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ZAJÍMAVOST

ZASTUPITELSTVO INFORMUJE

Tomáš Bryknar

Milí
trojští
a podhořští 
sousedé,

SLOVO STAROSTY

jsem na nás na všechny velice pyšný. Opět jsme v Troji s jednou nej-

vyšší volebních účastí v Praze ukázali, že demokracie a s ní i spojený 

demokratický volební systém jsou nám Trojákům blízké a  velice si 

vážíme možnosti svobodných voleb. Ve chvíli, kdy píšu tyto řádky, 

tak ještě netuším, kdo ze dvou favoritů druhého kola se stal novou 

hlavou našeho státu. Já se svým názorem a volebním hlasem neta-

jím a osobně pevně věřím, že naším novým prezidentem se stal pan 

generál Petr Pavel. Z volebního výsledku prvního kola v Troji je i na-

prosto zřejmé, že valná většina z vás ho svým hlasem podpořila. Dě-

kuji vám za to.

Letošní zimní období není jen časem předvolebních diskusí, ale i ob-

dobím radovánek a veselí spojených s Masopustem. Ten vždy trvá od 

svátku Tří králů (6. ledna) až do Škaredé neboli Popeleční středy (le-

tos 22. února). Je to období,  kdy je čas se pořádně pobavit, najíst a na-

pít. Na to jsme letos mysleli i při stanovení termínu trojského bálu. 

V sobotu 18. února se tedy na vás na všechny budu těšit v tělocvič-

ně Základní školy Trojská a při tanci, skleničce nebo při dobré veče-

ři můžeme probrat vše, z čeho máte v Troji radost i to, co vás trápí.

Milí trojští a podhořští sousedé, přeji vám všem veselé masopustní 

období v Troji.

Rok 2023
byl vyhlášen

Českým svazem
ochránců přírody

rokem konikleců.
Všechny u nás rostoucí druhy 
patří mezi vzácné a chráněné 
‚stepní a lesostepní’ rostliny
(vpravo koniklec luční).

o

O čem jednala Komise
pro kulturu v novém 
složení 4. 1. 2023

představení nově jmenovaných členů komise

členové komise obdrželi přehled pravidelných kulturních akcí 

pořádaných MČ

výstava Trojské plány XVI – vernisáž 26. 1. 2023 v 17 h. v Galerii 

u lávky – výzva k účasti

březen  – otevírání studánek  – MŠ se společně poradí, zda ho 

chtějí uspořádat

Trojská buchta – 8. 6. nebo 15. 6. 2023 v obecní zahradě

Dny evropského dědictví 9.–17. 9. 2023

Trojské vinobraní 9. 9. 2023

Zažít město (Troju) jinak – 16. 9. 2023

Vítání občánků 29.  10.  2023 v  17 hod., (v  19 hod. slavnostní 

koncert)  – o  návrhy pro hudeb. vystoupení požádáni J. Kavan 

a M. Jankovská

Zpívání pod rozsvíceným stromem (obec. zahrada) – 6. 12. 2023

Setkání seniorů  – navržen přesun na květen/červen  – termín 

a místo prověří E. Giese s K. Foitlovou

Vánoční koncert – 26. 12. 2023 – o návrhy pro hudeb. vystoupe-

ní požádáni J. Kavan a M. Jankovská

Galerie u lávky – nejméně čtyři výstavy v r. 2023, L. Popovská za-

šle E. Giese plán. Pomoc při instalaci přislíbili manžel p. Popov-

ské, p.  Majzner a  p.  Lutterer. Budou prověřeny možnosti větší 

propagace galerie.

Místostarosta p. Drdácký předložil podněty k plánovaným akti-

vitám i mimo ně – bude diskutováno na dalších zasedáních ko-

mise, p. Drdácký bude na některé z nich přizván

Info o dotačním programu MČ a o kulturní nabídce Prahy 7 Art 

District 7

Trojský bál 18. 2. 2023 – vstupné komise doporučuje ponechat 

300 Kč, vstupenky budou v prodeji na úřadě

– zajištěna je kapela, zvukař, catering, fotograf, květiny na stůl 

a úklid po akci, ještě proběhne schůzka na místě 11. 1.

– p. Tůmová rovněž poptá DJ pro závěrečnou diskotéku a pokusí se 

sehnat 2–3 hostesky na uvádění hostů ke stolům a k tombole

– dále je potřeba vypracovat podrobný scénář – dle itineráře z před-

chozích let (zašle K. Tůmová) zajistí p. Šustová

– p. Tůmová zajistí navrácení korunky od minulé vítězky „králov-

ny plesu“

– členové zkusí poptat předtančení a půlnoční překvapení – návr-

hy poslat do 11. 1. E. Giese

– je třeba zajistit květinu pro královnu plesu, nejkrásnější róbu 

a  moderátorku a  jednotlivé růže pro dámy při odchodu (poptá 

p. Šustová u sponzora)

– proběhla diskuze o  tombole: cca dvacet hodnotných hlavních 

cen  – losuje starosta, ostatní dary s  razítkem (panenky) budou 

pro okamžitý odběr, šatní lístky budou na všech darech rozlišené 

barevně, na prodej budou v obálkách, cena jednoho ks 50 Kč

– byli osloveni osvědčení sponzoři a přislíbili dary

Příští zasedání: 1. 2. 2023 od 17 hod., úřad MČ

Mgr. Eva Giese, předsedkyně Komise pro kulturu

CO NOVÉHO U SOUSEDŮ
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ZASTUPITELSTVO INFORMUJE

Poskytování dotací z rozpočtu P k t á í d t í čt MČ
PRAHA-TROJA na rok 2023

Dotace z rozpočtu městské části se poskytuje na účel uvedený v programu „Podpora 
projektů v oblasti rozvoje, krajiny, občanské společnosti, vybavení, služeb a volno-
časových aktivit v prostoru trojské kotliny pro rok 2023“.

Tematické oblasti:
 I. Kvalita životního prostředí

 II. Život ve veřejném prosto-

ru, občanská společnost 

 III. Publikační a propagační 

aktivity

 IV. Kulturní a společenské 

akce

 V. Sport, tělovýchova, volný 

čas

 VI. Sociální a zdravotní, bez-

pečnost a udržitelnost

 VII. Vzdělávání

Harmonogram dotačního řízení
Program je zveřejněn od 8. 12. 2022 na úřední desce a webových strán-

kách Městské části Praha-Troja https://www.mctroja.cz/trojska-kot-

lina/?klic=granty

Zahájení podávání žádostí o dotaci bylo 9. ledna 2023

Ukončení podávání žádostí o dotaci je 8. února 2023 ve 12.00 hod.

Rozhodnutí Zastupitelstva městské části Praha-Troja o podaných žá-

dostech do 31. března 2023

Uzavření veřejnoprávních smluv do 30. dubna 2023

Žádost o podporu projektu, který by měl proběhnout v  roce 2023, je 

nutné podat během tohoto dotačního řízení.

Mimo PROGRAM bude Městská část Praha-Troja výjimečně projednávat a posuzovat individuální žádosti 

o dotace, které by měly vycházet ze situace, v níž se žadatel ocitl, a kterou nebylo možno předpokládat za-

čátkem roku 2023.

Ceník
inzerce
K  uvedené ceně bude připočtena 

daň ve výši 21 %. Ceny platí při do-

dání hotových podkladů. Za  obsa-

hovou stránku inzerátů ručí inze-

rent. Vydavatel může odmítnout 

přijmout objednávku inzerce bez 

udání důvodu. Inzeráty můžete 

podat na CD a  DVD v  sekretariátu 

Úřadu městské části nebo je může-

te zaslat e-mailem na adresu info@

mctroja.cz neboz redakce@mctroja.

cz. Jednorázová platba za  jeho zve-

řejnění 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 Kč5000 Kč

celá strana
185 mm šířka
256 mm výška

ZVEME VÁS NA VÝSTAVU PROJEKTŮ

GALERIE U LÁVKY, POVLTAVSKÁ 42 VÍCE NA STRANĚ 7

XVI.

v sobotu 18. 2. 2023
od 19 hodin
v prostorách tělocvičny ZŠ
Trojská 110/211

Vstup z ulice Nad Kazankou vchodem do základní školy
Večerem provází Hana Koutná

K tanci a poslechu hraje GURMANIA BAND

Skvělé pohoštění zajistí Gourmet catering

Program: předtančení, tombola, soutěže:
– o nejkrásnější róbu
– o královnu bálu
– nejlepší taneční pár,
půlnoční překvapení a diskotéka

Jednotné vstupné 300 Kč, vstupenky – místenky je možné zakoupit 

tentokrát pouze na úřadě MČ.

Oblíbená a již tradiční novoroční procházka z Troje do Bubenče. 
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Zveme vás na tradiční
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ŽIVOT V TROJI

ÚŘAD MČ INFORMUJE

Sběrný dvůr Voctářova zrušen
Ke konci loňského roku byl nejbližší sběrný dvůr 
ve Voctářově ulici trvale uzavřen (zrušen – zatím bohu-
žel bez náhrady), a to z důvodu provádění přípravných 
a průzkumných prací pro plánovanou budoucí zástav-
bu lokality.

N EJBLIŽŠÍM SBĚRNÝM DVOREM se tak stal ten, který je 

umístěný v areálu Pražských služeb, Pod Šancemi 444/1, Pra-

ha 9 – Vysočany (do Voctářovy to bylo z Troje cca 4 km, v tom-

to případě je to cca 7 km). Další dostupné sběrné dvory se nachází 

v Dejvicích (Proboštská 1, cca 8 km) a Ďáblicích (Ďáblická 791/89, 

v are-álu skládky fi rmy FCC, cca 10 km). Pro objemný odpad a biood-

pad bude možné nadále využívat kontejnery, přistavované na vybra-

ných stanovištích (termíny budou průběžně zveřejňovány).

Ing. Milan Novotný, referent životního prostředí MČ

Sběrné dvory na území hlavního města Prahy
zdarma pro občany HLMP (s trvalým bydlištěm v Praze)

Praha 2 Vinohrady, Perucká 2542/10,  236 040 011,

236 040 000, Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s.

Praha 3 Žižkov, Malešická 74, 734 161 076, AVE Pražské

komunální služby a.s.

Praha 4 Spořilov, Zakrytá,  731 122 891, Pražské služby a.s.

Praha 4 Kunratice, Dobronická 892,  605 079 049, 

VS-Ekoprag s.r.o

Praha 5 Jinonice, Puchmajerova,  731 142 348, Pražské

služby a.s.

Praha 6 Dejvice, Proboštská 1,  736 518 204, Pražské služby a.s

Praha 8 Ďáblice, Ďáblická 791/89, 720 984 402, FCC Česká 

republika, s.r.o.

Praha 9 Vysočany, Pod Šancemi 444/1, 739 682 180, Pražské 

služby a.s

Praha 11 Chodov, Bartůňkova 711,  236 040 011, 236 040 000, 

Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s.

Praha 12 Modřany, Generála Šišky,  731 685 002, Pražské 

služby a.s.

Praha 14 Kyje, Teplárenská 5, 777 301 201, VS-Ekoprag s.r.o.

Praha 15 Dolní Měcholupy, Za zastávkou 3, 733 164 810,

Pražské služby a.s.

Praha 16 Radotín, V sudech 1488, 234 128 555, Technické 

služby Radotín

Praha 19 Vinoř, Jilemnická,  731 626 416, Pražské služby a.s.

Praha 19 Satalice, K Cihelně 420, 737 793 344, Ipodec – čisté 

město a.s.

Praha 20 Horní Počernice, Chvalkovická 3, 281 924 959,

Odbor místního hospodářství ÚMČ P 20

Praha 21 Běchovice, Podnikatelská,  602 202 191, VS-Ekoprag

s.r.o.

Praha 22 Uhříněves, Bečovská 939, 731 122 905, Pražské 

služby a.s.

Za tel. číslem zařazen název provozovatele (stav k 1. 1. 2023)

PROVOZNÍ DOBA
po–pá 8.30–18.00 h (8.30–17.00 h)* so 8.30–15.00 h *zimní období

Odebíraný odpad: objemný odpad (nábytek, zařízení domácno-

-sti)- suť z  bytových úprav v  množství do 1 m3 zdarma  dřevěný 

odpad odpad z údržby zeleně kovový odpad papír, sklo, pla-

-sty, nápojové kartony nebezpečné složky komunálního odpadu

 pneumatiky – od 25 Kč za kus podle velikosti vyřazená elektro-

-zařízení (lednice, pračky, televize, rádia, sporáky, počítače, videa…) 

 použitý textil, obuv a oděvy použité potravinářské oleje a tuky 

(pouze v pet lahvích)

!!! Nelze odevzdávat: nebezpečné složky stavebního odpadu 

(např. asfaltová lepenka obsahující dehet, azbest apod.), omezení 

jednorázového návozu – možný vjezd vozidel max. do 3,5 t.

Tradiční akce Ukliďme Troju
I  tento rok připravuje městská část jarní úklid Troje. V  sobotu 
22. 4. 2023 zveme všechny k účasti na této akci, která letos vychá-

zí přesně na Den Země. Podrobnější informace najdete v dalším vy-

dání časopisu, o dalších úklidových akcích na webu Ukliďme Česko 

www.uklidmecesko.cz Milan Novotný

ÚŘAD MČ INFORMUJE

Nové schody
Brigáda se vyvedla. Poča-
sí přálo, a hlavně dorazi-
la vlastně spousta lidí, ač 
potvrzení byli jen dva chla-
píci.

N AKONEC BYLO OSM do-

spěláků a  hromada dětí, 

Hugo a  rodina Poněšických 

ve velkém počtu. Pár fotek posílám, 

dáme něco i na web.

Uklidili jsme spodní část cesty 

od volného materiálu – listí a drob-

né kameny, chlapi pak stěhovali 

obrubníky vzhůru. Ty velké Hugo 

naříznul, permoníci rozdělili na 

menší, s těmi se i  lépe manipuluje. 

Tři obrubníky jsou pod nejvyššími 

schody, asi další tři jsou nachystané 

dole pod kopcem. Zázemí u  Poně-

šických bylo moc milé, sváča v prů-

běhu a buřty přišly vhod.

Další termíny jsme už domluvi-

li na NEDĚLI 12. 2. a SOBOTU 18. 2.,
další budou následovat. Martina 

dávala info už i na fcb Bohnice-Či-

mice-Troja, má to 77 liků a  už se 

hlásí i další zájemci :))

Pokusíme se do práce zapojit 

i brigádníky z fi rem – velké společ-

nosti poskytují den volna, aby je-

jich lidi pracovali na různých veřej-

ných projektech či podobných ak-

tivitách. Brigád to bude ještě hod-

ně. Ale nadšení a  radost byly vel-

ké. Taky jsme trochu víc pochopili, 

jaký to ti stavitelé pyramid asi měli 

těžký… :) Blanka Rošická
Foto: Archiv BR
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Rudolf Šmíd  
SLUNÍČKO JAKO ČTVEREČEK

aneb O jednom specificky českém  
kosočtverečném graffiti  

Sociologicko-fotograficko-filmový projekt 1992 - 2022 

Další díl z cyklu Trojských podvečerů
čtvrtek 2. března 2023 od 18.30 hod.  

v DSS, Povltavská 21, Praha 7

K pohoštění připraví autor food-instalaci  
ŠIKMÁ VĚŽ V PISE 

�
Ke koupi bude i autorovo art-leporelo Strašáci s fotografiemi bytostí, které hlídají  
naši úrodu na polích, vinicích a zahradách. Podobnosti života strašáků s životem  

lidským pozoruje Rudolf Šmid už devětadvacátý rok. 

kontakt: Z. J. Majzner 
731 078 660 | zde.maj@centrum.cz    

www.rudolfsmid.cz

Ekoškolka Rozárka

V  ROZÁRCE POBÝVÁME VENKU za každého počasí, tvoříme, zpívá-

me a tančíme, sázíme bylinky a zeleninu, všímáme si přírody v prů-

běhu ročních období, dbáme na zdravé jídlo. Děti u nás mají prostor 

pro svobodnou hru a objevování světa svým vlastním tempem. Ve školce 

se inspirujeme prvky programu Začít spolu a jsme zapojeni v programu Eko-

škola pro MŠ, který se prolíná do našich činností. V Ekoškole se teď věnuje-

me tématu Prostředí. Schůzkami Ekotýmu nás provází skřítek Filip a právě 

se zaměřujeme na to, jak zvelebit zadní část školkové zahrady.

Chcete se k nám do Ekoškolky Rozárky přijít podívat 
a dozvědět se více o trojské nebo letenské pobočce?
Těšíme se na vás na Dni otevřených dveří, který se koná v těchto termínech:

7. 2. nebo 7. 3. v trojské pobočce, 10–11 hod, začátek v 10 hod.

9. 2. nebo 9. 3. v letenské pobočce, 10–11 hod, začátek v 10 hod.
Školkou vás provede ředitelka školky Veronika Iljuchina, kontakt: 

tel. 777 123 690, e-mail reditelka.skolka@podhoubi.cz

Termíny zápisu do Ekoškolky Rozárky na nový školní 
rok 2023/24:

9. 5. ZÁPIS DO TROJSKÉ POBOČKY 14–16 hod.
10. 5. ZÁPIS DO LETENSKÉ POBOČKY 14–16 hod.

Výukové programy pro školy a školky
V  naší nabídce najdete výukové programy věnované hmyzu, půdě, vodě 

a dalším tématům. Lektoři přijedou k vám na školní zahradu, do třídy nebo 

s nimi můžete vyrazit se třídou na výlet. Vybrané programy je možné ob-

jednat také jako projektové dny nebo rozšířené o  tvořivé dílny. Kontakt: 

Honza Havelka, tel. 776 356 959, e-mail programy@podhoubi.cz

Podrobné informace ke všem našim aktivitám najdete na www.pod-
houbi.cz.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, TROJSKÁ 110

středa 12. dubna
14.00–18.00 hod.
čtvrtek 13. dubna
14.00–17.00 hod.

K zápisu se přihlaste elektronicky na webových stránkách školy

www.trojskaskola.cz od 20. března 2023 do 31. března 2023

Zápis se týká dětí, které se narodily v období 
1. 9. 2016–31. 8. 2017
K zápisu bude potřeba rodný list dítěte a občanský průkaz rodiče.

Pokud budou rodiče žádat pro své dítě odklad nástupu povinné škol-

ní docházky, musí o odklad písemně požádat a doložit dvě doporu-

čení: 1). školského poradenského pracoviště 2). dětského lékaře či 

klinického psychologa

V  případě nemoci dítěte oznámí rodiče tuto skutečnost škole mai-

lem nebo telefonicky a dohodnou si náhradní termín do konce dub-

na 2023.

Základní školy zpracovávají osobní údaje v  souladu se zákonem 

č. 561/2004 Sb., školský zákon ve znění pozdějších předpisů a v sou-

ladu ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů 

a Nařízení EU č. 2016/679 (dále jen „GDPR“).

S dotazy ohledně zápisu se obracejte na ředitelku školy Mgr. Kateři-

nu Tůmovou mail: skola@trojskaskola.cz, tel. 606 948 800

V Praze dne 16. ledna 2023

Mgr. Kateřina Tůmová v. r., ředitelka školy

V březnu Trojská kulturní produkce pořádá & zve na akce:

Do všech akcí pořádaných TKP se můžete zapojit organizačně, neoficiálně i velmi aktivně, lze po-
moci s čímkoliv chcete a na co máte čas a chuť. Události jsou otevřené úplně všem v duchu kréda:
SOUSEDSKOST-SETKÁVÁNÍ-APOLITIČNOST-NEKOMERČNOST-PŘÁTELSKOST-OTEVŘENOST.

j pj p

Přijďte a přinést můžete něco vlastního k jídlu i pití. Na všech akcích se na Vás budeme moc těšit!

Novinky Ekocentra a Ekoškolky
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ÚŘAD MČ INFORMUJE

„Rekonstrukce kanalizace, ul. U Trojského zámku, 

„Rekonstrukce rozdělovací komory ul. Pod Havránkou,

„Víceúčelové hřiště v Podhoří

Praha 7“ č. akce 11N9700

 Praha 7, Troja“ č. inv. akce 1/1/G78/00.

 pozemek parc. č. 1428/5 k. ú. Troja“

V  pondělí 16.  1.  2023 byla uza-

vřena druhá polovina Trojské uli-

ce. Provoz byl řízen světelnou sig-

nalizací. To umožnilo dokonče-

ní přípojky druhé horské vpusti 

včetně její rekonstrukce. Toto do-

pravní omezení bylo ukončeno 

19. 1. 2023. Komunikace byla pro-

vizorně zapravena betonem. Tím 

byly dokončeny práce na kanali-

zaci. Zbývá ještě provést defi ni-

tivní dokončení povrchů. Úpravy 

tvaru chodníků u  vjezdu do Troj-

ského zámku, včetně opatření pro 

nevidomé bude v  případě přízni-

vého počasí provedeno ještě v  led-

nu 2023. Defi nitivní povrchy ko-

munikací se budou realizovat ve 

dnech 15.–17. března (nutnou pod-

mínkou je příznivé počasí) po do-

hodě s TSK. Zoo Praha zahájí jarní 

provoz po 20.  3.  2023 a  požaduje, 

aby do té doby byly všechny práce 

ukončeny.

Pokračování stavby zahájené v srp-

nu 2022. Investor Pražská vodo-

hospodářská společnost a. s. Zho-

tovitel D & Z, s.r.o., Údlická 761/7, 

Praha 8. Stavba obsahuje vybudo-

vání nového bočního vstupu do stá-

vající rozdělovací komory na sto-

ce F-E. Vstup je vybudován z  ve-

řejně přístupného pozemku parc. 

1660/19 k. ú. Troja, tj. chodník 

v  ulici Trojská. Práce mají být do-

končeny 31. 5. 2023.

V pondělí 16. 1. 2023 byly zaháje-

ny fi rmou PV Stavby s.r.o. staveb-

ní práce. Práce spočívají ve vybu-

dování víceúčelového hřiště s mla-

tovým povrchem, modelaci terénu

kolem hřiště, osazení venkovních

cvičebních prvků, laviček, lehá-

tek a vysazení čtyř stromů. V rám-

ci stavby budou provedeny asfal-

tové plochy, které napojí poze-

mek na stávající cyklotrasu. Podle 

smlouvy budou práce ukončeny do 

16. 4. 2023.

V Praze dne 19. 1. 2023, Novotný Karel
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ZASTUPITELSTVO INFORMUJE

Zveme vás též na komentované prohlídky a diskuze v Galerii u lávky:

Vystavující:
Městská část Praha-Troja Hlavní město 

Praha Institut plánování a rozvoje 

hl. m. Prahy SaBaT Praha Dopravní

podnik hlavního města Prahy, a.s.

RUSINA FREI s.r.o. Základní škola

Trojská Trojská kulturní produkce 

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. 

Headhand architekti Skanska

Property Czech Republic, s.r.o. Steiner 

a Malíková třiarchitekti Projektil

Lesní klub Havránek Klub trojské

historie Cubist Holdings s.r.o. Mateřská 

škola Nad Kazankou Ekoškolka Rozárka 

Trojské gymnázium s.r.o. Iniciativa 

Proti-plotu Příměstský park Trojská 

kotlina, z.s. Trojský vinařský spolek 

Jana Mercogliano a trojští sousedé

Nadace Quido Schwanka Underground

club Troja architektonický atelier

ARKÁDA Bohnice žijí, z.s. MetroFarm

HG Sport, s.r.o. a další…

Obsah a forma exponátů jsou dílem jejich autorů.

Vážení příznivci Troje,

rádi bychom vás pozvali do Galerie u lávky na každoroční výstavu Praha-Troja, tentokrát v roce 2023 

ŠESTNÁCTÝ ROČNÍK PŘEHLÍDKY AKTUÁLNÍCH ZÁMĚRŮ A PROJEKTŮ V TROJSKÉ KOTLINĚ

V GALERII U LÁVKY: PÁTEK 13–17, SOBOTA A NEDĚLE 10–18 H, DO 5. 3.

SAMOSPRÁVA, TROJSKÉ ŠKOLY, SPOLKY a MĚSTO PRAHA PRO TROJU

Výstavu připravili: Tomáš Drdácký, Tomáš Bryknar, Martin Frank, Miroslav Knittel;

Spolupráce: Irena Neškudlová Mádlová, Jakub Zuzula, Václav Valtr,

Karolína Šustová, Irena Marková, Karel Novotný;

úterý 31. ledna od 18.00 hodin

pondělí 13. února od 19.00 hodin

úterý 14. února od 19.00 hodin

středa 22. února od 18.00 hodin

Je možné objednat si samostatně 

prohlídk u, zavolejte na 284 691 121,

napište na sustova@mctroja.cz

Těšíme se na viděnou!
Tomáš Drdácký, jménem organizátorů
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8

ZAJÍMAVOSTI Z HISTORIE

KLUB
TROJSKÉ
HISTORIE

Dlaždice jako takové, jsou vrcholem tuzemské keramiky románské-
ho období. Ty na známce jsou tzv. vyšehradského typu, ale vyráběly 
se v mnoha provedeních na různých místech Čech (např. na Pražském 
hradě, v klášteře Ostrov u Davle atd.).

Č
astý je motiv gryfa, lva, sfi ngy a  poprsí panovníka  – pokládaného za císaře Nera. 

V tehdejší symbolice představovaly tyto náměty zlo, které je třeba pošlapat.

Zajímavá je historie místa nálezu  – rotunda sv. Václava z  poslední čtvrtiny 

11. století byla objevena v podzemí zrušeného kostela (1648–88) a pod její podlahou se na-

víc našly pozůstatky dalších dvou, ještě starších svatyní.

D NE 18. 1. 2023 SE SEŠEL V DOMĚ SPOKOJENÉHO STÁŘÍ KLUB trojské historie 

v  počtu jednadvaceti členů. Ve spolupráci s  Nadací Quido Schwanka, Troja měs-

to v  zeleni a  panem Michalem Luttererem jsem členům Klubu předal „bibliogra-

fi ckou“ knížečku s povídkou Jacka Londona „Přípitek muži na stezce“ k novému roku 2023. “

Omlouvám se za zpoždění způsobené nemocí. Doufám, že tato malá nadčasová povídka 

Vám udělá radost. Zase jsme se rozrostli, nově o paní Hanu Davídkovou (Matouškovou). Ať 

se jí v našem klubu líbí.

Tentokrát jsme měli od pana ředitele Bobka ze Zoo Praha dokumenty z  doby před 

II. světovou válkou týkající se asi prvního ředitele Zoo prof. Jandy, pátrali jsme, jestli ně-

komu bude některá s přiložených fotografi í povědomá, např. z domácího archivu. Bohužel 

už je to dlouho. Příští schůzka KTH bude ve středu 15. 2. 2023 od 17 hodin opět v Domě 

spokojeného stáří.

Těším se na vás, opatrujte se přes zimní období nemocí. František Malý

Poznali byste Troju a okolí před sto lety?
Městská knihovna v Bohnicích (Krakov) vystavuje několik panoramatických 
fotografi í našeho blízkého okolí z dvacátých let 20. století. To vše v rámci pro-
pagace naučné stezky Bohnice-Čimice-Troja za spolupráce MKP a Archivu 
hl. m. Prahy.

Jde o  prozíravé zdokumentování pražských peri-

férií před vznikem Velké Prahy, kdy se jejich „tvář“ 

začala výrazně měnit. Svůj odhad místa pořízení 

starých snímků můžete naštěstí porovnat s  map-

kou na posledním panelu, jež nabízí přesné stano-

viště fotografa se směrem a rozsahem záběru. Vý-

stava je dlouhodobá a je zdarma. Ladislava Popovská
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Poštovní známka jako indicie aneb za poklady středověku

Česká pošta představuje na svých známkách 
dvě reliéfní dlaždice z nejstaršího malostran-
ského kostela.

Dlažbu tvořila rytmická skladba šestihranných dlaždic mezi jejichž 
cípy byly vloženy hladké, glazované trojúhelníky, obvod dlažby
uzavíraly čtvercové dlaždice s ornamentálním „pletencem“.

Mk Těšínská 600/4, po 13–19, út 9–16, st 12–19, čt 12–19, pá 9–16, so 9–13h

Venkovní panelová výstava
U  příležitosti třiceti let od rozdělení Česko-

slovenska připravila ČTK fotografi ckou vý-

stavu. Zpravodajské snímky z politického, ale 

i  běžného života, kultury či sportu ukazují, 

co oba národy spojovalo i rozdělovalo.

https://www.ctk.cz/ceskoslovenske-okamziky/material-pro-skoly.php
Prostor před Galerií Czech Photo Centre, Seydlerova 2835/4 Nové Butovice, do 15. 2. ’23

* např. Staropražské pověsti a legendy, Julius Košnář, Nakladatelství XYZ, s.r.o., Praha 2012

Podle legendy z počátku 13. století byla

rotunda postavena v  místě zázraku, který 

se měl udát při převozu těla sv. Václava na 

Pražský hrad*. Ve stručnosti: kníže Boleslav

se, po té, co zabil svého bratra, dal na po-

kání a aby svou vinu trochu odčinil – naří-

dil pohřbít sv. Václava na pražském hradě.

Noční převoz světcova těla ze Staré Bole-

slavi byl více než dobrodružný. V  podhra-

dí knížecího pražského hradu se transport 

navíc ‚zasekl’ a  koně nedokázali s  vozem 

dál pohnout, když tu se zázračně otevřely 

brány blízkého žaláře, osvobozeným věz-

ňům spadly okovy a jejich zástup vynesl ra-

kev s  tělem mučedníka až na hrad. Na při-

pomínku oné události se naši předkové roz-

hodli postavit v  těch místech kostelík za-

svěcený sv. Václavu.
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Olgu Scheinpfl ugovou ztvárňují tři herečky v  různých ži-

votních obdobích: Olgu v hlavní roli Čapkovy Matky ztvár-

nila Simona Postlerová, Olgu provázející nás celou insce-

nací hraje Andrea Elsnerová a  Olgu v  roli Mimi alternují 

Jana Kotrbatá, Tereza Císařová a  Sabina Rojková. Dohro-

mady skládají jasný, srozumitelný a lidsky silný portrét těž-

ce zkoušeného i plně prožitého lidského osudu.

Jan Šťastný v  roli Karla Čapka má jeho chlapeckou 

plachost a  ostýchavost, nechuť k  patosu a  sebelítosti 

i jeho intelektuální noblesu. Tu s ním sdílí, spolu s vlíd-

ným humorem, i  prezident Masaryk Petra Kostky. Car-

men Mayerová zaujme precizně odlišenými portréty 

Marie Hübnerové a  Leopoldy Dostalové, Tomáš Dastlík 

coby doktor Karel Steinbach je lékařem v  pozadí, vždy 

připraveným k  záchraně. Ale své místo má v  inscenaci 

každý, včetně živého dialogu jasné trubky a zádumčivé-

ho tenorsaxofonu.

Český román je inscenací pro starší 

mladší generaci, protože vypovídá skr-

minulost o současnosti. Bohužel nám 

nes scházejí osobnosti typu Čapka, Ma-

aryka nebo Peroutky, avšak čím dál hla-

těji se ozývají mloci…

Nejbližší představení můžete shléd-

nout v  pátek 24.  února od 19  hodin, 

následně pak v úterý 7. 3. 2023 dopo-
ledne od 10 h.

9

TIP PRO VÁS

ŽIVOT V TROJI

KULTURNÍ KOMISE DOPORUČUJE

V ELKÁ POZORNOST JE VĚNOVÁNA zakla-

datelům, předním členům a  vkusně dopl-

něná barevnými linoryty jejich portrétů od

nynějšího předsedy Hollaru Pavla Piekara. Výstava

neopomněla předložit grafi ku prvních žen tohoto

sdružení – Zdenky Braunerové, Heleny Emingero-

vé, Ludmily Jiřincové.

Příjemné překvapení vás čeká v  podobě dvou

osobitých „šuplíků“ Z. Braunerové s  četnými gra-

fi ckými deskami, štočky, vinětami, ex libris, po-

zvánkami na výstavy, dopisy a dalšími.

Neodmyslitelnou součástí výstavy jsou ukáz-

ky krásných ilustrací knih od předních umělců. Je-

dinečné výstavní prostory zakončují práce necelé

třicítky současných členů a  díky výbornému do-

provodnému textu je všem umožněno pochopit je-

jich moderní vize, metafory i umělecký záměr, jež

je mnohdy komplikovaný. Samozřejmě nechybí

ani realistické podoby umělců Jana Kavana včetně

cyklu magicky propracovaných Devíti podob Vác-

lava Hollara, který všem zamotá hlavu. Mě osobně

nejvíce pobavil Palmův jednoduchý linoryt Přísaha

Hollaristů (parafráze na slavný obraz Jacques-Lou-

is Davida Přísaha Horatiů).

Výstava potrvá až do 19. března 2023. L. Popovská

 – napříč generacemi
Divadlo Na Vinohradech uvádí od loňského 
září inscenaci Český román podle stejnojmen-
né knihy herečky Olgy Scheinpfl ugové. Nabí-
zí divákovi dramatický příběh lásky začínají-
cí herečky a uznávaného spisovatele. Scénář 
čerpá nejen z Českého románu, ale i z pamětí 
Olgy Scheinpfl ugové Byla jsem na světě a také 
z řady autentických textů Karla Čapka.

Český román

H RA SE TAK VRACÍ POMYSLNĚ DO MÍST, kde Olga 

Scheinpfl ugová skutečně ztvárnila v  roce 1928 

v Čapkově Loupežníkovi roli Mimi.

Spolu se Sňatky z rozumu a inscenací Danny Smiřický, jež 

má premiéru koncem ledna, tvoří volnou trilogii o vzniku 

moderní české společnosti. V Českém románu se setkáme 

jak s  představiteli T. G. Masaryka, Ferdinanda Peroutka, 

Leopoldy Dostalové, Marie Hübnerové, Zdeňka Štěpánka, 

Evy Vrchlické, Václava Černého nebo doktora Steinbacha, 

tak i s postavami mloků a dalších bezejmenných osob.

Nezapomenutelný výkon muzikantů z Epoque Quartet.
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Zámek 1, Roztoky u Prahy, GPS 50.158066N, 14.397617E
Otevřeno: středa–neděle 10–18 h, vstupné: 90 Kč, 
zvýhodněné: 60 Kč, rodinné: 210 Kč
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P. Palma, Př í saha Hollaristů , linoryt

Jedna z Deví ti podob Vá clava Hollara, 
kolá ž  z litografí í  od J. Kavana
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Velkol epá podívaná na historii a vývoj 
česvké grafi ky od založení SČUG Hollar 
až po současnost je k dispozici ve Stře-
dočeském muzeu v Roztokách u Prahy 
v rámci oslav 105. výročí jeho úředně 
potvrzeného vzniku.
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NAPSALI JSTE

ZE SPORTOVIŠŤ

19. 2. 2023

Závěr roku 2022 v UCT
aneb autodráhové závody a polytechnický den pro širokou veřejnost

Ve chvíli, kdy již většina lidí myslela na Vánoce, trávila 
čas nákupy, pečením, sháněním dárků a adventními pří-
pravami, my v UCT jsme měli v hlavách dvě důležité akce. 
Autodráhové závody a Polytechnický den. Do poslední 
chvíle jsme nevěděli, zda obě akce zvládneme uspořádat. 
Ale vyšlo to!

Z PŘÍJEMNÉ PŘEDVÁNOČNÍ

atmosféry nás něco vytrhlo 

a přivedlo na úplně jiné myš-

lenky. Stali se z nás na krátkou chvi-

ličku opět sportovci, nesmiřitelní 

rivalové, závodníci F1 a DTM či za-

hloubaní pionýři, průzkumníci, ba-

datelé, vizionáři a vědci.

V neděli 18. 12. 2022 proběhly au-
todráhové závody GPT pro širo-
kou veřejnost.

Z  účastníků akce se profi lova-

lo osm závodníků kategorie Carre-

ra EVO a devět závodníků kategorie 

Carrera GO. Došlo i na fi nále a bedny 

vítězů byly plně obsazeny. Tuto akci

jsme však brali spíše jako trénink 

na rok příští, kdy pevně věříme, že 

proběhne již více těchto mini závo-

dů. Opět by se tak dosáhlo závodění 

v  rámci GPT-CUPu. Sláva vítězům, 

čest poraženým! Akce se zúčastnilo

třicetpět účastníků s doprovodem.

Ve středu 21. 12. 2022 proběhl dal-
ší UCT-Polytechnický den.

Naším hlavním záměrem bylo 

oslovit nejen žáky a  studenty ZŠ 

a TG, ale i širokou veřejnost. Chtě-

li jsme se s nimi podělit o námi zís-

kané poznatky z  oblasti alternativ-

ních zdrojů energií. Letošním té-

matem však nebyla energie získá-

vaná ze slunce či větru, ale energie 

získávaná z vody. Šlo tedy o sezná-

mení se s vodíkovými články a mo-

tory. Akce se zúčastnilo celkem čty-

řicetosm účastníků.

Tento den byl však vyústě-

ním již předešlé akce. V rámci naší 

dlouhodobé spolupráce na projek-

tech UCT a  SPŠD jsme, jako jed-

na z  pěti vzdělávacích organizací 

(škol) v  ČR, byli přizváni do pro-

gramu, který zaštituje Nadace OR-

LEN  – Unipetrol. Realizuje ji ve 

spolupráci s  organizací Horizon 

Čtvrtý závod ze série zimních běhů Trojou:
Registrace začíná od 9:20 v areálu SaBaT (U Vltavy 816/1),

konec registrace je v 9:50

Starty závodu po jednotlivých skupinách začínají v 10:15. 

Start: areál SaBaT Cíl: areál SaBaT

Délka závodu: kratší trať – 2,5 kilometru, delší trať – 5 kilometrů

Doprovodné akce: Speciální program pro děti do osmi let – krátký běh na 

hřišti a soutěže v dovednostech (hod do dálky a na rychlost)

Běžci i jejich doprovod si mohou na místě zakoupit občerstvení a horké ná-

poje, abychom se zahřáli v chladu.

Konec závodu po proběhnutí cílem. Registraci lze provést na webu sport-

-base.cz v sekci Závody nebo omezeně na místě před závo-

dem.

Startovní poplatek je 150 Kč za závod. Startovné se hradí na účet organi-

zátora č. ú. 2001298434 / 2010, na místě registrace. Spor-

tovci organizovaní v klubech se sídlem v městské části Pra-

ha-Troja a osoby s trvalým bydlištěm v MČ Praha-Troja ne-

hradí startovní poplatek. Ostatní závodníci startovné hradí.

Sérii závodů podpořila Městská část Praha-Troja.

Education. Tato organizace se za-

bývá výrobou a  distribucí školních

setů pro výuku alternativních zdro-

jů energií. Díky tomu se nám poda-

řilo získat výukové sety pro jednu

skupinu žáků a  měli jsme možnost

zúčastnit se semináře, který se ko-

nal 31.  11.  2022 v  Litvínově, pří-

mo v provozu chemického závodu.

Semináře se zúčastnilo desetičlen-

né družstvo složené ze žáků a  stu-

dentů ZŠ a TG a dvě námi sestavená

vozítka  – UCT rovery. U  těch jsme

jako jediní na jejich stavbu použi-

li stavebnice Lego. Jako nesoutěž-

ní jsme pak předvedli ještě jedno

vozítko, upravený výukový model

ze stavebnice MontiSystém. Sice

jsme díky tomu nebyli nejrychlej-

ší, a  tedy nezvítězili, ale zkušenost

pro naše, trojské děti, to byla oprav-

du nezapomenutelná. Proces od-

bavení, lustrace na vjezdové brá-

ně areálu připomínal nám starším 

(pamětníkům) předrevoluční pro-

ces odbavení na hraničních přecho-

dech. Pořádek musí být, jde o  bez-

pečnost! Naše děti se však s  tako-

výmto procesem do té doby asi ni-

kdy nesetkaly. Stejně tak s  nácvi-

kem BOZP, oblékáním masek či de-

kontaminací obleků.

Pozvánka na blížící se akce:
ÚNOR – BESÍDKA UCT  – polytech-

nické odpoledne pro širokou veřejnost

BŘEZEN – autodráhové závody pro ši-

rokou veřejnost

Bližší termín sledujte na FB: UCT

HZ<><>
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TJ SOKOL TROJA INFORMUJE

okoloTJ So 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
Členové oddílu kopané hradí příspěvky bezhotovostně na účet č.: 115−228570237/0100

D O 10. 3. 2023 PROBĚHNOU VALNÉ HROMADY jednotlivých oddílů a na 30. 3. 
2023 se plánuje valná hromada jednoty, kde se bude projednávat sportovní čin-

nost jednoty, hospodaření jednoty, ale i otázky nabídky MČ Praha-Troja na vý-

stavbu venkovního víceúčelového hřiště nebo i nabídka Královské školy v Troji na vý-

stavbu sportovní haly na pozemku u „Sokolovny“ v Troji.

Odbor všestrannosti – od začátku nového roku 2023 probíhají všechna cvičení dle

rozvrhu hodin v tělocvičně v ZŠ v Troji – přijďte si zacvičit (viz fota ze cvičení dětí)

Jako první z našeho týmu doběhl Tomáš Skácelík (nahoře), 
jako druhý Matouš Petržík.

– Žaket pražský pohár žáctva a Přebor 
Sokolské župy Podbělohorské se usku-
teční ve středu 31. května 2023 s nej-
větší pravděpodobností v trojských 
kopcích. Zdraví Milan Paukert

Trojský orienťák 2023

Na valné hromadě odboru se mimo jiné bude řešit i výše oddílových příspěvků na

rok 2023. Členské příspěvky zvýšila ČOS v  roce 2023 na 600 Kč za dospělého člena.

Jedná se mimo jiné také o příspěvek na připravovaný slet. Příspěvky OSV by měly být

uhrazeny do 15. dubna 2023.

Dětský karneval připravuje odbor na sobotu 4. 3. 2023 od 16 hodin v tělocvičně

ZŠ. Podrobnosti a  pozvánka budou ve vitrínách TJ, MČ Praha-Troja a  na www.tj-so-
koltroja.cz.

Oddíl kopané – probíhá zimní příprava v tělocvičně ZŠ v Troji (mládežnické týmy),

ale i venku – jak mládež, tak dospělí. Jednotlivé týmy hrají zimní turnaje. Mladší žáci

hrají zimní turnaj v  Třeboradicích, kde máme dvě vítězství a jednu remízu. Kluci

z týmu se účastnili 22. 1. 2023 běhu na SaBaTu a umístili se na předních místech. (viz

foto před startem běhu).

Oddíl kopané vzhledem ke zvýšení cen energií a  pohonných hmot rozhodl v  pro-

sinci 2022 o zvýšení příspěvků na 5000 Kč/osobu a rok. Příspěvky je možné platit přes

běžný účet uvedený výše s uvedením jména plátce. Je možné platit i po měsících.

Oddíl orientačního běhu – připravuje tradiční Trojský orienťák na květen  2023.

Podrobnosti uvedeme v dalších číslech časopisu Troja i ve vitrínách TJ a MČ a na www

stránkách TJ. Za TJ Sokol Troja – Petr Filip
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Jako první z našeho týmu doběhl Tomáš Skácelík (nahoře)

Třetí
z pěti zimních

běhů Trojou
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TROJSKÝ KALENDÁŘ

Zoo pro vás připravila
www.zoopraha.cz Otevřeno denně, v únoru 9–16 h

Komentovaná krmení a setkání

Venkovní program probíhá jen za 

hezkého počasí.

Galerie Gočárovy domy: F. X. Pro-

cházka: První malíř Zoo Praha

Terasa před Vzdělávacím cent-

rem: Biosférická rezervace Dja: In-

spirace pro nový pavilon goril

3. 2. Pololetní prázdniny v zoo Pro 

malé návštěvníky bude připrave-

na zábavná kvízová stezka a drob-

né odměny. Po celý den budou pro-

bíhat také oblíbená komentovaná 

krmení,

3. 2. Zooškola pro děti ve věku 

8–11 let na téma Hmyz a jiní bez-

obratlí

4. 2. Zooškola pro děti ve věku

12–15 let na téma Hmyz a jiní bez-

obratlí

5. 2. Den chovatelů želv Tradiční

cyklus přednášek, chovatelská po-

radna a setkání s želvími chovanci.

5. 2. Zvířata vzdělávají Program 

v Gočárových domech každou hodi-

nu od 10 h. Poslední prohlídka v 15 h.

6.–10. 2. Jarní příměstské tábory

Pět dní nabitých zážitky a pozná-

ním. Účastníci táborů získají mno-

ho informací ze zoologie, chovatel-

ství, ochrany přírody či ekologie.

7. 2. Zvířata vzdělávají Program 

v Gočárových domech každou hodi-

nu od 10 h. Poslední prohlídka v 15 h.

11. 2. Zooškola pro dospělé na 

téma Zbavte se fobií Zkušení lek-

toři vás seznámí s obávanými tvo-

ry, vysvětlováním a postupným

seznamováním se pokusí nahradit 

negativní pocity pozitivní zkuše-

ností do dalšího života.

11.–12. 2. Valentýnský víkend

v Zoo Praha Zjistíte, která zvířa-

ta žijí v trvalých párech a která na-

opak utvářejí jiné sociální a repro-

dukční systémy.

Víkendová komentovaná krmení 

a setkání

12. 2. Zvířata vzdělávají Program 

v Gočárových domech každou hodi-

nu od 10 h. Poslední prohlídka v 15 h.

16. 2. Zooškola pro děti ve věku 

8–11 let na téma Krmení je věda

Dozvíte se, čím vším se mohou zví-

řata v zoo krmit a jak nesnadné je 

vyhovět potravním specialistům.

17. 2. Zooškola pro děti ve věku 

12–15 let na téma Krmení je věda 

Dozvíte se, čím vším se mohou zví-

řata v zoo krmit a jak nesnadné je 

vyhovět potravním specialistům.

18. 2. Světový den luskounů –

World Pangolin Day Seznamte se 

s luskouny! Zjistěte, kde se vysky-

tují, jakým způsobem žijí, čím se

živí a především jakému ohrožení 

v přírodě čelí a co Zoo Praha podni-

ká na poli jejich ochrany.

19. 2. Koncert studentů HAMU 

v Rezervaci Dja Koncert pojatý

jako site-specifi c hudební vystou-

pení s akustickými nástroji 13.00 
šedesátiminutový blok hudby, 

zvuk hudebníků bude přenášen do

reproduktorového systému pavi-

lonu a míchán se zvuky deštného 

pralesa, návštěvníci vše uslyší jako 

ve 3D polokouli.

19. 2. Zvířata vzdělávají Program 

v Gočárových domech každou hodi-

nu od 10 h. Poslední prohlídka v 15 h.

25. 2. Oslava Mezinárodního dne 

ch medvědůledníc spojená s předá-

nrichmentového prvkuním en v 10, 
11, 12 a 14 h
25. 2. Workshop zaměřený na vý- W

enrichmentových prvkůrobu e  ve 

ávacím centru pod vedením Vzdělá

pecialistky na pohodu zvířat.sp

26. 2. Zvířata vzdělávají Pro-

gram v Gočárových domech 

každou hodinu od 10 h. Po-

slední prohlídka v 15 h.

do 25.  3.  2023 Džungle, která

nespí komentované prohlídky

skleníkem Fata Morgana po se-

tmění, prohlídka trvá přibližně

jednu hodinu a  je určena pře-

devším pro dospělé a starší děti,

vždy v  pátek a  sobotu v  únoru:

18.00, 18.25, 18.50, 19.15, 19.40, 
20.05, v  březnu: 19.15, 19.40, 
20.05, 20.30, 20.55, 21.20
Dospělí 250 Kč, děti 3–15  let

a  studenti do 26  let po před-

ložení studentského průkazu

150 Kč, děti do tří let zdarma

Nutná rezervace předem pomo-

cí kalendáře prohlídek na www.
botanicka.cz.

www.botanicka.cz V  únoru otevřeno: Venkovní expozice

denně, skleník Fata Morgana út–ne, svátky 9–16 h, vinotéka

sv. Kláry denně 10–16.30 h

Botanická zahrada pro vás

do 26.  3.  2023 Panelová foto-

grafi cká výstava ptáků a ptačích

krmítek Jak krmit ptáky? v  pro-?

storách venkovní Ornamentál-

ní zahrady Dozvíte se, čím správ-

ně přikrmovat ptáky v  naší krajině 

a na výstavních panelech naleznete

také vyobrazené základní typy kr-

mítek a  vhodných napajedel, která

jsou důležitá nejen v  horkých let-

ních dnech. Krmit jen v  zimě? Co

když příjde mírná zima? Krmit ce-

loročně? Čím krmit?včetně do-

poručení, které dřeviny je dob-

ré na zahradě pěstovat, aby zde 

i  v  zimě ptáci nalezli potravu 

a  podíváte se i  na druhy ptáků 

zimující v Asii.

do 6.  4. Přednáškový cyklus 

nejen o  botanice se zajímavý-

mi osobnostmi | každý čtvrtek 
živě i online vždy od 17.30
vstupné 150 Kč/přednáška Sou-

částí vstupenky na přednášku je 

také vstup do celého areálu botanic-

ké zahrady vč. skleníku Fata Mor-

gana. Pokud zvolíte variantu on-

line z pohodlí domova, hodinu před 

začátkem přednášky obdržíte vstu-

penku na přednášku i do areálu za-

hrady s platností do konce dubna.

9.  2. Za stepní květenou Kyr-

gyzstánu Petr Hanzelka Během 

přednášky budou zmíněny možnos-

ti pěstování vybraných druhů i zají-

mavosti z bohaté historie této země 

i o jejích památkách.

16. 2. Létají naši ptáci do Asie?

Jaroslav Škopek Dozvíte se mno-

ho zajímavostí o  druzích, které lé-

tají zimovat do Asie, ale i o ptácích, 

kteří létají naopak na zimu k nám.

23. 2. Podzim v Koreji Pavel Se-

kerka, Iveta Bulánková, Tomáš 

Jelínek Bz ve spolupráci s  fi rmou 

Hyundai a  Chollipo podnikla sbě-

rovou expedici do Jižní Koreje. Na 

přednášce se seznámíte s podzimním 

aspektem korejských lesů, navštívíte 

významné národní parky i památky.

2.  3. Jak mohu svou zahradou 

pomáhat planetě Ferdinand Le-

ffl  er aneb osvěta zahradní architek-

tury pro širokou veřejnost
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