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SLOVO STAROSTY
je tomu již sto let, kdy se v roce 1922 Troja 
stala součástí Velké Prahy a je tomu také již 
neuvěřitelných třicet let, kdy na počátku roku 
1992 oficiálně vznikla 57. samostatná Městská 
část Praha -Troja. Cesta k jejímu vzniku odtr-
žením od Prahy 7 byla nesmírně složitá a tr-
nitá. Dnes se nám to může zdát jako naprosto 
neuvěřitelné, že práce mnoha nadšenců o osa-
mostatnění Troje byla započata alespoň v je-
jich myšlenkách již v roce 1988. Cílem všech 
členů přípravného výboru Troja z roku 1990 
bylo cituji: „Vybudování funkční a demokra-
tické samosprávy v Troji, samosprávy, která 
pomáhá svým občanům a které pomáhají její 
občané.“

Jejich úsilí bylo nakonec korunováno velkým 
úspěchem. V prosinci 1991 byly zorganizová-
ny „První poválečné svobodné volby v Troji“ za 
účasti 74% oprávněných voličů. Ti si z pěti tehdy 
kandidujících stran a dvou nezávislých kandidá-
tů zvolili devět právoplatně zvolených členů za-
stupitelstva. Na prvním zasedání místního zastu-
pitelstva v Troji konaného 21. 12. 1991 byl v tajné 
volbě zvolen prvním starostou Vladimír Lutterer 
a místostarostou Dr. Jiří Popovský. Od 1. 1. 1992 
tak začala definitivně fungovat padesátá sedmá 
samostatná Městská část Praha -Troja.

Milí trojští a podhořští sousedé, jako způsob 
poděkování našim předchůdcům a připomenutí 
historie vzniku naší samostatné městské části 
jsme pro vás připravili ve společenském sále 
Domu spokojeného stáří výstavu Praha -Troja 
1922–*1992–2022, budete si zde moci také pro-
hlédnout dobové dokumenty, historické trojské 
časopisy, volební výsledky, fotografie týkající se 
povodní v letech 2002 a 2013. Jsou zde také vy-
staveny unikátní dokumenty z dob vzniku a prv-
ních let existence nové trojské školy Svatopluka 
Čecha.

Na slavnostním zahájení této výstavy 13. led-
na se sešlo bezmála třicet trojských sousedů 
a při sklence dobrého vína jsme zavzpomínali 
na těch neuvěřitelných třicet let.

Výstava bude přístupná vždy v pátek od 13 do 
17 hodin, v sobotu a v neděli od 10 do 18 hodin 
až do konce března.

Milí trojští a podhořští sousedé, buďte všich-
ni zdrávi.

Tomáš Bryknar
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Milí trojští 
a podhořští sousedé,
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ÚŘAD MČ INFORMUJE PRO INFORMACI

ŽIVOT V TROJI

TROJSKÝ KALENDÁŘ
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Poskytování dotací z rozpočtu
Městské části Praha -Troja na rok 2022
Dotace z rozpočtu městské části se poskytuje na účel uvedený v programu 
„Podpora projektů v oblasti rozvoje, krajiny, občanské společnosti, vybave-
ní, služeb a volnočasových aktivit v prostoru Trojské kotliny pro rok 2022“.

Tematické oblasti:

I. Kvalita životního prostředí

II.  Život ve veřejném prostoru, 
občanská společnost

 III. Publikační a propagační aktivity

IV. Kulturní a společenské akce

V. Sport, tělovýchova, volný čas

VI.  Sociální a zdravotní, bezpeč-
nost a udržitelnost

VII. Vzdělávání

Harmonogram dotačního řízení
Program je zveřejněn od 8. 12. 2021 na úřed-
ní desce a webových stránkách Městské části Praha -Troja 
https://www.mctroja.cz/trojska -kotlina/?klic=granty
Zahájení podávání žádostí o dotaci bylo í 10. ledna 2022
Ukončení podávání žádostí o dotaci jeí 7. února 2022 ve 12:00 hod.
Rozhodnutí Zastupitelstva městské části Praha -Troja o podaných žá-
dostech do 31. března 2022
Uzavření veřejnoprávních smluv do 30. dubna 2022

Akce se uskuteční v souladu s aktuálními vládními nařízeními.

Na rok 2022 připadá 30. výročí vzniku samostatné Městské části Praha -Troja a také 100 let od připojení Troji 
k Praze. Přestože není vyhlášeno žádné specifické téma, které by bylo povinné pro tematické zaměření 
projektů, městská část uvítá, pokud žadatelé ve svých projektech tato výročí zohlední.
Mimo PROGRAM bude Městská část Praha -Troja projednávat individuální dotace na podkladě individuálních 
žádostí, které by měly řešit konkrétní potřebu žadatelů. O takovou dotaci lze žádat v průběhu celého roku na 
základě situace, v níž se žadatel právě ocitl.

Info z ekonomického oddělení
Od 1. 1. 2022 je možné v pokladně ÚMČ Praha -Troja hradit veškeré místní poplatky, 
nájmy a další platby prostřednictvím platebního terminálu.

Ordinace
praktického
lékaře
Sádky 5, Praha -Troja
Po: 15–16.30 h objednaní
Út: 8–10, objednaní: 10–12 h
Čtvrtek: 8–10.30 h
Příjem pacientů po 
telefonické domluvě:
233 541 746
(Ovenecká: 233 375 405),
www.mudrwiererova.cz

Jaké akce letos plánujeme?

Výstava v Galerii u lávky do 6. 3., více na str. 7

Pondělí: 10–12 h 13–18 h

Úterý: 8–12 h 13–16 h

Středa: 10–12 h 13–18 h

Čtvrtek: 8–12 h 13–16 h

Pátek: 8–12 h 13–16 h

Pošta

26. 3.
konat se bude
při zlepšení 
epidemiologické 
situace

4. 6.
setkání ke tři-
cátému výročí 
vzniku MČ Praha-
-Troja a ke stému 
výročí připojení 
Troje k Praze

10. 9.
opět v „komorní 
verzi“ jen na 
severním nádvoří 
Trojského zámku

v jižní zahradě Trojského zámku

Pekařská soutěž

2/1
2022

Novoroční vycházka se zastupiteli se těší narůstající oblibě. Letošní ročník jen potvrdil zájem ob-
čanů ‚napříč’ generacemi. Start pěšího výletu byl, jako již každoročně, u Trojské lávky, odkud se 
skupina vydala přes Císařský ostrov a Stromovku do restaurace Na Slamníku v Bubenči, kde byla
za platných bezpečnostních protiepidemiologických opatření diskuzní procházka ukončena.

Trojská 632, tel.: 954 217 100
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PRO CHYTRÉ HLAVIČKY aneb najdi sedm rozdílů

ÚŘAD MČ INFORMUJE

ZAJÍMAVOST

Černá, hnědá? Nejlépe obě

U SMĚSNÉHO KOMUNÁLNÍHO ODPADU („černých“ popelnic) činí 
nově sazba poplatku 0,50 Kč za litr kapacity nádoby (dle vyhlášky 
hl. m. Prahy č. 17/2021). Roční poplatek je pak násobkem této hod-

noty a počtu svozů dle sjednané služby. Mění se tedy způsob výpočtu a sjed-
nocuje se jednotková cena pro všechny nádoby bez ohledu na velikost. Pokud 
například máte nádobu o velikosti 120 litrů, která je vyvážena 1x týdně, pla-
tili jste loni 242 Kč měsíčně (což po přepočtu vychází na 0,47 Kč / litr a svoz), 
nově to bude 260 Kč měsíčně (při ceně 0,50 Kč / litr a svoz).

Významnější změna nastává u nádob na rostlinný bioodpad („hnědých“ 
BIOpopelnic). Od roku 2022 je služba sběru, svozu a zpracování rost-
linného bioodpadu v hnědých nádobách pro občany – vlastníky ne-
movitostí (plátce poplatku), kteří jsou zároveň plátci poplatku za směsný 
komunální odpad, bezplatná.

Pokud plátce poplatku má nádobu na bioodpad objednanou z přechozích 
let, nemusí nic měnit a od letošního roku mu nebude účtován poplatek za 
nádobu na bioodpad. Kdo tuto službu doposud nevyužíval, může požádat 
o novou nádobu na stránce https://bioodpad.praha.eu/, případně se 
obrátit přímo na svozovou společnost Ipodec (Bešťákova 457/5, Praha 8, tel. 
493 647 931, mail ipodec@mariuspedersen.czl ), kterou je třeba kontak-zz
tovat také při žádosti o případné změny.

Těm, kdo biopopelnici ještě nemají, jednoznačně doporučuji nabídku 
využít. Snížením podílu bioodpadu ve směsném odpadu se jednak omezí 

Od 1. 1. 2022 
došlo pro ob-
čany k několika 
změnám v sys-
tému naklá-
dání s odpady 
v hlavním měs-
tě Praze.

jeho produkované množství, zefektivní další zpracování, a mohou klesnout 
celkové náklady, a to i občanům (při zodpovědném třídění domovního odpa-
du může na zbylý směsný, dále již nevytříditelný odpad stačit menší nádoba, 
nebo méně častý svoz). Technické podmínky služby zůstávají beze změny, 
tedy dvě velikosti nádob (120 nebo 240 litrů), celoroční nebo sezónní svoz 
(duben až listopad) a vývoz 1x týdně nebo 1x za 14 dní.

Pořiďte si hnědou BIOpopelnici. Pomůžete zkvalitnit odpadové hospodář-
ství v Praze. Předpokládá se, že pro dodání nádoby a zahájení služby od dub-
na stačí podat žádost do konce února. Ještě připomínám nutnost dodržovat 
pravidla, co do bioodpadu patří a co rozhodně ne (viz obrázek). Jen tak je 
možné v kompostárně vyrobit kvalitní kompost, který je nejen výborným pří-
rodním hnojivem, ale současně výrazně zlepšuje vlastnosti i strukturu půdy. 
Děkuji. Milan Novotný, ref. ŽP

Když jsou na zahradě
husté keře – zahnízdí

Č
ESKÁ SPOLEČNOST ORNITOLOGICKÁ (ČSO) 
pořádá již od roku 1992 anketu „Pták 
roku“, kdy v jejím 31. ročníku byl letos 

s tímto titulem vyhlášen ZVONEK ZELENY�. Tento na 
celém našem území vyskytující se opeřenec svádí 
v posledních letech poměrně nerovný boj se zákeř-
ným nepřítelem – takzvanou krmítkovou nákazou, 
trichomonózou, Ta je pro savce včetně člověka sice 
neškodná, pro ptáky je ale smrtící. Více informa-
cí, včetně fotografií a zvukového záznamu hlasu 
zvonka zeleného, ale třeba i rad ohledně hygieny 
na krmítkách, najdete na stránce https://www.
birdlife.cz/ptak -roku-2022-zvonek -zeleny/.

(zpracováno dle materiálu ČSO,p , https://www.birdlife.cz)

Čím přikrmovat vodní ptactvo:
šrot, ovesné vločky, nařezané listy salátu a špenátu, kedluben, květák, strouhané nezmrzlé brambory. 
Pečivo nesmí být čerstvé a slané! Pečivo je nutné usušit a následně ztvrdlé rozmočit ve vodě, aby 
nepodráždilo ptactvu krk.p p S použitím materiálu p Zoo Hluboká
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Chcete utvářet
svou městskou
část?
Stačí návrh!

Jak navrhovat?

Občané často sami nejlépe vědí, co by
radnice měla v jejich okolí udělat. A třeba
i vy máte nápad, co bychom měli opravit 
nebo vybudovat.

Možná sami chodíte okolo místa, které by to chtělo oživit. Chybějící 

lavička, bující vegetace místo upravené zeleně, či jenom chybějící 

odpadkový koš nebo zborcená zídka.

To vše můžete změnit návrhem do „Participativního rozpočtu TROJA 

SOBĚ“. Stačí si nápad uspořádat v hlavě, odhadnout, kolik by jeho

realizace stála, vymyslet název a vhodný ilustrační obrázek.

Uskutečnění návrhu se musí vejít se všemi náklady do 500 000 Kč

a musí jít o místo, či majetek městské části.

Nápad stručně popíšete v online formuláři na stránkách 

www.trojasobe.cz (nebo se domluvte s koordinátorkou na jiném 

doručení, rozhodně se nenechte odradit tím, že nepoužíváte internet!). 

Celé to musíte stihnout do 28. 2. 2022, kdy přijímaní návrhů končí.

Radnice všechny návrh zkontroluje, zda jsou pro městskou část 

realizovatelné. Pokud by váš návrh realizovatelný nebyl nebo v něm 

něco scházelo, pokusíme se spolu s Vámi najít způsob, jak jej upravit,

aby odpovídal Vašemu záměru a zároveň všem pravidlům.

V červnu proběhne prezentace jednotlivých návrhů a veřejná diskuze

nad nimi, která vyvrcholí online hlasováním. V něm lidé vyberou,

které nápady má radnice zrealizovat, a budou moci dát i záporné

hlasy návrhům, které je nepřesvědčily.

Tento projekt je u nás novinka, ale v České republice ho realizují již v osmi 
desítkách měst. Z těch, velikostí podobných jsou to třeba MČ Praha-
-Kolovraty, MČ Praha -Běchovice nebo MČ Praha -Slivenec.

Chcete inspiraci? Podívejte se na FB #kazdydenjedennapad

Do 28. 2. 2022 mohou 
obyvatelé posílat na radnici 
své návrhy, ze kterých pak 
v online hlasování vyberou 
ty, které má radnice 
zrealizovat.

S nápady i jejich podáváním vám poradí koordinátorka

Ing. Irena Marková. tel. 284 691 121, markova@mctroja.cz

Úřad MČ Praha -Troja Trojská 230/96

Na nápady
občanů radnice
vyčlenila
500 000 Kč

Do konce
února 2022
můžete přijít
s vlastním
návrhem

Do poloviny
května
úřad ověří 
realizovatelnost 
podaných
návrhů

Průběžně
všechny návrhy
představíme
a společně
prodiskutujeme

V červnu 2022
občané v online
hlasování 
vyberou, které
návrhy se jim
líbí

Úřad se postará
o realizaci
vítězných
návrhů

Do 28. 2. 2022 návrh dodejte na radnici

 Náklady na zrealizování nápadu se musí vejít do 
500 000 Kč vč. DPH

 Návrh musí sloužit široké veřejnosti

 V případě investice se musí jednat o majetek hlavního 
města

 Navrhovateli musí být alespoň patnáct let a musí být 
z Troje nebo bydlet v Troji.

 Pokud cokoli není jasné, kontaktujte koordinátorku!

Vše potřebné; formulář k podání návrhu a kompletní 
pravidla najdete na

www.trojasobe.cz nebo www.mctroja.cz
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ŽIVOT V TROJI

Velká Praha vznikla před sto lety
Po vyhlášení Republiky československé se stala Praha z pro-
vinciálního města monarchie hlavním městem nového státu.

V ROCE 1920 BYLA ZÁKONEM č. 114/1920 a následujícími prováděcími nařízeními 
vlády s účinností od 1. 1. 1922. vytvořena nová administrativní jednotka – Velká Pra-
ha – připojením třiceti devíti sousedních obcí. Po svém vzniku měla 676 000 obyva-

tel na rozloze 171,64 km2. Součástí Velké Prahy se stala i samostatná obec Troja s Podhořím, 
která předtím patřila do karlínského okresu a projevila ochotu se přičlenit k velkoměstu již 
před 1. světovou válkou.

Dalším zákonem č. 88/1920 byla vytvořena Státní regulační komise pro Prahu a okolí. 
Té byl svěřen úkol vypracovati přehlední regulační a zastavovací plán pro Velkou Prahu 
a 78 okolních obcí v zájmovém obvodu Prahy. Komise byla podřízena přímo ministerstvu 
veřejných prací, aby zabezpečeno bylo vypracování plánu bez škodlivých vlivů místních.

Od doby Karla IV. byla Praha trojměstím (Staré Město, Malá Strana a Nové Město), kte-
ré bylo postupně sjednoceno a přibyla k němu i nové část Hradčany. Až v roce 1883 byl 

připojen Vyšehrad, v r. 1884 Holešovice a v r. 1901 Libeň. 
Na území dnešní Prahy vznikla postupně samostatná měs-
ta – Královské Vinohrady (1879), Žižkov (1881), Podskalí, 
Josefov (1893), Košíře (1894), Libeň, Nusle (1898), Vršovice, 
Vysočany (1902), Smíchov, Karlín, Bubeneč (1904) a Břev-
nov (1907). Jejich sjednocením vznikla před sto lety Velká 
Praha.

Obce jako samosprávné jednotky vznikly v rámci reforem 
v roce 1850, kdy byla zákonem ze 17. března 1849 zrušena 
dosavadní panství a í vrchnostenské zřízení a nejnižší jed-í
notkou správy se staly obce. Místní obce byly tvořeny zpravi-
dla dosavadními katastrálními obcemi zřízenými Josefem II. 
pro berní účely.

Již v první petici občanů, shromážděných ve Svatováclav-
ských lázních v Praze 11. března 1848, mj. byl obsažen po-
žadavek na zavedení obecní samosprávy: Aby bylo samo-
statné, komunální čili obecenské zřízení zemské, 
tak aby osoby magistrátní i představení všech obcí 
svobodně bývali voleni, pak aby byla úplná veřej-
nost veškerého jednání v záležitostech obecních. 
(Autorem textu petice byl František Brauner.)

Hlavními ideami při vzniku obecních samospráv byla zá-
sada, že „svobodná obec je základ státu“ a že obec má mít 
pravomoc nad vším, „co zájmu obce nejprve dotýká, a v rám-
ci svých hranic plně obstarat může“.

První právní úprava obecního zřízení byla zveřejněna 
20. března 1849 v provizorním říšském obecním zákoně, 
v kterém se Stadiónová ústava prováděla.

V současné době právo na samosprávu vychází Ústavy – 
hlava první: čl. 8, hlava sedmá: čl. 99–105 a dále je podrob-
něji vymezeno zejména v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích 
a v zákoně č. 129/2000 Sb., o krajích. Ing. arch. Václav Valtr

Kdo plánoval Prahu?
n  Městský úřad stavební (do roku 1918)
n  Státní regulační komise pro Prahu a okolí (1920–1940)
n  Plannungskomission (1940–1945)
n  Plánovací komise pro hlavní město a okolí (1945–1951)
n Kancelář pro územní plán hlavního města Prahy (1951–1961)
n  Útvar hlavního architekta (1961–1994)
n  Útvar rozvoje hl. m. Prahy a Odbor územního rozhodování 

magistrátu hl. m. Prahy (1994–2013)
n  Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (2013–dosud, jeho 

součástí je i Kancelář metropolitního plánu)

Za účasti pana starosty Bryknara, zástupce starosty Dr-
dáckého a početného publika z řad občanů proběhlo 
slavnostní zahájení výstavy ke třiceti letům od ustano-
vení trojské samosprávy a stoletému výročí od připojení 
Troje k Velké Praze. V zasedací místnosti Domu spo-
kojeného stáří ji můžete navštívit až do konce měsíce 
března v pá: 13–17, so a ne: 10–18 h, Povltavská 42.

ŽIŽŽŽŽŽIŽIŽIVVVOVOTT VV TTROJI
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TROJSKÝ KALENDÁŘ

PRAHA -TROJA V ROCE 2022
patnáctý ročník výstavy 
aktuálních záměrů a projektů 
v Trojské kotlině

SAMOSPRÁVA, TROJSKÉ
ŠKOLY, SPOLKY a MĚSTO
PRAHA PRO TROJU
zahájení 27. ledna v 17 hodin

OD 28. 1. DO 6. 3. 2022
otevřeno pátek 13–17 hod., 
sobota a neděle 10–18 hod.
dle aktuálně platných
omezení

Komentované prohlídky a diskuze
v Galerii u lávky:

čtvrtek 10. února od 17.00 hodin

úterý 15. února od 18.00 hodin

středa 23. února od 19.00 hodin

aktuální informace sledujte
na www.mctroja.cz
objednejte si samostatně 
prohlídku, zavolejte 
na 284 691 121, napište 
na samsonova@mctroja.cz

Výstavu připravili:
Martina Samsonova Umlaufová,
Jan Kavan, Martin Frank, Tomáš
Bryknar, Tomáš Drdácký;
Spolupráce: Miroslav Knittel,
Marek Kundrata, Jakub Zuzula,
Irena Marková, Karel Novotný;

Vystavující:
n  Městská část Praha -Troja
n  Městská část Praha 7
n  Hlavní město Praha
n  Institut plánování a rozvoje 

hl. m. Prahy
n  Zoo Praha
n RAVAGNANI VECCHI ARCHITECTS
n  RUSINA FREI s. r. o.
n  JRD Development s. r. o.
n  Základní škola Trojská
n  Atelier Genesis s. r. o.
n  Vodohospodářský rozvoj 

a výstavba a. s.
n  Headhand architekti
n  Projektil architekti
n  Steiner a Malíková
n třiarchitekti
n  SaBaT Praha
n  Mateřská škola Nad Kazankou
n  Ekoškolka Rozárka
n  Trojské gymnázium s. r. o.
n  Iniciativa Proti -plotu
n  Příměstský park Trojská kotlina, z. s.
n  a další…N
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Inzerce

ZE ŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ

ŽIVOT V TROJI

ZAJÍMAVOST

V ROZÁRCE si užíváme zimu se vším, co nám nabízí. Třeba klouzání se na 
zamrzlých kalužích nebo jejich rozdupávání, to je něco! Všichni jsme se 
shodli, že se nám v zimě líbí sníh a rozhodli se ho trošku přivolat. Třídu 

jsme změnili v zasněženou krajinu a užili si pořádnou koulovačku papírovými 
koulemi, v ateliéru si vytvořili sněhuláčky a papírové vločky. Doufáme, že to za-
bere. O vločce, jsme si vyprávěli i příběh, díky kterému si teď dokážeme hezky 
představit koloběh vody. A v rámci pokusů s ledem jsme si vytvořili ledové šperky.

Den otevřených dveří v Ekoškolce Rozárce Troja 9–11 h
Pokud naši školku neznáte, s dětmi trávíme hodně času venku za každého po-
časí, tvoříme a muzicírujeme, sázíme bylinky a zeleninu, všímáme si přírody 
v průběhu ročních období, zdravě jíme. Děti u nás mají čas objevovat svět svým 
vlastním tempem a svobodně si hrát. Inspirujeme se prvky programu Začít spo-
lu. Jsme tu pro děti od 2 do 7 let, fungujeme i během letních prázdnin. Přijďte 
se k nám do trojské školky podívat, poznat nás a zeptat se na vše další, co 
vás zajímá. Nástup je možný v průběhu celého roku do naplnění kapacity. 
Těšíme se na vás!
Kontakt: Martina Hoferová, tel. 777 123 690, email martina.hoferova@podhoubi.cz.

EKOLOGICKÉ VÝUKOVÉ PROGRAM Y VE ŠKOLKÁCH A ŠKOLÁCH
Naše výukové programy pro děti z MŠ a ZŠ probíhají přímo ve školách, na školních zahra-
dách nebo v blízkém okolí. Naši lektoři přijedou k vám a děti se interaktivní formou dozvědí, 
jak mohou šetřit vodou, pomoci zvířatům v průběhu zimy nebo si zahrát na malíře bez štět-
ce. Chcete naše programy vyzkoušet? Pro bližší informace se obraťte na naši koordinátorku
Janu Knappovou na tel. 776 356 959 nebo emailu jana.knappova@podhoubi.cz.

Více se o našich aktivitách dozvíte na www.podhoubi.cz.

Co nového 
v Ekocentru
Podhoubí 
a Ekoškolce 
Rozárce?

22. 2.

PRODEJ PARKOVACÍCH MÍST v ul. J. Jandy
Nabízíme k odkoupení 4 poslední parkovací místa (z toho jedno 
pro invalidy) podél Viniční rezidence Salabka v ulici Jiřího Jandy.
Kontakt: zlatapraha@zlata-praha.eu, 603 152 534u

Další díl z pondělních Trojských podve-
čerů přednášek, literatury, setkávání, 
promítání, hudby, diskuzí, proběhne

v DSS, Povltavská 21 Jako každé třetí pondllí v měsíci, tak 
i v únoru se můžeme těšit na zajímavé setkání, íí vystoupí 
PhDr. Rudolf Šmíd
vizuální sociolog, fotograf a filmový tvůrce na téma
Magická sociologie
Přednáška Úvod do terriculologie aneb Sociologicko-
-fotografická studie o životě strašáků na polích, 
zahradách a vinicích za posledních osmadvacet let
a sociologické maggi
Promítání autorova animovaného dokumentu Kronika Ol-
dřicha S. (Nejlépe hodnocený český film v zahraničí za rok 
2012. U nás takřka neznámý.)
Občerstvení zajistí autorova foodguerillová firma Žrádlo & Sád-
lo. Název food instalace: Trojská ještěrka pojídá křepelčí vajíčka 
nedaleko Trojského koně. Více na www.rudolfsmid.cz

Současně je možné shlédnout i výstavu 1922–1992–2022 
(k třicátému. výročí vzniku Městské části Praha -Troja a sto 
letům od připojení Troje k Velké Praze)
Přijďte, zapojte se! Každý je vítán!

Kontakt: Z. J. Majzner, 731 078 660, zde.maj@centrum.cz

Trojské podvečery

Obsáhlá výstava Praha dekadentní se rozkládá v Ga-í
lerii Tančící dům hned ve třech patrech, od přízemí 
do druhého suterénu, kde je volný průchod do kotel-
ny, kam jsem málem zabloudila. V šerém opuštěném 
prostředí hluboko pod zemí za sykotu páry jsem se i já 
lekla, když mi zčistajasna stál za zády muž, který se 
naštěstí věnoval exponátům. Ty odkrývají téma erotic-
kých snů a představ – nejčastěji z archívu Musea Policie 
České republiky. Do 31. 3. 2021. Ladislava Popovská

V JEDINEČNÉM PROSTŘEDÍ MICHNOVA le-
tohrádk u Amerika (Muzeu Antonína Dvo-
řáka) – první stavby Kiliána Ignáce Dien-

tzenhofera v Praze, ve skvostné barokní architektuře, 
uprostřed čestného dvora se zahradní úpravou a pís-
kovcovými sousošími ročních období z dílny Matyáše 
B. Brauna, je instalována výstava ANTONÍN DVOŘÁK 
A SLÁVA. vždy od úterý do neděle 10–17 hodin, 
do 17. dubna 2022.
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CO NOVÉHO U SOUSEDŮ

TIP PRO VÁS

REALIZACE A ÚDRŽBA ZAHRAD
SEKÁNÍ TRÁVY

TEL.: 606 662 223, 723 899 561

RIZIKOVÉ KÁCENÍ, ŘEZ
A OŠETŘOVÁNÍ STROMŮ

Cena Empatie 2021
V Malé dvoraně Veletržního palá-
ce můžete ocenit díla dvou vítě-
zek veřejné soutěže na podporu 
výtvarných projektů se sociálním 
zaměřením.

S YMPATIČTĚJŠÍ JE MI PRÁCE Lenky Záhor-
kové, která objíždí domovy důchodců s vy-
řazenými porcelánovými talíři a pracuje

starými lidmi. Nechává je především formou
na porcelán vyprávět jejich životní příběhy. 
počin ve společnosti, která neustále vyzdvi-

mládí a zapomíná na hodnotu starých lidí. 
ka předkládá citlivé sloučení paměti, porce-
křehkosti, moudrosti, problémy spojené se

m a snaží se o zvěcnění toho, kde bychom
hledat krásu a o co bychom měli pečovat.

mana Drdová upozorňuje na problém an-
opocénu (klimatická krize v důsledku 
adměrného konzumu populace). Cílem 
ích exponátů je  vlastní využití odpadu 

ro další užitečné cíle, především v oblas-
módy. Podrobila jsem vystavenou módní 

olekci důkladné prohlídce. Epochou ne-
rodyšného „dederonu“ a umělé koženky 

nevalné kvality jsme si prošli již v minulém 
toletí. Nenositelné. Podle mne bohužel vy-

rábí z odpadu jen další odpad. Záslužná 
je ovšem její naprostá degradace výrobků 
z kůže, a to především odsouzení nadřaze-
nosti lidí nad zvířaty (speciesismus(( ). Vždyť s

může být empatická, pouze pokud je živoucí.
tava je zdarma a potrvá jen do 13. 2. 2022.

Grafický kabinet ve čtvrtém patře Veletržní-t
ho paláce nabízí komorní výstavy díla dvou autorů. 
Tvořivé síly Wenzela Hablika, česko -německého
malíře, grafika a architekta (1881–1934) – medi-
tace o vzniku přírodních forem krystalů, kterou
pak rozvinul i v návrzích staveb a Mezi ději-
nami a každodenností představující Adolpha í
Menzela – německého malíře historických pláten 
(1815–1905) v kresbách a komické a karikaturní 
grafice. Jen do 13. února 2022.

Ladislava Popovská

O tom, nakolik barokní architekti zvučných jmen ovlivnili tvář české kra-
jiny, se můžete dozvědět v nově vydaném díle Václava Valtra – Česká 
barokní krajina s podtitulem Kulturní krajina Čech VII. a VIII. století.íí

Ve složce 40 x 26 cm najdete kromě dvaadvaceti volně vložených 
historických map brožuru stejné velikosti, popisující čtivě a přehled-
ně slavnou historii i současnost pozoruhodných zámeckých areálů 
a velkoryse projektovaných parků i všech těch míst, na nichž se ani vaše
děti nudit nebudou.

Objevná publikace s bohatým obrazovým doprovodem se tak může stát jedinečným 
souborem tipů na řádku originálních výletů. Objevte krásu Zemí koruny české!
V prodeji na Úřadě MČ Praha -Troja, po a stř 10–17 h a v obchodě Na Kovárně, denně 6–22 h

To, že původně importovaný 
barokní sloh v české architek-

tuře zdomácněl, a na světovou 
scénu, zejména v dílech Dientzen-

hoferů, vstoupil coby pražský sloh 
evropské úrovně, je známá věc.

v únoru

exkluzivně

250 Kč
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Z HISTORIE

2  Propagační pohled, který si objednal hostinský 

pan K. Morávek (od neznámého autora) v roce 

1898, v době kdy si od pana Aloise Svobody pro-

najal Zámeckou restauraci. Na kruhovém obrázku 

uprostřed je jasně vidět schodiště, které vede 

nejprudším svahem vinicí sv. Kláry, která je ještě 

zarostlá vínem. Schodiště se stáčí doprava a není 

vidět jeho pokračování ke kapli. Vpravo na po-

hlednici je kruhový záhon, místo kterého byl poz-

ději vybudován betonový kruhový taneční parket 

stejného tvaru. V Zámecké restauraci se pořádalo 

na sv. Václava posvícení (pečená husa, knedlík, zelí 

a pivo), různé oslavy sokolské a dalších spolků. 

Ještě než byla Zoologická zahrada, tak se z Prahy 

do Troje jezdilo na celodenní výlet a v neděli byly 

místní restaurace přeplněné hosty.

3  Po otevření Zoologické zahrady si v roce 1933 

pronajal pan František Morávek s chotí Pavlí-

nou, majitelé hotelu a restaurace v Holešovicích, 

restauraci v Zoologické zahradě a současně byt ve 

čtvrtém patře hlavní budovy nad bytem ředite-

le Zoologické zahrady Troja. Po roce 1948 byla 

restaurace provozována po hlavičkou Restaurace 

a jídelny n. p.

Nadace
Quido Schwanka

Troja, město v zeleni

Klub Trojské

historie

Spojení mezi
severním
schodištěm v ohrazení zámecké 

zahrady a kapličkou sv. Kláry
Zámek Troja byl vystavěn v letech 1683 

až 1695 Václavem Vojtěchem hrabětem ze 

Šternberka. Kaple sv. Kláry byla vystavě-

na 1694 až 1695. Je nanejvýše pravděpo-

dobné, že mezi zámkem a kaplí muselo 

být co nejkratší spojení (schody nebo 

cesta). Za posledních šedesát let jsem ne-

narazil na historický obraz nebo rytinu, 

kde by byl náznak nějakého spojení. Do-

volím si předložit fakta, která by něja-

kému podobnému spojení nasvědčovala.

František Malý

1  Fotografie od Jiřího Rolečka z roku 1960 

zobrazuje pohled na sever od zámku na kapličku. 

Je to pohled na severní zámecké schodiště, vinici 

sv. Kláry (nově založena 1952) a kapličku sv. Kláry. 

Za zakrytým vstupem pod schodištěm je prostor, 

který byl propojený se sklepy zámecké restaura-

ce. Dnes východ, který se neužívá, ústí do ulice 

Trojská, která tehdy neexistovala. V místě byl pro-

stor, asi cesta, mezi ohradní zdí trojského zámku 

a ohradní zdí trojské vinice.

1

2

3

Ilu
str

ač
ní

 fo
to

Fo
to

 ©
 L

. P
op

ov
sk

á



10

268 ÚNOR 2022

Domácí úkol
Slavný běžec a olympijský 
těz Emil Zátopek prožil velk
část života v naší Troji. Spo
ně se svou ženou Danou Zá
kovou si tu postavil dům ob
pený kouzelnou zahrado
Dům stojí nedaleko trojské š

Víte ve které ulici?

ŽIVOT V TROJI

Troja Challenge – třetí běh
Na druhou lednovou neděli byl naplánován třetí běh série běžeckých 
závodů Troja Challenge. Cílem této série je rozhýbat nejenom oby-
vatele Troji. A tento cíl se pořadatelům daří plnit, neboť na třetí díl 
série se přihlásilo opět více běžců, než na předchozí dva. Jsme pře-
svědčeni, že důvodem nejsou jen tradiční novoroční předsevzetí, ale 
že si tento běh získává čím dále větší oblibu.

T ŘETÍ BĚH SÉRIE TROJA CHALLENGE byl pojmenován jako Tříkrálový a počasí tomu skutečně 
odpovídalo, teplota okolo nuly a před závodem poletující sníh. Vytýčenou trať bylo kvůli ledovce 
třeba nepatrně změnit a i díky povrchu se nepředpokládaly rychlé časy. Přesto vítěz doběhl 

v čase jen o sedm vteřin horším, než měl vítěz prosincového běhu. Na baseballovém hřišti, po doběhu 
hlavního běhu, běžely nejmenší děti Tříkrálový běh. Pro všechny doběhnuvší čekalo v clubhouse base-
ballového klubu SaBaT Praha drobné občerstvení, účastníci běhu nejmenších obdrželi i tříkrálovou 
korunu se svým jménem a dosaženým časem, kterou si mohli dozdobit dle libosti.

Výsledky hlavního závodu naleznete na https://www.sport -base.cz/vysledky/2022/ a fotografie 
z třetího dílu Troja Challenge https://trojachallenge.rajce.idnes.cz/Troja_Challenge_9. 1. 2022/

Další díl série Tro-
ja Challenge se 

uskuteční v neděli 
13. února, tentokrát 

na téma „masopustní“, 
pevně věříme, že již na 

původní trati. Na běh 
jsou zváni nejenom 

všichni, kteří se již alespoň jed-
noho z dílů zúčastnili, ale i noví 

zájemci o pohyb a běh.
Michal Hanuš

na
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ví-
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oleč-
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ou… 
školy. 

g
e https://trojachallenge.rajce.idnes.cz/Troja_Challenge_9. 1. 2022/

Můj životní vzor

Mým největším životním koníčkem je sport. Proto vám tedy dnes napíšu 

o jednom úžasném sportovci, který mě motivoval. Ale ještě než se k tomu všemu 

dostaneme, povím vám něco také o mně a sportu…

Dříve byl mým vzorem Cristiano Ronaldo, jako malý 

jsem totiž vždy toužil být špičkovým fotbalistou. Fotbal 

jsem vášnivě dělal celých 6 let, ovšem až do jednoho 

osudového dne. S mojí maminkou jsme si zašli na film, 

o kterém se hodně mluvilo, film o Emilovi Zátopkovi. 

Atletiku jsem sice dříve vůbec nemusel, ale říkal jsem 

si, proč ne’’. Po tom nádherně prožitém večeru v kině 

se moje fotbalová vášeň přenesla do atletiky, též i můj 

životní vzor se změnil…

Jmenuje se Emil Zátopek

Emil se narodil 19. září 1922 ve městě Kopřivnice do 

chudé rodiny jako sedmé dítě z osmi. V šestnácti le-

tech začal pracovat v Baťově obuvnické továrně ve Zlí-

ně. Jednou jeho nadřízený z továrny prohlásil:,Vyberu 

čtyři chlapce, kteří se zúčastní běžeckých závodů ve 

Zlíně’’. Vyjmenoval tři chlapce, až najednou… „A po-

slední reprezentant bude Emil Zátopek’’. Emil ovšem 

protestoval, že nemůže reprezentovat, že je slabý, ne-

zkušený, atd… Jeho nadřízený byl ovšem velmi přísný 

a důsledný, a tak si stál na svém. Emilovi nezbývalo 

nic, než se přizpůsobit. Nakonec se ve zlínském běhu 

v roce 1941 vyšplhal až na druhé místo a tak to vše za-

čalo. Emil se od té doby o běh velmi zajímal. Trénoval 

neustále, velmi usilovně, bez přestávky, dokonce i po 

nocích. A jak se také říká, kam vede vůle, tam vede 

cesta’’. Toto přísloví na Emila přesně sedělo, jelikož…

Za svůj život pokořil 18 světových rekordů. 13 na kilo-

metrových, pět na mílových tratích. Ovšem vrchol jeho 

špičkové kariéry byla olympiáda v Helsinkách. Zaběhl 

tam rovnou tři dodnes nepřekonané rekordy*: V běhu 

na 5 km (14:06,72), 10 km (29:17,0) a také při marato-

nu (2:23:03,2), který tehdy běžel poprvé v životě.

A proč je mým vzorem?

U Emila obdivuji především jeho vytrvalost, jak psy-

chickou, tak i fyzickou. Když jsme na atletice běželi 

sprint na 600 metrů, byl jsem tehdy ještě nezkušený 

a nedokázal jsem si vytvořit strategickou rozvahu. 

Vzpomněl jsem si na Emila a zapojil jsem taktiku, kte-

rou jsem si nazval „pět – šest – jedna“. Tato zkratka 

pro mě znamenala držet se nejprve ve středu běžců, 

někde mezi pátým a šestým místem, ke konci postupně 

přidávat tempo a v posledních sto až padesáti metrech 

tempo napálit.

Tato jeho taktika mi už mnohokrát pomohla k ví-

tězství :-) Děkuji, Emile
Kryštof Novotný, žák ZŠ Trojská, 5. Třída

ýý

*nepřekonané ve smyslu všechny tři najednou jedním 

sportovcem (pozn. redakce)

ZE ŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ ANEB NAPSALI JSTE
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TJ SOKOL TROJA INFORMUJE

TJ SokolTJ S k Troja zve na cvičení
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)
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

Série zimních běhů
Každou druhou neděli až do března
předzávodní prezentace: areál SaBaT
(U Vltavy 816/1, Praha-Troja), zde je zároveň 
start i cíl tříkilometrové trati.
program: 9:00–10:00 registrace
10:00–11:00 start jednotlivých skupin,
konec závodu po proběhnutí cílem

Běhá se ve čtyřech kategoriích:
n 11 až 15 let – chlapci n 15 až XX – muži
n 11 až 15 let – dívky n 15 až XX – ženy
V rámci všech závodů připraven 
i doplňkový hobby běh pro děti do 11 let.

Restaurace
V SOKOLOVNĚ
otevřena!

Přijďte se podívat a využít naše služby.

ÚTERÝ AŽ PÁTEK OD 17.30 DO 21 HODIN

Termíny jednotlivých turnajů

1. turnaj: ne 30. 1. dvouhry 5. turnaj: ne 18. 9. dvouhry

2. turnaj: ne 27. 2. čtyřhry 6. turnaj: ne 9. 10. čtyřhry

3. turnaj: ne 13. 3. dvouhry 7. turnaj: ne 13. 11. dvouhry

4. turnaj: ne 3. 4. čtyřhry 8. turnaj: ne 11. 12. čtyřhry

Startovné na dvouhry: 100 Kč/os, čtyřhry: 70 Kč/os
Herní systém: skupinový s přenosem výsledků do „postupových skupin“
(min. počet zápasů – 10/účastník)
Dle umístění v jednotlivých turnajích hráči dostanou body (viz. tab.) a na 
konci celého seriálu (7. a 8. Turnaj) tři hráči s nejvyšším počtem bodů
získají hodnotné ceny (Sokol Troja i open) – Do celkového pořadí se za-
počítávají zvlášť tři nejlepší turnaje ve dvouhrách a čtyřhrách.
Při shodě bodů v celkovém pořadí o ceně rozhoduje větší počet 
lepších umístění.

1. Hřiště na pozemku naší jednoty 
u „Sokolovny“ v Troji
MČ Praha -Troja nabízí naší TJ vybudování spor-
toviště na pozemku u Sokolovny. Názory členů 
výboru k této stavbě byly značně rozdílné. Proto 
na valné hromadě jednoty v říjnu 2021 bylo do-
hodnuto sestavení skupiny z Trojských občanů 

k této problematice. Zatím proběhly dvě schůzky, 
další se uskuteční 10. 2. 2022. Proto vyzývám ty, 
kteří by měli nějaký nápad, požadavek nebo přání, 
jak by mohl vypadat pozemek stávajícího kempu 
Sokola Troja, aby se přihlásili do této skupiny 
a účastnili se aktivně na konečném návrhu. V pří-
padě zájmu volejte Petra Filipa 728 213 254 pro 
další informace.
2. Treninkové měřené běhy pořádané 
Sabatem
Běhů se účastnili i naši členové, převážně kluci 
z oddílu kopané. Na listopadovém běhu osm klu-
ků a rodičů z kopané, dva z OSV, na prosincovém 

osm z kopané, jeden z OB a na lednovém osm z KO. 
Ve startovním poli jsme se neztratili a těšíme se na 
poslední dva běhy v únoru a březnu. Přijďte si 
také zaběhat. Program běhů je uveden i v tomto 
čísle časopisu.
3. Turnaje ve stolním tenise – pořádáme 
i v letošním roce – viz podrobnosti dále.
4. Restaurace v Sokolovně – byla uzavřena 
pro nemoc nájemce a otevřena v prosinci 2021 
pouze jako klub TJ. Nyní bude restaurace otevřena 
takto: únor až březen – otevírací doba – úterý až 
pátek 17.30–21 hodin.

Za TJ Sokol Troja – Petr Filip

Hraje se
vždy od 9 h 
ve velké
tělocvičně 
ZŠ 
Svatopluka
Čecha

Prezentace: 
do 8.45!!!

TJ SOKOL TROJA A MČ PRAHA -TROJA POŘÁDAJÍ

Seriál turnajů ve stolním tenise

Informace a přihlášky: Rudolf Hampel, rudolfhampel@seznam.cz, tel. 737 242 539
Dopravní spojení: Bus 112 od Metra Nádraží Holešovice stanice Čechova Škola (tělocvična za 

školou Svatopluka Čecha)

pořadí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

body 150 140 130 120 110 100 90 85 80 75 70 65

pořadí 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

body 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5

11. 14. leden – 6. březen Trojské plány XV dvě etapy: Trojské plány XV – dvě etapy:
od 14. 1. a) připomínka výročí samostatné MČ
27. 1. – 6. 3. b) plány a život v Troji

2. 10. březen – 24. duben Milan Resl fotografi e

3. 28. duben – 26. červen Libor Beránek malba, grafi ka

4. 30. červen – 4. září Eva Heřmanská obrazy, smalty

5. 8. září – 30. října Karel Demel kresby

6.  3. listopad – 15. leden 2023 Vladimír Šavel obrazy, 
kresbyPLÁN VÝSTAV

bus 112 Kovárna Trojskál

Povltavská

Po
d 

H
av

rá
nk

ou

bus

➸ Vltava

GALERIE
U LÁVKY

Šachové mistrovstvíŠ
Vánoční šachový turnaj Sokola 
Troja proběhl v sobotu 18. 12. 2021 
v šachové klubovně v Kobylisích.

P ŘIŠLO PATNÁCT HRÁČŮ z celé Prahy Ů
a hráli jsme švýcarským systémem na 
sedm kol, patnáct minut na partii s bonu-

sem pěti sekund za každý tah.
Po dobrém výkonu zvítězil Pavel BEČVÁŘ s šesti 

body, druhý Jaroslav BOHÁČ a třetí Rudolf HAMPEL 
získali pět bodů. Cenu od Sokola Troja si ještě od-
nesli čtvrtý Josef HOMOLA a pátý Milan BARTOŇ.

Ceny pro děti do patnácti let získali: Antonín 
SADIL, Martin TĚŠITEL a třetí Martin ZIRNIG.

Rudolf Hampel
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TIP NA VÝLET

Zoo připravila
www.zoopraha.cz

P OJEDEME NEJPRVE metrem 
linky C do Letňan a odtud 
busem 375 do Brandýsa nad 

Labem, zast. U brány. Vydáme se na 
opačnou stranu směr Labe, po pravé 
ruce budeme mít kostel sv. Václava, 
kostel sv. Klimenta a kostel sv. Kosmy 
a Damiána, založený r. 1039 kníže-
tem Břetislavem I. Původní kostel sv. 
Kosmy a Damiána, před jehož dveřmi 
byl zavražděn sv. Václav, byl zahrnut 
do nové stavby. Jednalo se román-
skou trojlodní baziliku, s kryptou 
zasvěcenou sv. Kosmu a Damiánovi. 
Tuto podobu si zachoval dodnes, 
i když byl přestavěn, za vlády Karla IV. 
goticky upraven a pak poničen husity. 
Opravy pokračovaly v 15. i 16. století, 
pak kostel utrpěl za třicetileté války 
a při ústupu Švédů byl zapálen… 
V současné době je krásně opravený.

My ale přejdeme na druhou stra-
nu, vlevo spatříme rybníček a hned 
se dáme doleva po schůdkách a zno-
vu doleva po neznačené cestě k Pří-
rodní památce Hluchov, na konci 
lesa pak doprava, až dojdeme ke 
koňským výběhům Jezdeckého klu-
bu Stará Boleslav. Tady se můžeme 
pokochat pohledem na krásné koně, 
kteří si zvědavě přijdou návštěvníky 
prohlédnout úplně zblízka.

Vyjdeme na úpatí mostu přes 
Labe a na druhé straně sejdeme po 
schůdkách dolů, abychom mohli pro-
zkoumat ostrov a Šorelův mlýn a opět 
musíme přejít kanál a vyrazit směr 
zámek. Po cestě uvidíme Podzámecký 
mlýn (měl 11 vodních kol, za Rudol-
fa II. byl největší v Čechách), kamenný 
most z r. 1603. Pak pokračujeme k bý-
valému pivovaru a ještě kousek dál po 
modré podél Labe na dřevěnou vy-
hlídku u pěkného parčíku. Cestou nás 
zaujme krytý renesanční most Rudol-
finka, který sloužil císaři Rudolfu II. 
jako průchod ze zámku do zahrady.

Posledním majitelem bran-
dýského zámku byl až do roku 1918 
poslední císař rakousko-uherské 
monarchie a poslední český král 
Karel I. Rakouský. Pobýval tady už 

Vážení čtenáři, milí turisté, podnikneme nenáročnou 
sedmikilometrovou procházku těsně za hlavní město.

v r. 1908, jako důstojník 7. pluku 
lotrinských dragounů. V r. 1911 jej 
do Brandýsa následovala jeho choť 
Zita Bourbon -Parmská. Karel I. 
v roce 1917 brandýský zámek za-
koupil z pozůstalosti po svém ze-
mřelém strýci Ludvíku Salvátorovi 
do svého osobního vlastnictví. Po 
válce byl zestátněn.

Dojdeme k zámku a pokud nebudeme chtít jít na prohlídku, za vchodem 
vpravo si prohlédneme zahradu Na Valech, kde nás zaujme několik pávů, 
koz a ovcí a dokonce úžasně zbarvených slepic s kohouty. Obejdeme zahradu 
a dostaneme se překvapivě na vyhlídkovou terasu s pěkným výhledem na 
Labe a okolí. Ze zámku se pak dáme vpravo a ul. Na Prádle půjdeme kolem 
slalomového vodáckého kanálu a doprava ul. S. K. Neumanna k Polabské 
geostezce. Tady jsou k vidění ukázky hornin z oblasti Polabí. Ještě pokračuje-
me asi tři sta metrů dál podél Labe a u památných dubů se dáme neznačenou 
cestou vlevo kolem discgolfu, přejdeme kanál na druhou stranu a vlevo ul. 
V Zahradách a S. K. Neumanna dojdeme k Brandýské katovně s renesanční-
mi sgrafiti na fasádě. Odtud přejdeme na zelenou kolem zvláštního kostela 
Obrácení sv. Pavla se zvonicí a dojdeme na Masarykovo náměstí, odkud nám 
jede každou půlhodinu autobus 375 do Letňan. Text a foto Renata Zajícová

www.botanicka.cz V únoru: venkovní expozice denně, Fata
Morgana kromě po a 9–16 h, Vinotéka sv. Kláry 11–15.30 h
Každou neděli vždy od 13 a 15 h Nedělní sklep ko-
mentované prohlídky vinice a sklepa s malou degustací 
na závěr. Sraz a začátek u pokladny Kovárna v ulici Trojská.
Bus 112 „Kovárna“. Vstupné 350 Kč/os. (sklep + venkovní 
expozice + Fata Morgana). Vstupenka je jednorázová a platí 
jeden rok od vydání.
do 31. 3. Jak krmit ptáky? Fotografická výstava
12.–13. 2. Den svařeného vína
26. 2. Open that bottle night
10. 2.–17. 3. Přednáškový cyklus ONLINE –
 každý čtvrtek vždy od 17.30 hodin
10. 2. Můžeme zachránit ohrožené druhy rostlin?!

RNDr. Vlastík Rybka, Ph.D. (kurátor Bz Praha)
17. 2. Původní druhy stromů v Česku

Bc. Tomáš Vencálek (kurátor Bz Praha)
24. 2. Mrazuvzdorné opuncie Zlatko Janeba (chemik

v Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR)
3. 3. Ohrožení a ochrana orchidejí

RNDr. Jan Ponert, Ph.D. (kurátor Bz Praha)

Otevřeno denně, v únoru 9–16 h
Komentovaná krmení a setkání o víkendech í
a svátcích. Galerie Gočárovy domy: Zoo pro 
hlavní město (pouze o víkendech); Jurta: Koně 
Převalského na Dívčích hradech; Terasa před 
Vzdělávacím centrem: Fotografie z Austrálie

4. 2. Pololetní prázdniny v zoo 10–16 h Kvízy

6. 2. Zooškola pro dospělé: téma Zbavte se fobií

10. 2. Zooškola téma Krmení je věda, 8–11 let

11. 2. Zooškola téma Krmení je věda, 12–15 let

12.–13. 2. Valentýnský víkend v Zoo Praha

13. 2. Den chovatelů želv cyklus přednášek

17. 2. Přednáška: Nový domov pro lední medvě-
dy v 17 h Vzděl. centr., sraz v 16.45 u hl. vchodu

19. 2. Světový den luskounů 10–16 h
24. 2. Zooškola na téma Ptácia , 8–11 let

25. 2. Zooškola na téma Ptáci, 12–15 let

27. 2.  Oslava Mezinárodního dne
ledních medvědů


