
Letní výtvarné dílny 
1. 7. – 31. 8. 2021 • út – ne 10:00 –18:00 (pátky od 13:00)
Eko-ateliér v oranžérii Trojského zámku 
  
ADRESA: Zámek Troja, U Trojského zámku 1/4, 170 00 Praha 7
Oranžérie je situovaná v dolní části zámecké zahrady u tzv. jižní brány.  
Prostor je bezbariérový. Na akci je možné přijít bez předchozí rezervace.

Galerie hl. m. Prahy Vás zve na Letní výtvarné dílny do Eko-ateliéru Trojského zámku. 
Přijďte si k nám vyzkoušet rozličné výtvarné aktivity a techniky.
Přijďte tvořit ze zajímavých přírodních materiálů za asistence zkušených lektorů. 
Dílny jsou určené pro rodiny s dětmi i pro všechny ostatní návštěvníky, kteří mají zájem  
o smysluplné a kreativní trávení volného času během letních prázdnin. 

Těšíme se na Vás!



CO JE EKO-ATELIÉR?  
Eko-ateliér Galerie hl. m. Prahy v oranžerii 
Zámku Troja slouží návštěvníkům galerie 
k rozvoji kreativity, ale i k relaxaci v turi-
sticky rušné části Prahy. Ateliér je určen 
všem zájemcům – dětem, školám, rodi-
nám, dospělým, seniorům i návštěvníkům 
se specifickými potřebami. Věnujeme se 
tu skupinám i individuálním zájemcům. 
V rámci našich programů se snažíme 
spojovat umění s dalšími tématy, jako je 
ekologie a environmentalistika. Využí-
váme širokou škálu výtvarných technik, 
které umožňují přiblížit principy recyklace 
a využívají přírodní materiály. Návštěvníci 
si u nás mohou vyzkoušet například vý-
robu ručního papíru, práci s keramickou 
hlínou, textilní tvorbu, voskovou batiku, 
výrobu objektů z přírodních materiálů, 
tvorbu experimentálních  
šperků, land-art a další zajímavé aktivity. 

JAKÉ PROGRAMY NABÍZÍ  
EKO-ATELIÉR PRO VEŘEJNOST?
V průběhu školního roku připravuje-
me pro rodiny s dětmi, dospělé a další 
zájemce z řad široké veřejnosti výtvarné 
workshopy a další mimořádné programy, 
například v rámci Víkendu otevřených 
zahrad či Trojského vinobraní.
Po dobu letních prázdnin (červenec a sr-
pen) realizujeme v Eko-ateliéru celodenní 

Letní výtvarné dílny, v rámci nichž je pro 
návštěvníky připraveno několik stanovišť 
s různými výtvarnými technikami  
a materiály. 

INFORMACE O PLÁNOVANÝCH AKTIVI-
TÁCH NAJDETE NA NAŠEM WEBU: 
www.ghmp.cz/doprovodne-programy 
(viz Doprovodné programy), nebo můžete  
kontaktovat naše edukační oddělení 
(kontakt zde v letáku). 
Nebojte se nás navštívit i pokud ještě ne-
ovládáte češtinu – naše výtvarné aktivity 
nevyžadují mnoho slovního vysvětlování 
– všem Vám rádi ukážeme a určitě se bez 
problému domluvíme. Těšíme se na Vás!

DALŠÍ UŽITEČNÉ ODKAZY (V ČJ A AJ):
Galerie Hl. města Prahy: www.ghmp.cz
Trojský zámek:  
www.ghmp.cz/zamek-troja 
Eko-ateliér v oranžérii:  
www.ghmp.cz/eko-atelier-v-oranzerii

KONTAKT:
Edukační oddělení GHMP
Telefon: (+420) 725 811 936,  
(+420) 606 612 987
E-mail: vzdelavani@ghmp.cz,  
edukace@ghmp.cz

www.ghmp.cz

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu „Praha – 
metropole všech 2021“ zaměřeného na integraci cizinců 
spolufinancovaného Ministerstvem vnitra ČR.

DOPRAVNÍ SPOJENÍ 
1. metrem C na zastávku Nádraží Holešovice + autobusem  
 č. 112 na zastávku Zoologická zahrada NEBO
2.  tramvají č. 17 na zastávku Trojská + autobusem č. 112   
 na zastávku Zoologická zahrada NEBO
3.  pěšky přes Stromovku a dále přívozem


