

a v zahradě i Eko-ateliiééruu
čeká pestrý program
nejen na vaše děti.

Svoji účast i letos
přislíbili oblíbení
trojští vinaři.

Podrobnosti k programu v dalšímmm čísslee.

K uvedené ceně bude při-
počtena daň ve výši 21 %. 
Ceny platí při dodání ho-

tových podkladů. Za obsahovou 
stránku inzerátů ručí inzerent. Vy-
davatel může odmítnout přijmout 
objednávku inzerce bez udání dů-
vodu.

Inzeráty můžete podat na 
CD a DVD v sekretariátu Úřadu 
městské části nebo je můžete za-
slat e-mailem na adresu info@
mctroja.cz nebo z redakce@mctro-
ja.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 SVÉ PODNĚTY, NÁPADY,
stížnosti a připomínky
můžete volat nebo
posílat formou SMS, MMS

na mobilní
telefon ÚMČ

601 574 514

pan Martin VYŠÍNSKÝ
mobil 602 304 717

pan Miroslav LEXMANN
mobil 723 568 239

Strážníci
Městské policie
pro oblast Troja:
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ZPRÁVY O GRANTECH Z DOTAČNÍHO PROGRAMU MČ PRAHA-TROJA

Nové dětské hřiště

O D LOŇSKÉHO ROKU VYROSTLO v Troji 
nové dětské hřiště pro baseball. Hřiš-
tě je poblíž areálu SaBaTu, kde se také 

nachází sociální zázemí pro hřiště. K dnešnímu 
dni sice ještě nemá toto hřiště finální podobu, 
nicméně po skončení koronavirových opatření 
již nejmladší okusili pravou zápasovou atmosféru 

a začali ho těsně před prázdninami využívat nejen 
k tréninkům. Práce započaly ještě na podzim loň-
ského roku, kdy bylo hřiště přeseto vhodnějším 
druhem trávy do suššího prostředí (neboť se zde 
nepočítá s umělou závlahou). Na jaře byl povrch 
dorovnáván zeminou, aby zmizely terénní nerov-
nosti. Následovalo vytvoření metových koridorů 
včetně nového podloží s konečnou antukovou po-
dobou. Vytvořen byl jak nadhazovací kopec, tak 
prostor pro zadáka, vše se zpevněním a konečnou 
povrchovou úpravou. Po stranách se doplnily uza-
vřené střídačky pro bezpečnost našich nejmlad-
ších. Největší problém vyvstal vytvořeným bez-
pečným oplocením chránícím především okolní 
návštěvníky a ostatní účastníky okolo vedoucí 
komunikace. Protože pro osazení plotu je potře-
ba územní souhlas, nemá hřiště ještě konečnou 
podobu a provizorně se využívá přenosné oplo-
cení. Nicméně v současnosti je již možno prostor 
využívat za zpřísněných bezpečnostních opatření 
a myslím, že tento prostor přímo nad městským 
tunelovým komplexem nalezl smysluplné využití 
a další vhodné místo pro sportování dětí v Troji.

Jan Zákora, SaBaT Praha z.s.

školky a rozloučením s našimi
předškoláky, se moc poved-
la. Otevřeno máme i přes léto
(kromě posledního srpnového
týdne).
Nová pobočka na Letné
Od 1. 9. otevíráme další třídu pro
děti ve věku 2–7 let na Letné. Na 
adrese Letohradská 62, Praha 7 již
zařizujeme nové prostory a na děti
se těší skvělý tým našich učitelů. Po-
kud víte o někom s dětmi, komu by 
se tato lokalita hodila, budeme moc
rádi za předání informace.

Na stopě! Letní příměstské tá-
bory pro děti 1. stupně ZŠ
Detektivní kancelář komisaře Buk-
vičky se na přelomu července a srp-
na přesouvá na dva týdny do Troji 
a přijímá do výcviku nové zájemce. 
Vždy celý týden bu dou trénovat po-
střeh, pozorovací schopnosti, týmo-
vou spolupráci, maskování, fyzickou
zdatnost a další. Pustí se také do ře-
šení svého prvního opravdového pří-
padu. Na závěr obdrží každý účast-
ník jmenovací dekret pro „detektiva 
juniora“.

LETNÍ SLAVNOST

LETNÍ POZDRAVY z Ekocentra
Podhoubí a Ekoškolky Rozárky
Ekoškolka Rozárka v létě Posíláme pozdravy z Ekoškolky Rozár-
ky. Letní slavnost spojená s oslavou již osmých narozenin trojské 

NS opravena
Dobrovolníci ze spolku Vě-
domý dotek opravili naučnou
stezku v Čimickém háji v Pra-
ze 8. Už to skutečně trochu
potřebovala.

Očistili cedule od výtvorů
sprejerů, natřeli sochu skřítka 

V září se těšíme na další společná dobrodružství nejen v rám-
ci školky, ale třeba na Trojském vinobraní, kde najdete náš stá-
nek s aktivitami pro děti. Máte zájem nás a naše školky blíže po-
znat? Ozvěte se nám. Kontakt: Martina Hoferová tel. 777 123 690, email 
martina.hoferova@podhoubi.cz. Do školky je možné nastoupit v průbě-
hu celého roku do naplnění kapacity. Těšíme se na vás! Podrobné informace 
k našim aktivitám najdete na www.podhoubi.cz.
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TJ SOKOL
TROJA

V květnu 2021 byly zakoupeny, smontovány a osaze-
ny lavičky k posilovacímu veřejnému hřišti v areálu 
hřiště kopané a tráva v tomto prostoru je pravidelně 
sekána – viz přiložené foto.

Petr Filip
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Čimíska, opravili cedulky u dosko-
čiště a nalepili správné odpovědi 
na kvízové otázky naučné stezky. 
A to nebylo všechno. Nainstalovali 
čtrnáct zastávek Čimískovy hry pro 
zpestření volného času a pobave-
ní dětí. Průvodcem je na cedulích
skřítek Čimísek a jeho dva kamarádi 
veverka Zorka a sova puštík Mudra, 
kteří provedou účastníky zábavnými 
úkoly. Úkoly hry, které sestavili od-
borníci na environmentální výcho-
vu, doplnil ilustracemi autor skřítka 
Čimíska, Martin Rezek. n Přijďte se 
do Čimického háje podívat na opra-
venou naučnou stezku a zahrát si 
připravenou Čimískovu hru.

Dagmar Dřímalová
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TROJSKÝ KALENDÁŘ

Letní kino
v Trojském sklepě
Úterky jsou věnovány dokumentům,
pátky hraným fi lmům.
Začátek vždy ve 20 hodin
Vstupné dobrovolné

úterý  3. 8. Hlasy moře

pátek  6. 8. Šťastný Lazzaro

úterý 10. 8. nehrajeme – dovolená

pátek 13. 8. Raoul Taburin

úterý 17. 8. Nerodič

pátek 20. 8. Pěna dní

úterý 24. 8. Příběh cesty kolem světa

pátek 27. 8. Zelená kniha

úterý 31. 8. Hon za utopií

Změna programu vyhrazena.

TROJSKÝ SKLEP,  Povltavská 20/44,
Praha -Troja

Dny evropského dědictví 2021 v MČ Praha -Troja

18. září 2021
v sobotu

Tak jako každým rokem, i letošní Den památek je příležitostí prezentovat památky v kontextu 
místa a dozvědět se tak víc o jejich historii i současném využití.

Výstava fotografií rozmístěných 
od Vítězného náměstí přes
Dejvickou ulici až ke stanici me-
tra Hradčanská, připomínající 
stažení Sovětských vojsk z teh-
dejšího Československa, byla
prodloužena do 31. 8. 2021.

Odchod 1991

Galerie u lávky Povltavská 42/21, pátek 13–17, so a ne 10–18 h, do 3. 10. 2021

Festival autentických vín

Praha pije víno
v sobotu 14. 8. 11–18 hodin
NOVOMĚSTSKÁ RADNICE
Karlovo nám., Praha 2

http://www.nrpraha.cz/program/1098/praha -pije -vino-2021/

Největší tuzemské setkání středoevropských
vinařů, kteří se s vášní věnují tvorbě přírod-
ních vín nepoznamenaných nežádoucími 
chemickými postřiky, aditivy a zbytečnými 
sklepními manipulacemi. Očekáváme účast 
více než padesáti vinařství z území bývalé
Habsburské monarchie a z přilehlých i vzdá-
lenějších vinařských regionů.
celodenní vstupné 790 Kč / v ceně sklenička
a neomezená degustace

VERNISÁŽ

5. 8. 2021

od 16 hodin
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Čtvrteční pohádkování: OD 22. 7.

KAAŽDÝ ČTVRTEK OD 18 HODIN

ČTENÍ POHÁDEK DĚTEM

Pohádky klasické -neklasické, známé -neznáméPohádky klasické -neklasické,
i i něco z autorské tvorby.
Vhodné pro děti 6+ žim pro děti zajištěnPitný reži

Povltavská 20/44

LETOS 18. ZÁŘÍ 2021 HLEDÁME SPOLKY
A SOUSEDY, KTEŘÍ SE CHTĚJÍ ZAPOJIT!
PŘIHLASTE SE PROSÍM DO 15. SRPNA!
ZDENĚK MAJSNER, zde.maj@centrum.cz, 
mobil 731 078 660
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TIPY PRO VÁS

Školka na kole
Po dlouhých týdnech lenošení 
a nicnedělání jsme se rozhodli 
udělat něco dobrého pro naše 
těla a zdraví. Vzali jsme kola 
a vyrazili na Císařský ostrov, kde 
na nás čekali báječní kamarádi 
ze Sportkidsu. A začala tím naše 
týdenní Cykloškolka.

K AŽDY DEN NÁS ČEKALAY pořádná rozcvič-A
ka, hry a legrace, ale hlavně jsme jezdili 
na kolech cestou necestou, naučili se 

zvládat zatáčky, smyky, přejezdy vody, kamenů, ko-
pečků, vyrazili jsme na výlety po Stromovce. Nauči-
li jsme se také poznávat důležité dopravní značky, 
jak se správně chovat na silnici a cyklostezce, jak 
být ohleduplní k chodcům, co má správný cyklista 
mít na sobě. V pátek nás čekala přehlídková jízda, 
kde jsme rodičům předvedli naše nové dovednosti 
na hodně těžké překážkové dráze. Všichni jsme vy-
hráli, někteří hlavně sami nad sebou, protože jsme 
zvládly opravdu náročný sportovní týden. A za to 
jsme dostali zasloužené medaile a odměny.

V. Barešová

8888

Foto: Archiv MŠ

František Skála a jiné prácea
Retrospektivní výstava převážně ilustrátorské 
tvorby všestranného mága naší umělecké scény 
v Domě U Kamenného zvonu u mě vzbudila nevoli 
již při vstupu do galerie. „ Autor si nepřeje, aby se 
vystavovaná díla fotila“, znělo z úst mladé dámy 
v pokladně. Ovšem když viděla můj zklamaný vý-
raz, poskytla mi laskavě slevu na vstupenku.

F RANTIŠEK SKÁLA představuje 
nově staré „věci, díla vytvoře-
ná již v osmdesátých letech 

minulého století až po nové, neotřelé 
„pecky“. Páteří výstavy zůstávají ale 
ilustrace k převážně dětským kni-
hám, obzvláště pohádkovému světu 
Karla Šiktance, a v neposlední řadě 
knihám samotného autora.

Při své nezkrotné invenci vytvořit 
fotografický seriál v reálném lesním 
prostředí podobném animovanému 
filmu přišla na svět snad jeho nej-

známější kniha: Skutečný příběh 
Cílka a Lídy, která posloužila jako 
inspirace pro Svěrákův film Kuky se 
vrací. Neméně známá je jeho další 
kniha pro děti: Velké putování Vlase 
a Brady.

Vesměs všechna autorská díla na 
poli ilustrátorském mají přesah do 
Skálovy tvorby malířské, grafické, 
sochařské. A to výstava v galerii Dům 
U Kamenného zvonu zdůrazňuje. 
Můžeme zde proto spatřit známé so-
chy Lesojana, Velkého datla, Motýla 

na květině, ale i novější, např. dřevěné Křeslo a Třísku blesku, neotřelé malby 
a grafiku s častými inovativními průkopnickými prvky.

V současnosti F. Skála svůj umělecký přesah uplatňuje na poli dechové hudby 
a vystupuje s nefalšovanou dechovkou Provodovjané (vystoupení před domem 
u Kamenného zvonu v sobotu 10. 7. 2021 v 18.30 hodin)

Jeho výstava potrvá jen do 29. srpna 2021.
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1  Kočka a holčička – 
Pidilidi, kresba perem

2  Tři u ohně – Hrad 
Svícen, akvarel, olej

3 Z celkových pohledů

Obrazový materiál použit z minimálního dostupného zdroje GHM Prahy 
a jako bonus mé celkové pohledy. L. Popovská

1 2

3

Výstava
Národní Galerie
ve Veletržním
paláci – 4. patro
Grafický
Kabinet
Do 8. 8. 2021

Dukel. Hrdinů 47
Praha 7
Pohled k Troji,
1908 tužka, papír

ZE ŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ

Neklidná kresba:
Krajiny Antonína Slavíčka
(1870–1910) úterý–neděle 10–18 hodin, středa 10–20 hodin

Mateřská školka
nad Kazankou

w
w

w
.n
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ŽIVOT V TROJI

ZAJÍMAVOST

CO NOVÉHO U SOUSEDŮ

Jízdu historické tramvaje
č. 41 nahradily o prázdni-
nách linky 42 a 43. Prvně 
uvedená jezdí denně, č. 43 
jen ve středu a o víkendu – 
od Planetária ve středu od 
14.24 po hodině, do 17.24, 
o víkendech již od 11.24,
jízdné: 50 Kč, zlevněné 30 Kč
Linka 42: Dlabačov – Po-
hořelec – Brusnice – Praž-
ský hrad – Královský 
letohrádek – Malostran-
ská – Právnická fakulta – 
Čechův most – Dlouhá 
třída – Náměstí Republi-
ky – Masarykovo nádraží –
Jindřišská – Václavské 
náměstí – Vodičkova – La-
zarská – Národní třída – 
Národní divadlo – Újezd – 
Helichova – Malostranské
náměstí – Malostranská – 
Královský letohrádek – Praž-
ský hrad – Brusnice – Poho-
řelec – Dlabačov. (Denně od 
1. 7. do 31. 8. 2021 v půl-
hodinových intervalech od 
10 do 17.30 hodin. Celková
doba jízdy: 46 minut).
Linka 43: Vozovna 
Střešovice – Brusnice – 
Pražský hrad – Královský 
letohrádek – Sparta – Le-
tenské náměstí – Kame-
nická – Strossmayerovo
náměstí – Veletržní palác – 
Výstaviště Holešovice – Pla-
netárium Praha – Výstavi-
ště Holešovice – Veletržní 
palác – Strossmayerovo
náměstí – Nábřeží Kapitána
Jaroše – Čechův most –
Malostranská – Královský 
letohrádek – Pražský hrad – 
Brusnice – Vozovna Střešo-
vice. (O víkendech a státních 
svátcích v hodinových 
intervalech od 11 do 17 h 
a každou středu od 14 do
17 h. Celková doby jízdy: 
38 minut.)
Celodenní jízdné (s mož-
nostmi, jak výstupu a ná-
stupu kdykoliv během trasy,
tak i přestupu mezi oběma
linkami ve st. Královský 
letohrádek – ve středu
a o víkendu, viz výše): 
200 Kč, zlevněné 100 Kč

RAKETOPLÁN
omovce

etárium
Královská obora 233

Praha 7 www.planetum.cz
po–ne 10.30–21 h

(20. 8. do 13 h)

RAKETO
ve Stro

Plane
Královská obo

Divadelní
stan za řekou

Š
APITÓ AZYL78 V PARKOVÉ
části Výstaviště Praha vedle
Stromovky poskytuje zázemí 

mnoha divadlům a souborům i dal-
ší živé kultuře. Čekají vás premiéry,
zážitky a stanování jako žádné jiné.
Herce, klauny, akrobaty, tanečníky,
filmaře, muzikanty i vás diváky spo-
juje víra v to, že #kulturunezastavis!
Nová letní scéna plánuje provoz od 
května do září. Stan pro 500 až 800
diváků šili na míru zkušení cirkuso-
ví mistři v Itálii. Jeho vnější stranu
využil Lukáš Musil svým rukopisem
v podobě černých linií a symbolů.
Uvnitř je šapitó černé, aby šlo hrát 
i ve dne. Představení jsou venku,
i když pod střechou. Oblečení se
proto doporučuje zvolit do každého
počasí. Vstupenky nejsou na kon-
krétní místa, pokud si chcete najít 
své oblíbené místo, dorazte s před-
stihem. Dobře uvidíte ale odkudkoli.

NE 1. 8. 19.30
GÁDŽOVÉ JDOU DO NEBE s koncertem Divadlo Husa na
provázku p stand up činohra hudba performancep p

450–550 Kč

ÚT 3. 8. 19.30 HOMO40 Divadlo Letí činohra 380–480 Kč
PÁ 6. 8. 19.30 RUNNERS Cirk La Putyka y nový cirkus sport tanecý p 350–590 Kč
SO 7. 8. 19.30 yRUNNERS Cirk La Putyka ý pnový cirkus sport tanec 350–590 Kč
NE 8. 8. 19.30 RUNNERS Cirk La Putyka y nový cirkus sport tanecý p 350–590 Kč
PO 9. 8. 19.30 gDVĚ SLUNCE Aneta Langerová hudba 790 Kč
ST 11. 8. 19.30 ZLATÁ PLÁŽ Divadlo Na Zábradlí činohra 100–390 Kč

ČT 12. 8. 19.30
ZLATÁ PLÁŽ Divadlo Na Zábradlí činohra

pčeská premiéra
100–390 Kč

SO 14. 8. 19.30 DIKTÁTOR Městská divadla pražská p činohra 245–490 Kč
NE 15. 8. 19.30 pDIKTÁTOR Městská divadla pražská činohra 245–490 Kč
PO 16. 8. 19.30 DIKTÁTOR Městská divadla pražská p činohra 245–490 Kč
ÚT 17. 8. 19.30 pDIKTÁTOR Městská divadla pražská činohra 245–490 Kč
ST 18. 8. 19.30 OLGA (HORRORY Z HRÁDEČKU) Divadlo Letí činohra 380–550 Kč

ČT 19. 8. 19.30
LAZARUS SPECIÁL Městská divadla pražská

phudební představení koncert činohra hudba
295–590 Kč

PÁ 20. 8. 19.30
LAZARUS SPECIÁL Městská divadla pražská
hudební představení koncert činohra hudbap

295–590 Kč

PO 23. 8. 19.30 294 STATEČNÝCH Divadlo Pod Palmovkou činohra 390–550 Kč
ST 25. 8. 19.30 294 STATEČNÝCH Divadlo Pod Palmovkou činohra 390–550 Kč

ČT 26. 8. 19.30
KOSTKY JSOU VRŽENY ANEB DON JUAN a hlavně pocta

pJ. Ježkovi Studio Ypsilon phudební představení tanec hudba
352–440 Kč

NE 29. 8. 18.00 ZÁ -TO -PEK! Minor pro děti rodinné, loutkové divadlop 250–450 Kč
PO 30. 8. 18.00 ZÁ -TO -PEK! Minor ppro děti rodinné, loutkové divadlo 250–450 Kč
ÚT 31. 8. 18.00 ZÁ -TO -PEK! Minor pro děti rodinné, loutkové divadlo 250–450 Kč

http://www.jatka78.cz/cs
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žel. zastávka
Praha – Holešovice

TrTrTrojskojskskkojskojskááá
loukaloukaloouka

j

STROMOSTROM VKKAA

VÝVÝÝSTTSTAATT VIŠTVIŠTAAA ĚĚ

PaPa ssnskýký
stateksstatek GaleriGal e u lávlávky

GalerieGalerie
TrrTrojskoj ý kůň

Maroldold voo
panorpanororámmá a

MořMořskký
světět

Lapidáriuiumm
NMNM

krytý
bazén

Křižíkovovaa
fontánnnaa

TJ
Sokol
Troja

HG Spop rt Loděniceice

atSaBa

VinnVinnin ý sý kklý sklepep

Nádraží
Holešovice

Kavárnička Troja opět otevřena!

P O VÍCE JAK DVOU LETECH UZAVŘENÍ našla Kavár-
nička v ulici Pod Havránkou nového provozovate-
le a můžete se tak těšit na skvělou italskou kávu,

zmrzlinu a vždy čerstvé dezerty. Kromě toho si každý den od
8.30 můžete vybrat z lákavé nabídky snídaní, které se jako
brunch servírují až do 12.30. Odpoledne si můžete posedět 

nad sklenkou výborného Prosecca DiGiusti nebo speciální-
mi drinky Gin & tonic. Po celý den jsou také připravovány 
čerstvé obložené sendviče nebo croissanty a každého hosta 
přivítá usměvavá baristka Lucka. Nenechte si návštěvu Kavár-
ničky ujít a sledovat můžete i aktuální nabídku na fb profilu 
www.facebook.com/Kavarnicka.troja.

a oo
Í našla Kavár- nad sklenkou výborn
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PRÁZDNINOVÉ TIPYKlub trojské historie
ážení historici. V červenci se konala schůz-
ka Klubu trojské historie, které jsem se ne-
mohl zúčastnit z důvodu havárie vody. Če-

kal jsem na instalatéra. Podle informací se schůzky 
účastnilo čtrnáct historiků a vše proběhlo normálně.
Další schůzka je mimořádně naplánovaná na čtvrtek 
18. srpna od 17 hodin v Domě spokojeného stáří. Dů-
vod sdělím, až se sejdeme. Dávejte na sebe pozor. Pře-
ji hodně zdraví. František Malý

Po přívalových deštích je oblíbená cyklotrasa podél řeky opět 
hladce sjízdná – průběžný úklid pokračuje.j p ý p j

Letní kino U Keplera
Hládkov – Praha 6, MHD: tramvaje 22 (Pohořelec)
a 25 (Hládkov), promítá se od 21 h,
vstup 100 Kč, občerstvení na místě,
program a předprodej na
www.letnikinoukeplera.cz

Kinobus před Centrem Krakov
Lodžská ul.Praha 8 – Bohnice, začátky ve 21 h
 9. 8. Téměř dokonalá tajemství 111’, D 2019
10. 8. Na stojáka v kině 90’, CZ 2018
11. 8. Gentlemani 113’, USA/GB 2019
12. 8. Modelář 110’, CZ 2020 Zdarma, www.dpp.cz/kinobus

BIO SENIOR

Kino Atlas, Sokolovská 1, Praha 8

3. 8. úterý Šarlatán 118’,
drama, životopisný, r. Agnieszka Holland
4. 8. středa Rytíři spravedlnosti 116’
komedie, drama, r. Anders Thomas Jensen
10. 8. úterý Bábovky 97’
romantická komedie, r. Rudolf Havlík
11. 8. středa Země nomádů 108’
drama, Road movie, r. Chloé Zhar

začátky v 15 h,
vstup 65 Kč
www.kinoatlas.cz

Projekce nejen pro seniory!

Trojský pivovar, U Trojského zámku 4/1

To nejlepší z české
a mezinárodní street food
kuchyně – pestrá nabídka
občerstvení
STŘEDA–PÁTEK 15–22 HODIN

SOBOTA–NEDĚLE 11–22 HODIN

V prostoru pivovaru probíhá unikátní prodejní výstava Jaromíra 99, vstup volný, do 31. 10. 2021

ŽIVOT V TROJI

ŽIVOT V TROJI
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4. 8. AA Team koncert 18.00
5. 8. Kristina a Freedies koncert 18.00
6. 8. MUSICA BALKANIKA koncert 18.00
7. 8. ESPORT EVENT FIFA 11.00
12. 8. MC Praguematic a Free Qg Q koncert 18.00
13. 8. MoOnArt DJ’s funky houseJ f y 16.00
14. 8. Beat Picnic DJ’sJ 15.00
19. 8. OJ Žlábek koncert 18.00
20. 8. David Murohy bandy koncert 18.00
21. 8. Senor Victor DJJ 17.00
25. 8. NA STOJÁKA (live)( ) Stand up comedyp y 19.00
26. 8. JAMARON koncert 18.00
27. 8. UNIQUE DEEPQ DJ BraddyJ y 16.00
28. 8. ESPORT EVENT FIFA & NHL 11.00
30. 8. BASET pop, funk, rock 18.00
Letní scéna Malostranské Besedy, vstupné zdarma, kromě 25. 8. (200 Kč)
a 26. 8. (260/360 Kč)  Více na afzoona.cz

Trojský zámek

ZOO

parkoviště

Povltavská

Zámecký park
Troja

U
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o
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ám
ku

TROJSKÝ
PIVOVAR
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PRO CHYTRÉ HLAVIČKY

TJ SOKOL TROJA INFORMUJE

H ŘIŠTĚ KOPANÉ SE ZAČALO
stavět podle tehdejšího
územního plánu na pod-

zim 1961 na ploše u řeky pod Po-
vltavskou ulicí, říkávalo se tu Na 
peklech. Bylo škvárové a mělo i ne-
úplně dokončenou atletickou dráhu
s oválem 400 m. Šatny byly v bývalém
objektu DTJ jižně od školy Sv. Čecha 
a parčíku před školou. Hřiště bylo
stavěno v akci „Z“, tedy brigádnic-
ky a za pomoci strojů zapůjčených

v trojské Zoo a v některých zahrad-
nictvích. V roce 1990 se šatny přestě-
hovaly do současného místa a objekt 
byl postaven z mobilních buněk na 
plochu vlastněnou v současné době 
Diplomatickým servisem.

V roce 2001 se škvárové hřiště 
přestavělo na travnaté s umělým za-
vlažováním, za pomoci finančních 
prostředků od Magistrátu HMP, dále 
od ČOS a od MČ Praha -Troja. V rámci 
stavby byl areál doplněn o tréninko-

vé škvárové hřiště na severní straně 
kolmo na hřiště stávající. Následně 
v srpnu 2002 bylo nové hřiště zniče-
no povodněmi a bylo nutné provést 
celkovou rekonstrukci. Financování 
oprav bylo jednak z pojistky a z pří-
spěvku od FAČR. Po celkem rychlé 
opravě bylo hřiště opět zaplaveno 
povodní v roce 2013 a znovu se 
opravovalo. Po této druhé povodni 
odmítly pojišťovny hřiště dále pojistit 
z důvodu, že je umístěno v záplavové 

Fotbal v Troji má letos šedesát let
Oddíl kopané v Sokole Troja byl založen v roce 1961. V Troji nebylo fotbalové 
hřiště, takže oddíl začal přátelskými zápasy, které hrál na cizích hřištích. Do 
soutěží byl přihlášen od sezony 1962/1963. Mužstvo mužů bylo složeno z mla-
dých trojských nadšenců a ze starších chlapů (kolem čtyřicítky), kteří bydleli 
v Troji, ale hráli předtím ve známějších klubech mimo Troju (Admira, Slavoj 7).
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oblasti. Dle nového územního plá-
nu je uvažováno se stavbou nového 
atletického stadionu s hřištěm na 
kopanou vedle hřišť Sabatu na ploše 
stávajícího zařízení staveniště Met-
rostavu a dále západním směrem za 
protipovodňovým valem. Projektově, 
finančně ani časově stavba stadionu 
není zatím řešena a není tedy v blízké 
době realizovatelná.

Týmy kopané dospělých se za-
tím výkonnostně dostaly nejvýše do 
v 1.A třídy, kterou hrají i v současné 
době. Oddíl má nyní dva týmy mužů, 
jeden tým mladšího dorostu, mladší 
žáky a předpřípravku. Na přelomu 
tisíciletí měl několik let i osm týmů 
(dva dospělých, dva dorostenecké, 
dva žákovské a dva přípravky a v roce 
2001 i nejvíce členů – 193) a bylo 
možné jednotlivé týmy doplňovat 
mladšími členy, což je nyní problém. 
Od druhé povodně do loňského roku 
nemá oddíl dorostenecké kategorie. 
Nyní máme jednadevadesát členů.

Vyzývám všechny zájemce 
o kopanou – rok narození 2000 
–2015, aby se přišli podívat na 
naše tréninky a přihlásili se. Tré-
nujeme na hřišti v Troji – muži 
úterý a čtvrtek od 18 h, dorost 
pondělí, středa, pátek od 17 h, 
mladší žáci a předpřípravka úte-
rý a pátek od 16. 30. Informace 
na tel. 728 213 254 – Petr Filip.

Noční táborovou hru 
„zpestřilo“ nečekané 
setkání. Spočítejte kolik 
je na obrázku houbiček 
a kolik je tam zvířátek…
a zkuste uhádnout, 
který živočich se v lese
nevyskytuje.

Za oddíl kopané
Jaroslav Fliegl a Petr Filip

Oslavy výročí šedesáti let 
činnosti oddílu kopané 
v Troji proběhnou
V SOBOTU 18. 9.
NA HŘIŠTI V TROJI.
V odpoledních hodinách 
proběhne přátelské 
setkání se zápasem 
starých gard (bývalých 
hráčů TJ Sokol Troja,
ročníky narození 
1965–1990).

Hub je na obrázku sedm, zviřátek 
sedmnáct, osmnáctá je Hvězdice,
tu v lese nehledejte, obývá pobřežní 
vody oceánu.
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Hudební
procházky

 1. 8. Löwy kvartet (W. A. Mozart)
 8. 8. Amis de la musique (W. A. Mozart, A. Dvořák, E. Kaucký)
15. 8. Pražské saxofonové kvarteto (G. Miller, G. Gerschwin)
22. 8. Musica a tre (E. Schulhof, J. Ibert)
29. 8. Prague Brass Quintet (J. I. Linek, J. Horowitz, G. Gerschwin)

Zoo připravila
www.zoopraha.cz

V srpnu otevřeno denně 9–21 h

Téma měsíce: Sloni v historii a současnosti Zoo Praha
Komentovaná krmení a setkání probíhají í denně.
Navštivte zvířata tehdy, kdy jsou nejaktivnější, a odhalte
zajímavosti z jejich života. Setkání s oblíbenými zvířaty 
doplněná poutavým vyprávěním se konají po celý den –
stačí si jen vybrat! Venkovní program probíhá jen za 
hezkého počasí.
Výstavy: F. X. Procházka – první malíř Zoo Praha
(Gočárovy domy), Czech nature photo (Terasa před
Vzdělávacím centrem)
5. 8. (čt) Přednáška na téma: Od Babyho k Ama-
lee aneb historie chovu slonů v Zoo Praha
Začátek přednášky v 17 h ve Vzdělávacím centru. Předná-
šejícím je pamětník a bývalý chovatel slonů Zbyněk Šíša.
Cena přednášky: 50 Kč/osoba (děti do tří let zdarma)
9.–13. 8. (po–pá) Příměstský tábor pro všechny 
malé nadšené biology a milovníky zvířat.
14. 8. (so) Sloni v historii a současnosti Zoo Pra-
ha – od Babyho a Pavilonu tlustokožců po Amalee

Cyklus hodinových koncertů pod širým nebem 
13 h Zoo 15 h nádvoří trojského zámku 17 h Pivoňková louka Bz (vstup Sever)

Botanická zahrada pro vás
www.botanicka.cz V srpnu otevřeno: Venkovní expozice denně 9–19 h, Fata Morgana od úterý 

do neděle 9–19 h, Vinotéka sv. Kláry pondělí–pátek 13–21 h, sobota, neděle a svátky 11–21 h

Kurátorské provázení vždy v so-
botu ve 14 a v 16 hodin

28. 8. Cykasy RNDr. Vlastík Rybka, 
Ph.D. sraz u hlavního vstupu
4. 9. Vinice sv. Kláry Ing. Martin 
Beránek, Ph.D., Ing. Vladimíra Eger-
tová u vstupu Kovárna
Prohlídka je v ceně standardní vstu-
penky do bz.
do 5. 9. Jedovaté cykasy – aneb 
Co Maryša neznala II.
Pokračování výstavy jedovatých su-
kulentů a dalších exotických rostlin 
z celého světa s ukázkou jedovatých 
semen a plodů. Cykasy jsou vývojově 
prastarou skupinou, některé ze sou-
časných druhů skutečně pamatují 
období dinosaurů, rostou v subtro-
pických a tropických oblastech vy-
jma Evropy. Nejbohatšími oblastmi 
výskytu jsou jihovýchodní Asie, Kari-

bik a Mexiko, Austrálie i jižní Afrika. 
Všechny cykasy jsou jedovaté!
do 23. 9. Prohlídky pro seniory 
vždy ve 14 a 16 hodin – v ceně 
běžných vstupenek do bz dle aktuál-
ního ceníku
Prohlídky jsou určeny pouze pro se-
niory nad 60 let (Venkovní expozice 
50 Kč, Fata Morgana 75 Kč) Rezer-
vujte si místa na prohlídku co nej-
dříve, počet míst je omezen. Délka: 
cca 1 hodina
5. 8. Rostliny Severní Ameriky
12. 8. Medonosné rostliny
19. 8. Léčivé rostliny

26. 8. Užitkové plodiny Severní 
Ameriky
2. 9. Bonsaje a Japonská zahrada
Rezervace míst na prohlídky a bližší 
informace: eva.novozamska@bo-
tanicka.cz, tel.: +420 603 489 029

do 31. 10. Ďáblova zahrádka  
v Ornamentální zahradě Po sto-
pách slavného lékaře a alchymisty 
Paracelsa, který přesně vysvětlil,
jaký je rozdíl mezi jedem a lékem.
Dozvíte se, co jedy z rostlin u člo-
věka způsobují a proč jsou rostliny 
vůbec jedovaté, ale také na které si
dát pozor v našich končinách!
do 12. 9. Nechte jedy na pokoji
aneb Jedovaté pokojovky ve Fata Mor-
ganě sukulenty, byliny i dřeviny tropů
12. 8. Klára má svátek oslava pa-k
tronky vinice – ve vinotéce sv. Kláry 
nabídka piknikových balíčků, půj-
čovna skleniček i dek. Čím si připít 
je jasné – vínem z vinice.
18. 8. Den Rulandského modré-
ho Na vinici sv. Kláry se mu skvěle
daří. Degustace od 13 h na terase
u vinotéky.

do 19. 12. Nedělní sklep Komen-
tované prohlídky vinice a sklepa 
s malou degustací na závěr. Kaž-
dou neděli od 13, 15 a 17 h, sraz 
u pokladny Kovárna v ulici Trojská. 
Zastávka autobusu 112 „Kovárna“. 
Vstupné 300 Kč/osoba (sklep + 
venkovní expozice)*, 350 Kč/osoba 
(sklep + venkovní expozice + Fata 
Morgana)* Vstupenky zakoupíte 
přímo na místě, a to na pokladnách 
u vstupů do botanické zahrady. Re-
zervace není nutná.

* Vstupenka je jednorázová a platí 
jeden rok od vydání.
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a Údolí slonů 10–16 h v každou celou hodinu komen-
tovaná setkání u slonů, 10–18 h možnost vyzkoušet si 
výrobu papíru ze sloního trusu.
14. 8. (so) Workshop zaměřený na výrobu enri-
chmentových prvků seznámíte se s konceptem en-
richmentu a druhem, pro který budeme enrichment 
vyrábět. Hodinu a půl trvající workshop začíná v 9.15
ve Vzdělávacím centru. Je určený pro menší skupiny ná-
vštěvníků nebo celé školní třídy. Na workshop je nutné se 
předem přihlásit e -mailem na: lavicka@zoopraha.cz.
16.–20. 8. (po–pá) Příměstský tábor
22. 8. (ne) Ďábelský den v Zoo Praha – den plný 
soutěží n Soutěže zejména pro otce, strýčky či dě-
dečky o Ďáblovo pivo. 10–12 h soutěž o nejrych-
lejšího běžce v kategoriích: 18–35 let, 35–50 let, 
50 let a výše. Vítězové z jednotlivých kategorií budou 
vyhlášeni ve 12.30 u Vzdělávacího centra. n Sou-
těže zejména pro maminky, tetičky či babičky 

o trička, zástěry, samolepky či sešit na recepty.
13–14.30 h soutěž o nejoriginálnější ztvárnění ďábla 
medvědovitého, fantasii se meze nekladou (malba, vý-
šivka, kresba atd.). Přineste do Zoo Praha své výrobky, 
které posoudí odborná porota. Tři nejzdařilejší získají 
za odměnu nový merch s ďábly medvědovitými. Vyhlá-
šení soutěže proběhne v 15 h u Vzdělávacího centra. 
n Soutěž na fb profilu Zoo Praha o komentované setká-
ní u ďáblů medvědovitých s ukázkou nového zážitkového 
programu. Zašlete / nasdílejte své fotografie s ďáblem 
medvědovitým ze Zoo Praha a tři nejpovedenější vyhrají 
poukaz na komentované setkání u ďáblů medvědovitých 
s ukázkou nového zážitkového programu.
23.–27. 8. (po–pá) Příměstský tábor
28. 8. (so) Loučení s prázdninami 10–16 hodin
Den plný her
28. 8. (so) Zooškola pro dospělé pro dospělé nad
18 let


