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ZASTUPITELSTVO INFORMUJE

12. zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Troja 18. 8. 2016

V souvislosti s otevřeným dopisem pana radního hl. m. Prahy 
Ing. Radka Lacka, který obdrželi všichni členové zastupitelstva 
městské části, projevil zájem o přítomnost a vystoupení na jed-
nání zastupitelstva městské části MUDr. Petr Kolouch, MBA, 
ředitel Zdravotnické záchranné služby a byl panem starostou 
pozván na dnešní jednání. Pan ředitel MUDr. Kolouch dostal 
slovo před projednáváním bodů programu. Pan ředitel zastupi-
tele krátce seznámil s projektem administrativní budovy ZZS, 
který zdědil po předchůdcích a měl by být umístěn na našem 
území. Úkolem ředitele je stabilizovat záchranku a zmínil, že 
již byl na ostatních jednáních na Magistrátu hl. m. Prahy, jed-
nal také s panem Ing. arch. Drdáckým. Záchranná služba má 
dojezdovou dobu sedm minut, ale pražské město se mění v ne-
prospěch průjezdu vozidel (např. zatravněné kolejové pásy) 
a ZZS musí mít více stanovišť, aby dodržela tento čas. S navý-
šením stanovišť si ZZS poradí, ale potřebuje pomoci s tím, aby 
měla vše pod jedním režimovým řízením. Pan ředitel dále sdě-
lil, že se podřídí jednání Praha versus Praha-Troja. Vysvětluje, 
jaké výhody má to, když záchranná služba zde bude mít sídlo, 
neboť se jedná o nekonfliktní složku Integrovaného záchran-
ného systému. n Předsedající sdělil, že zastupitelstvo se k ote-
vřenému dopisu vyjádří na konci jednání zastupitelstva v bodě 
informace a uvedl, že z dnešního zastupitelstva nebude žádné 
rozhodnutí. Dále potvrzuje schůzku 2. 9. 2016 s panem radním 
Lackem a poté vydá stanovisko. Předsedající vyzval členy zastu-
pitelstva, zda mají dotazy na pana ředitele MUDr. Koloucha. 
Ke slovu se přihlásil pan Kavan, který sdělil, že nemá nic proti 
jeho spravované organizaci, jen nesouhlasí s budovou, která 
bude umístěna do prostoru, do kterého se nehodí a také to, že 
se neví, odkud povedou silnice, chodníky apod. A také panu 
Kavanovi vadí, že se tato situace neřeší jako celek a rovněž mu 
vadí heliport. Pan ředitel na to reagoval, že s heliportem ne-
počítá a v konceptu není zahrnut. Pan Ing. a rch. Drdácký se 
dotázal, zda operačním střediskem se myslí i Golem? Pan ředi-
tel sdělil, že tím je myšlen dispečink. n Předsedající sdělil, že 
si dokumentaci ke stavebnímu řízení vyžádá u ÚMČ Praha 7.

Pan ředitel by byl vděčný za brzké vyjádření městské části, 
když se o tomto jedná již jeden rok.

Bod 1 – Zvýšení kapacity družiny Základní školy Praha 7, 
Trojská 110
Zastupitelstvo městské části Praha-Troja po projednání schva-
luje zvýšení kapacity družiny Základní školy Praha 7, Trojská 110 ze e
současných jednosto dvaceti žáků na i jednosto třicet žáků.t

Bod 2 – Přidělení dotace z rozpočtu MČ Praha-Troja z ob-
drženého odvodu z výherních hracích přístrojů ve výši 

46 800 Kč TJ Sokol Troja, organizaci zajišťující dlouhodobou 
organizovanou sportovní činnost v MČ Praha-Troja

Zastupitelstvo městské části Praha-Troja po projednání schvaluje 
poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 46 800 Kč z rozpočtu 
MČ Praha-Troja z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů 
a jiných loterií Tělovýchovné jednotě Sokol Troja, se sídlem Trojská 
171a, Praha-Troja, IČ 00551660 na činnost sportovních oddílů.

Bod 4 – Diskuse, závěr
Předsedající znovu zmiňuje, že by rád na jednání k panu rad-
nímu Ing. Lackovi šel v doprovodu všech zastupitelů. Pana rad-
ního by rád požádal na základě jeho otevřeného dopisu, který 
mají všichni zastupitelé k dispozici, aby mu poskytl vyhledávací 
studii. Rád by také měl dokumentaci pro stavební povolení, 
která je podaná na ÚMČ Praha 7, abychom věděli, v jakém roz-
sahu se má budova projednávat. Pan starosta by se rád k to-
muto bodu vrátil na dalším jednání zastupitelstva v září, kde 
to bude zařazeno řádně na program jednání. Nerad by nyní 
sděloval stanovisko, protože občané Troje nebyli o tomto bodu 
informováni. n Paní Ing. Stavovčíková se ptá, v kolik hodin je 
schůzka u pana radního. n Předsedající sdělil, že schůzka je
v devět hodin ráno na Mariánském náměstí 2. 9. a v té době 
už by mohli mít všichni zastupitelé dokumentaci, pokud bude 
možné do ní nahlédnout. n MUDr. Petkov se vyjádřil, že jemu 
budova záchranky nevadí, pokud tam bude výjezdová skupina, 
jelikož dnes i střední generace a většina starších občanů ocení 
rychlost zásahu záchranné služby. A vedle velké stavby EZÚ, 
kde by měla záchranka stát, by to nebylo tak hrozné. n Paní 
Ing. Stavovčíková: budeme chtít vědět, zda-li se změnil počet 
zaměstnanců od minula či nikoli. Pokud by tam byli jen kance-
láře a dílny, tak by s tím nesouhlasila, jelikož by to nemělo vliv 
na záchranu občanů. Musí se vyjasnit hodně nejasností, které 
trvají již delší dobu. n Předsedající: Městská část Praha-Troja 
v roce 2015 podala žalobu na Magistrát hl. m. Prahy a od té 
doby se o tomto jedná. Dále zmínil, že by v budově mohl být 
lékař a lékárna. A poté neví, zda-li by občané souhlasili s tou-
to budovou, když by měli lékaře na kraji městské části. n Pan 
Ing. arch. Drdácký sděluje, že se počítá s výjezdovou skupinou, 
garážemi pro padesát sanitek, autoservisem, školícími a admin. 
prostorami v celkové ploše 16 tis. m2. n Novináři nemají dotazy 
k zastupitelstvu k tomuto tématu. n Pan Ing. arch. Drdácký 
informuje o tom, že společnost Trojský pivovar se snaží o zpří-
stupnění objektu a žádají o změnu využití objektu. n Dále upo-
zorňuje na Dny evropského dědictví, které se konají 4. 9. 2016. 
Upozorňuje na nový objekt usedlost Popelářka. n 17. 9. pro-
běhne akce Zažít Troju jinak – organizuje MŠ Rozárka.
Úplné znění zápisu je na webových stránkách www.mctroja.cz.

Milí trojští sousedé, 
jak jste možná již zjistili, dostává se naše
městská část opět po delší době na před-
ní strany denních periodik a médií.

Kauza výstavby centrální budovy 
Zdravotnické záchranné služby Praha 

na území Troje znovu ožívá. Chtěl bych na tomto místě připomenout a zdůraznit, 
že zastupitelé, kteří byli zvoleni do místního zastupitelstva za sdružení „Trojský 
kůň“, se ve svém volebním programu zavázali, že se vynasnaží, aby tato budova 
na území městské části  Praha-Troja nestála anebo, aby její podoba a velikost od-
povídaly danému území. Za tímto účelem podala městská část v lednu 2015 správ-
ní žalobu na Hlavní město Praha proti rozhodnutí umístit budovu ZZS v Troji. 

Členové trojského zastupitelstva obdrželi otevřený dopis pana radního Ing. Rad-
ka Lacka, ve kterém nás všechny žádá o přehodnocení záporného stanoviska městské 
části Praha-Troja k umístění budovy ZZS na našem území a ke stažení správní žaloby. 

Trojští zastupitelé na svém jednání 18.8. 2016 také vyslechli stanovisko pana 
MUDr. Petra Koloucha,  ředitele ZZS Praha k nelehké situaci v této organizaci.

Zastupitelé se na tomto jednání dohodli, že bod o jednání k této kauze  doda-
tečně na program nezařadí z důvodů nedostatečné informovanosti a jsou nyní 
připraveni o této věci jednat na zářijovém jednání zastupitelstva.

Vážení Trojští spoluobčané, dovolte mi pozvat Vás co nejsrdečněji 10. září na již 
osmnáctý ročník Trojského vinobraní.

Přeji Vám všem krásné babí léto v Troji. Tomáš Bryknar

SLOVO 
STAROSTY
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Změny ve vedení 
tramvajových
linek v Praze

od 28. srpna 2016
Od 28. 8. 2016 dochází po připomínkách veřejnosti a měst-
ských částí v provozu Pražské integrované dopravy k trvalým 
změnám v linkovém vedení tramvají. Trasa dvanácti linek zů-
stává stejná, devět linek svou trasu mění a přibývají tři nové 
linky. Podrobné informace naleznete na https://ropid.cz/
tramvaje2016/, kde zvláště upozorňujeme na interaktivní plá-
nek, v němž na pravé straně plánku po zvolení čísla linky lze 
zobrazit pouze trasu zvolené linky.

Městské části Praha-Troja se změny tramvajových linek 
nedotknou. Městská část požadovala přidání další tramvajové 
linky, která by spojila Troju s centrem města a zkrácení inter-
valů stávající linky 17, což nebylo uskutečněno. O zdůvodnění 
jsme požádali zpracovatele změn ROPID. 

Vážení obyvatelé MČ Praha-Troja,
v oblasti městské části Praha-Troja nedochází ke změnám v tram-

vajové dopravě a nadále zde bude celotýdenně v provozu polovina 
spojů páteřní linky 17. Aktuální změny byly od počátku připravovány 
s důrazem na zachování současného objemu prostředků na provoz 
Pražské integrované dopravy a navýšení počtu spojů bylo hl. m. Pra-
hou objednáno pouze v úsecích, kde se zejména ve špičkových obdo-
bích vyskytovaly tramvaje, které nepobíraly cestující. Taková situace 
v tramvajích v Trojské ulici nenastává. Zkrácení intervalu linky 17 
by nepochybně přispělo ke zlepšení komfortu přepravy v lokalitě, 
ale vzhledem k neexistenci obratiště v okolí zastávky Trojská by bylo 
nutné všechny posilové spoje vést až do zastávek Vozovna Kobylisy 
(v případě jiné linky na Sídliště Ďáblice). V úseku Nad Trojou – Ko-
bylisy/Ďáblice ovšem počet cestujících provozu další linky neodpoví-
dá. Docházelo by zde k neefektivnímu vynakládání cca dvaceti milio-
nů Kč ročně, které by bylo nutné získat v síti PID omezováním jiných 
využitějších spojů. Vzhledem k rostoucí atraktivitě MČ Praha-Troja 
zejména s ohledem na rekreační využití místními obyvateli, Pražany 
i návštěvníky metropole je snahou hl. m. Prahy aktivněji pracovat 
na řešení dopravní situace v oblasti. To zahrnuje i realizaci záchyt-
ného parkoviště P+R u předpolí Trojského mostu, jehož součástí by 
měla být i tramvajová smyčka, která by umožnila, aby v budoucnu 
do Troje směřovalo více tramvajových linek z centra města.
Ing. Martin Šubrt, náměstek ředitele pro městskou dopravu a marketing ROPID
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Velkoobjemové
kontejnery
DOMOVNÍ ODPAD 
sobota 10. 9. DOPOLEDNE 8.00–12.00 h

n dvůr ZŠ + TGSČ Trojská 110/211 
n Pod Salabkou x Trojská 
n V Podhoří proti čp. 280 (bývalá Octárna)

neděle 11. 9. ODPOLEDNE 13.00–17.00 h
n Sádky, u stání na separovaný odpad
n  Pod Havránkou u čp. 238/8 u Panského statku 
n Na Pazderce proti čp. 213

BIOODPAD
(listí, tráva, plevel, dřevní štěpka z větví, piliny, hobliny, 
spadané ovoce, zbytky ovoce a zeleniny, čajové sáčky, kávová 
sedlina, skořápky od vajec apod.)

neděle 18. 9. DOPOLEDNE 9.00–12.00 h
n ZŠ Trojská 110/211 
n V Podhoří proti čp. 280 (bývalá Octárna)

neděle 18. 9. ODPOLEDNE 13.00–16.00 h
n Pod Salabkou x Trojská 

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU 
syntetické barvy, laky, syntetická ředidla, mořidla, elektrické 
baterie, autobaterie, oleje, tuky minerální nebo syntetické, 
ropné produkty, kyseliny, louhy, lepidla, pryskyřice, zdra-
votnický materiál (znečištěné obvazy, jehly), tiskařské barvy, 
tonery, inkousty, těkavé látky, fotochemikálie, pesticidy, zá-
řivky a jiný odpad obsahující rtuť

středa 5. 10.
n V Podhoří (točna autobusů) 18.10–18.30 h
n  křižovatka ulic Trojská – Pod Havránkou

18.40–19.00 h

Sledujte prosím 
průběžně termíny 

přistavení kontejnerů 
v časopise Troja 

nebo na stránkách 
www.mctroja.cz

MČ Praha-Troja jako vydavatel časopisu TROJA by ráda 
rozšířila redakční radu časopisu a zve všechny zájemce 
z řad občanů, studentů i sympatizantů s Trojou, kteří rádi 
čtou, píší a zajímají se o věci kolem sebe, ke spolupráci 
na tvorbě časopisu. Předpokladem pro člena redakční 
rady by měl být zájem o dění v městské části i ve společ-
nosti, literární a jazykové vyjadřovací schopnosti, kreativi-
ta a schopnost týmové spolupráce a ochota ke spolupráci 
ve volném čase. 

Kontaktovat můžete jednotlivé 
členy redakční rady nebo poslat
e-mail na adresu info@mctroja.cz.

zve ke spolupráci 
na tvorbě časopisu
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Minulost, současnost i budoucnost kotliny
Dne 17. srpna proběhla poslední doprovodná akce k výstavě „Obnova soužití s ře-
kou“ (organizována Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy), a to Debata o ob-
nově říční krajiny.

Ing. Tomáš Just, Agentura ochrany přírody a krajiny, zajímavou přednáškou se-
známil přítomné jak s historií vodního hospodaření u nás, tak i s aktuálními tren-
dy v oblasti meliorací vodních toků a s  demonstrativními příklady ze zahraničí. 
Druhý přednášející, Ing. Martin Sucharda byl zástupcem autorské skupiny pro 
Koncepci Císařského ostrova a posluchačům představil specifika Císařského ost-
rova a jeho okolí, která vedla k jejich výslednému projektu.

Sešli se místní i odborníci, např. zástupce ze Zoologické zahrady hl. m. Prahy Jiří 
Malina, z Povodí Vltavy pan Ing. Jiří Friedel – ředitel závodu Dolní Vltava, zástupci 
odboru životního prostředí MHMP, starostka Zbraslavi paní Vejvodová, za organi-
zátora (IPR Praha) MgA. Marek Kundrata a Ing. Štěpán Špoula a za městskou část 
Ing. arch. Tomáš Drdácký, zástupce starosty. Všem zúčastněným děkujeme.
V čem spočívá navrhovaná obnova říční krajiny?
Revitalizace okolí čistírny zahrnuje mělký průleh napříč ostrovem a rozšíření se-
verního ramene. Vznikne tak více prostoru nejen pro průtok velké vody, ale i bio-
topy na přechodu mezi řekou a břehy.

Meandrující potůčky a říční ostrůvky v mělké části koryta vytvářejí unikátní 
přírodní prostor pro hru a odpočinek dětí i dospělých.

„IPR Praha dokončuje akční plán, který podrobněji definuje také tento pro-
jekt. Na podzim ho bude schvalovat rada hlavního města a příští rok bude zadána 
studie proveditelnosti, která rozpracuje jak vodohospodářské, tak krajinářsko ar-
chitektonické řešení. Tento projekt má širokou podporu jak z Agentury orchrany 
přírody a krajiny, tak od radní Plamínkové, odboru životního prostředí a měst-
ských částí. Největší výzvou bude vyjednat s Povodím Vltavy pro průleh alespoň 
minimální průtok vody, protože již dnes je jí nedostatek. Dalším nezbytným kro-
kem je zřízení společné správy o toto území, která zajistí adekvátní péči a údržbu.“ 
říká Marek Kundrata z IPR Praha Všem zúčastněným děkujeme. J. Ceplová, ŽP+IPR Praha

Po novém už brzy
Práce na komunikaci k protipovodňo-
vému valu a loděnici pokračují, stav 
26. srpna. TD

ÚŘAD MČ INFORMUJE

Aktuální
stavby
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TROJSKÝ KALENDÁŘ

Dospělí 200 Kč

Děti 0–5 let 0 Kč

Děti 6–15 let 70 Kč

Rodinná (2 + 2 děti) není

Senior 60–70 70 Kč

Senior 70+ 20 Kč

Student – ISIC do 26 let 70 Kč

ZTP a ZTP/P 0 Kč

Pes 85 Kč

Řízené degustace 70 Kč

VSTUPNÉ

Řízená degustace se týká pouze vinobraní v Trojském zámku. Na vinobraní 
nebudou platit sousedské ani jiné permanentky včetně trojské karty!

10. 9. ’16/11–20
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TROJSKÝ KALENDÁŘ

ŽIVOT V TROJI

TROJSKÝ KALE

Kaple sv. Václava
Podhoří 284
Ve dnech EHD 2016 otevřeno:
4. 9. 2016 10.00–13.00 hod.
Vstupné: zdarma

Kaple sv VáclavaK
P
V
4
V

K

Téma: Památky a komunity 
Národní zahájení: Slavonice – sobota 3. září 2016
Městská část Praha-Troja 4. září 2016

Zahrada Brabcovy 
vily obecní zahrada
Trojská 230/96
VVe dnech EHD 2016 otevřeno: 
4. 9. 2016 14.00–16.00 hod.
VVstupné: zdarma
Setkání a komentovaná prohlíd-
ka historické zahrady Brabcovy 
vily začne v 14.00 hodin.

Kaple sv. Kláry
Nad Trojským zámkem
Ve dnech EHD 2016 otevřeno: 
4. 9. 2016 13.00–20.00 hod.
Vstupné: dle platného ceníku 
BZ Památka je součástí areálu 
Botanické zahrady hl. m. Prahy. 
Je přístupná po zaplacení běžného 
vstupného do venkovní expozice.

Viniční sloup
Trojská 162
Památka běžně přístupná ve-
řejnosti. 

Usedlost Hrachovka
K Bohnicím 59/3K
Ve dnech EHD 2016 otevřeno: 
4. 9. 2016 10.00–13. 00 hod.
Vstupné: zdarma

Osada Rybáře
Povltavská 21/42
Ve dnech EHD 2016 otevřeno:
4. 9.2016 10.00–16.00 hod.
Zahájení dne památek v Trojií
proběhne v 10:00 hodin před 
budovou staré školy, kde se
dnes nachází Dům integrova-
né pomoci, Domov spokojené-
ho stáří, galerie U lávky a ro-
dinné centrum Skřítci v Troji.
Až do 16:00 hodin zde buden
stát informační stánek MČ 
Praha-Troja. V 11.00 a 13.00 
odsud startují komentované 
procházky Osadou Rybáře.y

Usedlost Popelářka 
Trojská 127/91, Praha 8T
Ve dnech EHD 2016 otevřeno: 
4. 9. 2016 10.00–15.00 hod.

Trojský pivovar
U Trojského zámkuU
Areál památkově chráněné-A
ho T rojského pivovaru byl 
po dlouhá léta uzavřen ve-
řejnosti a od povodní v roce 
2002 nevyužitý, zarostlý 
a zpustlý. Noví majitelé budo-
vy i dvůr vyklidili a připravu-
jí jeho revitalizaci. Veřejnost 
má jedinečnou příležitost 
seznámit se s touto památ-
kou a dozvědět se o plánech 
na její nové vyžití.
Ve dnech EHD otevřeno v ne-
děli 4. 9. od 11.00 do 18.00 
hodin
komentované prohlídky ve 
12.00, 14.00, 16.00 hodin

NOVĚ

NOVĚ

Městská část Praha-Troja jako člen Sdružení historických sídel 
Čech, Moravy a Slezska od roku 2008 každoročně organizuje 
Dny evropského dědictví v Troji a i letos srdečně zve zájemce 
na prohlídku památek na našem území. Děkujeme vlastníkům 
památkových objektů a zahrad za jejich zpřístupnění. 
Těšíme se na viděnou! T. Drdácký

Food parade 20166. ročník festivalu jídla a pití3.–4. 9. Zámek Troja
sobota 10–21 h
neděle 10–18 h

1. 9. (pátek) 9:00–18:00 kvalifi kace
3. 9. (sobota)  9:00–17:00 semifi nále a fi nále C1 muži, C1 ženy a K1 muži, 

Slalom Cross
4. 9. (neděle) 9:30–16:00 semifi nále a fi nále C2 muži, K1 ženy, Slalom Cross

Freestyle Fest Troja 2016
sobota 9:00–21:00 sprint, kayakcross, Big air contest
 neděle 10:00–15:30 fun slalom, fi nále freestylu 

Světový 
pohár 
ve vodním 
slalomu
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JIŽNÍ SCÉNA
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Dětský folklorní soubor 
Kolíček 
Hraje a zpívá písně i melodie z Moravy, 
ze Slovenska a Rumunska. Uměleckou 
vedoucí a zakladatelkou souboru je v
paní Božena Novotná, pod jejím vede-
ním získal KOLÍČEK mnoho ocenění K
na domácí půdě i v zahraničí. Název 
KOLÍČEK soubor dostal podle malé, 
ale velmi důležité součásti na houslích
– kolíčku na ladění. Souborem prošlo 
několik generací a mnozí bývalí hráči se 
věnují hudbě profesionálně. Písně a me-v
lodie pro soubor upravuje pan Ing. Mi-
lan Ort.
Slyšet je můžete od 11.15 do 11.40 na 
severním podiu a od 12 do 12.15 hod. 
pak na jižním podiu.p

Lidová muzika 
Osmikráska
Vznikla v roce 2010 jako součást folklor-V
ního souboru Mateník. V současné době 
hraje OSMIKRÁSKA lidové písně střed-A
ních a jižních Čech, jejichž hudební 
úpravy vytvořila především Iva Dostálo-
vá. O další hudební úpravy se stará ve-v
doucí souboru primáška Nataša Culková 
a kontráš Pavel Machek.
Uslyšíte je: na severní scéně od 11.45 
do 12.15 a na jižní scéně 12.30–13 hod.

Taneční a šermířská 
skupina IRIS z DDM 
z Prahy 7
vystupuje pod vedením paní Ing. Ale-v
xandry Valečkové od roku 1997 a patří 
k tradičním účinkujícím na Trojském 
vinobraní. Soubor se zabývá historickou v
tématikou z období gotiky, renesance, 
baroka, rokoka, secese, 30. let 20. století, 
country tanců, tanců skotských a španěl-
ských.
sever 12.30–13.45 hod.

Představujeme účinkující 

Slovácký krúžek
Pražský SLOVÁCKY KRÚŽEKY byl zalo-K
žený již v r. 1896. Patří ke stálicím Troj-
ského vinobraní. SLOVÁCKY KRÚŽEKY
v Praze – to je primáš Martin Sochor,
chasa, mužský sbor a ženský sbor ZPĚ-
VULENKY.
Společně s muzikami a mužským sborem
pod vedením Soni Plzákové vystupuje
na folklorních akcích po celé republice.
Trojské vinobraní si bez tohoto souboru
dnes už ani neumíme představit.
sever 14.30–19 hod.

11–20
hodin

Výtvarný workshop
s Galerií hlavního města Prahy pro ro-
diny s dětmi i pro další návštěvníky v zá-
mecké oranžérii (u jižní brány). V EKO-
-ATELIÉRU oranžérie Trojského zámku
(v dolní části zahrady) nabízí Galerie
HMP tento program: výroba ručního pa-
píru, aranžování květin, tvorba z keramické 
hlíny, výroba experimentálních šperků, vý-
tvory z přírodnin a další. Těšit se na vás bu-
dou dámy z edukačního oddělení GHMP
(Mgr. Lucie Haškovcová, Mgr. Markéta 
Slachova Goldová, Mgr. Kateřina Pro-
kopová) + hlavní zahradnice Trojského
zámku (Ing. Kateřina Osecká)
11–19 hod.

Malování na tváře
provádějí děvčata z organizace DUHA 
STŘELKA
jižní scéna 13–18 hod. 

Hrajeto
Lidová hudba domácí i zahraniční, sta-
ropražské písně, známé světové ever-
greeny
Ladislav Vojta (housle), Jan Sochor
(akordeon), Michal Žára (kontrabas)
jižní scéna13.30–14, 15–15.30 hod.

Organizace HELPPES
Ukázky výcviku asistenčních vodících
psů – Helppes pomáhá osobám s nejrůz-
nějšími druhy handicapů na jejich cestě
k integraci, soběstačnosti a samostatnos-
ti prostřednictvím speciálně vycvičených
psů. Helppes poskytuje zcela komplexní
soubor souvisejících služeb – od zaškole-
ní žadatele o speciálně vycvičeného psa,
přes jeho výuku a proškolení, předání

psa a secv če se pse , a po ás ed ýpsa a secvičení se psem, až po následný psa a secvičení se psem, až po následný
servis po celou dobu aktivní služby psa. 
Výcvik psů probíhá pod vedením Zuzany 
Daušové – dlouholeté držitelky zlatého 
odznaku Vzorného výcvikáře I. stupně, 
mezinárodní mistryně Rakouska a Slo-
venska ve výkonu psů, vítězky mnoha 
národních i mezinárodních „psích“ sou-
těží.
HELPPES je držitelem Značky spolehli-
vosti. HELPPES se podařilo získat Cenu 
veřejnosti ve dvou ročnících soutěže 
“Neziskovka roku” (roky 2013 a 2014) 
a obdržet od Nadace rozvoje občanské 
společnosti osvědčení pro „Zdravě říze-
nou NNO 2013“. “Helppes, jako jediný 
v ČR, je držitelem Certifikátu světové or-
ganizace Delta Society.
jih 16–17 hod.

Pilot
Mladá kapela z Prahy fungující od roku 
2013. Za svou krátkou kariéru již měla 
čest předskakovat několika legendám 
české hudební scény, např. skupinám 
Lucie a Chinaski. V roce 2015 zvítězi-
li v soutěži studentských kapel v rámci 
Pražského Majálesu a zahráli si na vel-
kých letních festivalech. Na začátku le-
tošního roku nahráli své první EP obsa-
hující čtyři autorské písně (Éterická, Za-
pomenout, Šance na okouzlení, Kolem 
světa).
Členové: Daniel Hrdlička (zpěv, kytary), 
Danda Dittrich (elektrická kytara, pia-
no), Michal Kertész (baskytara), Matěj 
Sirotek (bicí)
jižní scéna 17–18 hod.

Rangers
Ke vzniku skupiny došlo v r. 1964, kdy 
se na založení kapely dohodl Milan Du-
fek s Antonínem Hájkem. Kamarádi 
přivedli Mirka Řihoška a Jana Vančuru, 
do kapely přistoupil i Jiří Veisser. Po pa-
desáti dvou letech, od r. 2013, hraje 
kapela ve složení: Iva Hajnová (zpěv), 
Max Presser (zpěv, mandolina, housle, 
foukací harmonika, kytara), Karel Ma-
cálka (zpěv, kytary), Franta Goliš Drápal 
(zpěv, kontrabas), Mirek Řihošek (ban-
jo, kytara)
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Komunikace Vodácká po letní bouřce Fota zaslala paní Helena Klíčová, děkujeme.

Sezona lodní dopravy
Až do 2. října se můžete o víkendech svézt do Troje (pří-
staviště na Císařském ostrově) lodí.
Z Rašínova nábřeží – nástupní molo č. 4 ví 9.00, 12.00,
15.30 h nebo od Čechova mostu – nástupní molo č. 2
v 9.20, 12.20, 15.50 h (doba plavby 55–75 minut).
Z Císařského ostrova do centra v 10.30, 13.30, 17.00 h
Jízdné (z Rašínova nábřeží): dospělí 190 (zpáteční 290 Kč), dítě 140 
(zpáteční 180 Kč), rodinná 2+2 490 (zpáteční 690 Kč) www.pps.cz

V posilovně pod širým nebem zůstanete v kondici (vedle Povltavské, v Rybářské
osadě – na konci parkoviště autobusů). Léto nekončí a výhled je odsud jedinečný.

TIPP PRPROO ÁVÁS

V
o

aneb vinobraní v okolí

16.–17. 9. Vinobraní Litoměřice

16.–18. 9. Mělnické vinobraní

www.vinobranimelnik.cz

17. 9. Roudnické vinobraní

17.–18. 9. Vinobraní na Pražském hradě

(v hradních zahradách)

23.–24. 9. Vinobraní na Grébovce (Královské Vino-

hrady; oslavy začínají na náměstí Míru 

23. září a na Grébovce pokračují 24. 9.)

23.–24. 9. Třebívlické vinobraní

23.–24. 9. Žernosecké vinobraní

www.ceskestredohori.cz

24.–25. 9. XX. Karlštejnské vinobraní

www.mestys-karlstejn.cz

ip na vycházku za kuriozním skal-ip na vycházku z
ním útvarem Prosecké skály na-y
jdete v publikaci 100 výletů s Do-

pravním podnikem (lze jí doporučit, pro-m
dává se např. v info centrech DP). Tak 
„zapomenutý kout“ jako jsou pískovcové “
útvary s mnoha vchody ve skrytém údolí 
Přírodní rezervace na prosecké stráni* 
byjste těžko v Troji našli. Vstup do pod-
zemí není dovolen. Prosecké skály jsou 
ovšem jen jednou ze „zastávek“ místní 
rozsáhlé naučné stezky (přehledné pa-
nely s mapou a historií mnoha pozoru-

hodností – na místě). Protože je čas ote-
vřených památek a vinobraní, zaměříme 
se na úsek „Prosecká náves“, kde objevíte 
viniční sloup, na rozdíl od toho trojské-
ho, tamní navíc obrůstá révou. Barokní 
pietu a jeden z nejstarších pražských 
kostelů (s románskými základy), obklo-
pený tajuplným hřbitovem máte „coby 
kamenem dohodil“. Uprostřed sídlištní 
zástavby se tak setkáte s nečekaně vesnic-
kou atmosférou.  Vinice Máchalka  (pa-a
nel č. 15 naučné stezky) se rozprostírá 
za rušnou Proseckou ulicí.

*K Proseckým skalám vede sotva znatelná, vegetací obrostlá pěšina mezi ploty z ulice U Prosecké školy, proti vyústění ulice U Mateřské školy.
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ilí Trojští sousedé, již po druhé si námi můžete 
v sobotu 17. 9. 2016 od 14.00 do 21.00 vychut-
nat sousedskou slavnost Zažít Město Jinak. Naše 

slavnost má i letos podtitul: Zažít Troju Jinak, aneb Tro-
ja – místo pro děti a bude se odehrávat v ulici u pošty, i
rovnoběžné s ulicí Sádky. A pro koho je slavnost urče-
na? Pro všechny mladé duchem, můžete se přijít podí-
vat, můžete se zapojit, potkat se sousedy, nebo si i jen 
odpočinout ve stínu stromů.

M

řijďte se za plného provozu podívat, jak u nás funguje-
me a dozvědět se více o programu Začít spolu a Ekoško-
la pro MŠ. V Rozárce jsou pro vaše děti od 1,5 do 7 let 

připraveny dvě třídy s kompletním vybavením a sociálním 
zázemím dle standartu MŠMT. Ekocentrum Podhoubí a Eko-
školka Rozárka je také nositelem certifikátu kvalitního po-
skytovatele Environmentální výchovy EV+. Na vaši návštěvu 
se ve školce těší učitelé: Eva, Lukáš, Lucka a Katka. Kontakt: 
eva.surova@podhoubi.cz, 777 123 690, www.podhoubi.cz, 
Pod Havránkou 12/2, Praha-Troja

v sobotu 
17. 9. 2016 
zažijeme 
Troju Jinak

Ekocentrum Podhoubí a Ekoškolka Rozárka spolu 
s vašimi sousedy si pro vás přichystali bohatý program 
na celý den.

Od 14 hodin se vydejte prozkoumat např.: dílničky pro 
děti Ekoškolky Rozárky a 3údolí, přírodozpytný stá-
nek Ekocentra Podhoubí, cirkusovou školu od Sence 
od fire, stánek chráněné dílny Prosazu a další. V 15.00 
začíná dobrodružný lov hmyzáků se zkušeným ento-
mologem – se síťkami, lupami a exhaustory je úspěch 
zaručen. V 16.00 se rozehraje pohádka oblíbeného Ho-
lešovického divadla 100 Opic – Zajíc a velká mrkvová 
loupež. Těšit se můžete také na improvizační šou skupi-
ny RACI a po setmění ulici prozáří ohnivá šou od vyni-
kajících Sence od Fire.

Zahálet nebude ani tělo, čeká nás Trojský trojboj. Přijď-
te si vyzkoušet, jak obstojíte v typicky trojských disci-
plínách: přechod rozbouřené řeky, záchrana topícího 
a vynášení vody z obýváku.

A tím stále zdaleka nekončíme, program se rozrůstá 
a i vy se můžete přidat. Pište, volejte. Rádi vám pomů-
žeme zajistit váš stánek, občerstvení, dílničku, kurz ple-
tení, hudební vystoupení, ...

Zažít Troju Jinak je vaše slavnost.

Těší se na vás váš soused Ekoškolka Rozárka: Hana 
Weiser: hana.weiser@podhoubi.cz, 774 448 123.

POZOR! Hledáme dobrovolníky na pomoc s organi-
zací: vylepení letáčků, stavbu stanů, příprava prostor. 
Chcete se zapojit? Pište, volejte. Rádi vás mezi nás při-
vítáme. hana.weiser@podhoubi.cz, 774 448 123

V rámci letošních oslav sedmistého výročí narození vladaře 
Karla IV. se 3.–4. září 2016 uskuteční Rekonstrukce Karlovy ko-
runovace českým králem a Blanky z Valois českou královnou po-u
dle řádu k roku 1347. Korunovační průvod Prahou, dvorská 
hostina, velkolepý turnaj rytířů na koních, pestrý program. 
www.korunovačnipruvod.cz

Královské
veselí pro širokou 
veřejnost

Od 9 do 11 h se pro Vás opět 
otevírají dveře MŠ
Ekoškolky Rozárky

20. 9. 2016

P

Garden Pass ’16
výhodněná a společná 
vstupenka do Botanic-
ké zahrady hl. m. Pra-

hy (skleník Fata Morgana 
a venkovní expozice), Den-
drologické zahrady a Prů-
honického parku. V prodeji 
na pokladnách všech uvede-
ných zařízení. Vstupy nemusí 
být uskutečněny v jeden den. 
Karta je platná do 31. 10. 
2016.

Dospělí 230 Kč, snížené 
vstupné (děti 6–15 let, studu-
jící, senioři od 65 let) 120 Kč, 
rodinná (dva dospělí a dvě 
děti do 15 let) 600 Kč.

Z
Dendrologická 

zahrada

D1
Exit 6

Průhonice

PARK
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TROJSKÝ KALENDÁŘ

Pohledy 1898–1942
Městská část ve spolupráci s panem Otakarem Doubkem vy-
dává soubor historických pohlednic s motivem Troje. Poprvé 
budou k vidění a k dostání na Trojském vinobraní 10. 9. 2016 
a později i na úřadě MČ, Trojská 230/96.

Sbírka obsahuje přes tři stovky pohlednic, většinou pro-
šlých poštou v Troji. Jsou převážně černobílé, část je v barev-
ném provedení a jsou popsány česky nebo německy. Ve své 
době byly vydány na náklad zdejších občanů (Čadská, Veber) 
nebo majitelů restaurací (Loskot, Obermaier, Slabý, Morá-
vek), ostatní nemají autora.

Pohledy od roku 1922 nesou nápis TROJA U PRAHY. 
Na pohlednicích – místopis Troja – převažuje téma Trojský 
zámek, nejstarší dominanta v Troji, stará přes 330 let. Záběry 
na zámek jsou jak celkové, tak i detailní na schodiště (portál), 
zámeckou restauraci nebo zahradu.

Velké zastoupení pohlednic mají trojské restaurace a za-
hradní výletní hospody, kterých bylo v letech 1900 a dále 
asi dvacet devět. Na pohlednicích je zastoupen Pomologický 
ústav, přívoz na Císařský ostrov, přívoz v Bosně, do Podbaby, 
vilová čtvrť a jiné jednotlivé záběry. Zastoupeno je i Podhoří 
s několika záběry krajiny včetně ZOO, která byla v Troji zalo-
žena v r. 1931. Otakar Doubek

Luxusní zbytečnosti
Gabriela a Jozef Luptákovi představí svoji 
tvorbu od 7. 9. do 30. 10. 2016.

ba jsou absolventi pražské UMPRUM, Gabriela skončila studium 
v ateliéru keramiky a porcelánu u prof. Eckerta a Jozef vystudoval 
klasickou sochu u prof. Kavana. Oba po škole nastoupili jako restau-

rátoři v Městském muzeu v Bratislavě, Gabriela pak odešla učit keramiku 
na bratislavskou ŠUP. Jozef Lupták zaměřil svoji volnou tvorbu na drobnou 
plastiku litou z bronzu na ztracený vosk, posledni léta se ale věnuje industri-
ální damascénské oceli a tvorbě autorských nožů. Tělem i duší však zůstal 
restaurátorem historických artefaktů převážne z kovu. Gabriela Luptáko-
vá, roz. Černá se po dvacetileté pedagogické činnosti vrátila ke keramické 
plastice, užitkovému designu, kresbě a malbě. Srdečně zveme na vernisáž
ve středu 7. 9. 2016 v 17.00 v Galerii u lávky. V pá: 13–17, so+ne: 10–18 hod.yy

O

Klub trojské 
historie

Vážení přátelé Klubu trojské historie,
rád bych se zmínil o připravované pu-
blikaci z historie Troje. Její pracovní
název je „Zmizelá Troja“, ale finálně se
bude jmenovat asi trochu jinak. Mám již
připraveno jednadvacet kapitol včetně
dvou největších, a to Stará Troja a Pod-
hoří. Tyto kapitoly ještě konzultuji s troj-
skými pamětníky. Díky naší člence paní
RNDr. Haně Heráňové jsem získal více
než sto let staré výstřižky z Národních
listů a Národní politiky týkající se Troje
Podhoří, jeden přikládám. František Malý

Dne 24. 8. 2016 se konala 
schůzka Klubu trojské histo-
rie. Přátelé trojské historie 
diskutovali nad panoramatic-
kou fotografií Troje fotogra-
fovanou z  protější stráně blíz-
ko Baby v srpnu 1941 a nad 
dobovými fotografiemi z Tro-
je z 50. let. Setkání se zúčast-
nilo patnáct přátel.

FM

Příští schůzka bude
21. 9. 2016 od 17 hodin 
v Domě spokojeného 

stáří.

LIMITOVANÁ SÉRIE DOBOVÝCH POHLEDŮ ZE SOUKROMÉ SBÍRKY
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hodiny 15.30 16.00 16.30 17.00 17.30 18.00 18.30 19.00 19.30 20.00 20.30 21.00 21.30

pondělí

velký sál SaBaT PRAHA TJ Sokol – odbíjená II TJ Sokol – odbíjená I SaBaT Praha

malý sál
TJ Sokol

dítě-pohyb-
-hudba

TJ Sokol 
PILATES

TJ Sokol
aerobik

pí. Kocábová 
pilates

úterý
velký sál

TJ Sokol kopaná
1. 11. 16 – 31. 3. 17

TJ Sokol – odbíjená III p. Sýkora a spol.

malý sál
Zavadilová 

zumba 
TJ Sokol

zdr. cvič +jóga
Roubalová – sebeobrana

středa
velký sál

TJ Sokol kopaná
1. 11. 16 – 31. 3. 17

TJ Sokol
florbal

TJ Sokol – odbíjená II TJ Sokol – basketbal BBA Group

malý sál KUNG FU Factory o. s. TJ Sokol – jóga
TJ Sokol
aerobik

TJ Sokol 
PILATES

čtvrtek
velký sál

TJ Sokol 
předškolní

děti

TJ Sokol 
rodiče a děti

TJ Sokol – žactvo ml.
HB Basket Praha 

basketbal

TJ Sokol – cvičení 
na nářadí

(1. 11. 16 – 31. 3. 17
kanoistika do 21.30)

malý sál
TJ Sokol 

cvičení se židlí
TJ Sokol – st. tenis dospělí

Roubalová 
sebeobrana

pátek
velký sál

TJ Sokol – kopaná žáci
1. 11. 16 – 31. 3. 17

TJ Sokol – kopaná muži
1. 11. 16 – 31. 3. 17

SaBaT Praha 

malý sál KUNG FU Factory o. s.
TJ Sokol

st. tenis žáci 

Rozvrh cvičebních hodin v tělocvičně ZŠ ve šk. r. 2016–2017

e začátkem školního roku 1. září 2016 zahajuje provoz 
i tělocvična v Základní škole Trojská. Zveřejňujeme 
předběžný rozvrh využití tělocvičny v novém školním 

roce 2016–2017, kde jsou ještě k využití volné hodiny, zvláště 

u malého sálu. Máte-li zájem o pronájem tělocvičny, kontak-
tujte úřad městské části na adrese markova@mctroja.cz nebo 
telefonicky 284 691 121. Sdělíme vám podmínky pronájmu 
a umožníme i prohlídku sálů. Ing. I.Marková 

S

NOVINKY Z TJ SOKOL TROJA

Přijďte si s námi zacvičit a zasportovat! Nabízíme sportovní Přij
a kulturní vyžití pro všechny věkové kategorie.
Přijďte se podívat.

Kancelář: Trojská 171a, Praha-Troja (Sokolovna)

TJ SOKOL TROJA zve na cvičení

Cvičební hodiny po prázdninách
Od začátku září budou probíhat cvičební hodiny v TJ Sokol Troja opět podle pravi-
delného rozvrhu. Dětské složky začínají v pondělí  5. 9. 2016. Těšíme se na všechny 
stávající i nové cvičence. Pro nové je možnost ukázkové hodiny, přihlásit se můžete 
rovnou na hodině u cvičitele. Více informací na: http://www.tj-sokoltroja.cz nebo
na tel.: 723 607 070 (K. Šrámková). 

Letošní letní tábor oddílu Stopa z Troje uprostřed 
České Kanady je už minulostí.

Hurrá do školy



Koncerty vážné hudby
pod širým nebem, vždy v neděli
KonKonKoncerty vážnéé é hhudh byy y
podpodpod ššiš rým nebememem, vždy v neděliHudební procházky

Gočárovy domy v Zoo 13.00, Trojský zámeek 15.00, Botanická zahrada 17.00 h

4. 9. Prague Brass Quintet
J. I. Linek, J. Horowitz,
G. Gerschwin

11. 9. Muusica incognita
J. VVent, Mozart – Salieri

18. 9. Muusica notturna J. Vent, V. Sedláka

BZ připravila
www.botanicka.cz

do 30. 11. 2016 Procházky zahradou
s odborníkem
1. 9. Po vinici sv. Kláry s M. Beránkem
sraz v 16 h u jižního vchodu 
15. 9. Podzimní trvalky s P. Hanzelkou y
(JV) sraz sledujte na www.botanicka.cz

Periodický tisk územního samosprávného celku
Vydáno dne 2. 9. 2016 v Praze pod evidenčním číslem MK ČR E12401. Uzávěrka příštího čísla: 15. 9. 2016. Vydavatel měsíčníku:
Městská část Praha-Troja, Trojská 230/96, 171 00 Praha-Troja, tel./fax: 284 691 121, e-mail: info@mctroja.cz, www.mctroja.cz, 
IČO: 45246858. Redakční rada: Ing. arch. Tomáš Drdácký, Ing. Irena Marková, Milan Tesař, Ing. Daniela Laryšová, Ing. arch. 
Václav Valtr, Renata Zajícová. Zlom: Michal Špatz, Maketa: Grafos, Tisk: Sprint Servis. Příspěvky nemusí vyjadřovat názor re-
dakce a mohou být kráceny. Názory pište na: redakce@mctroja.cz

ZOO pro vás
www.zoopraha.cz

Otevřeno denně, v září 9–18 h

 1. 9. Prvňáčci do zoo za 1 korunu
 4. 9. Mezinárodní den supů a kondorů.
10. 9. Kam létají vlaštovky. Proč jak.
11. 9. Želva Eberhard slaví 20 let v zoo
17. 9. Jak na ptačí krmítko a jeho stav-

bu, čím krmit ptáky před zimou.
24. 9. Porovnejte svůj důvtip se zvířaty.
28. 9. Oslava 85. výročí založení Zoo 

Praha.

TROJSKÝ KALENDÁŘ

TIP NA VÝLET

22. 9. Vodní světy s M. Dvořákem (FM)
sraz sledujte na www.botanicka.cz
10–11. 9. Vinobraní sv. Kláry 11–19 h
Sobota 10. 9. 11–13.45 K2 Duo
14–16.45 EV Band 17–19 Zelenáči
Neděle 11. 9.
11–14.45 Eda Wild jr. a band
15–16.45 Hot jazz Praha a Jitka Vrbová
17–19 Rangers band
24. 9.–23. 10. Dýňový podzim Ornamen-
tální Zahrada ní Zahrada 9 20 h9–20 h říj, v říjnu 9 17 h9–17 h

Novinky
Otevírací doba:
Úterý – sobota 12–15 a 17:30–0:00
Nedělní brunch 11:30–16:00
10.–11. 9. Vinobraní v Botanické za-
hradě
Přijďte ochutnat naše skvělá vína, která 
získala v posledních letech řadu ocenění 
a uznání jak na domácím tak meziná-
rodním poli
10. 9. Trojské vinobraní
Na nádvoří Trojského zámečku budete 
moci spolu s našimi víny ochutnat také 
vybrané speciality našeho šéfkuchaře 
Petra
Celé září Babí léto přichází… A vinobra-
ní již nedočkavě klepe na dveře. Ještě celý 
měsíc si můžete užívat romantické chvíle 
při piknicích ve vinici či rodinném gri-
lování. A proč si neužít okouzlujícíbarvy 
podzimu na terase naší restaurace?
Na září připravil náš šéfkuchař speciální obě-
dové menu Vinobraní doprovázené sklenkou 
lahodného burčáku.
Od tohoto měsíce můžete nově ochutnat 
také naše kořalky z 1. Pražské palírny. 
V nabídce bude třeba Hefebrand 65%, 
vyrobený na způsob grapy.
Výhled na říjen
V říjnu na Vás již čeká nové večerní à la 
carte menu, ve kterém Vám přiblížíme 
historickou kuchyni našich předků, ov-
šem v netradičním moderním pojetí!

www.salabka.cz

Za slovanskou 
okrouhlicí
Vážení čtenáři, milí turisté, tentokrát 
vyrazíme do Polabí. V Praze na hlav-
ním nádraží nasedneme do vlaku do 
Lysé nad Labem (so 9:11) a v Lysé 
přesedneme na vlak směr Ústí nad 
Labem (10:18), ale vystoupíme hned 
1. stanici Lysá – Dvorce. Popojdeme 
kupředu necelý půlkilometr a dáme 
se vlevo po Naučné stezce Údolím 
Labe. U trati půjdeme chvíli podél 
ní, pak trať přejdeme a za osadou 
Karlov mírně vpravo se napojíme 
na NS Krajinou Rudolfa II. Dojde-
me do půvabných Byšiček (celkem 4 k
km), které jsou vystavěny v podobě 
tzv. slovanské okrouhlice, tedy ves-
nice disponované do kruhu a patří 

Vojtěcha Jasného z roku 1961 a Pří-
liš hlučná samota s Philipem Noire-
tem). Za zmínku stojí i krásné památ-
né lípy na návsi.

Z Byšiček nás čeká 5 km na ná-
draží s pěkným jménem Čelákovi-
ce – Jiřina. Půjdeme po spojené NS 
Údolím Labe + Krajinou Rudolfa II. 
přes osamocenou barokní eremi-
táž sv. Václava. Je snad dílem M. B. 
Brauna. Nechal ji vybudovat v roce 
1696 hrabě Špork včetně poustevny, 
zahrady a letohrádku. 

k jedné z nejzachovalejších barok-
ních vsí u nás. Byly založeny roku 
1717 hrabětem F. A. Šporkem podle 
plánu na půdorysu kruhu se dvěma 
symetricky řešenými komunikacemi 
a koncentricky uspořádanými stat-
ky. Byšičky si zahrály i v několika 
filmech (např. Procesí k panence 

U rozcestí Doubí půjdeme už jen
NS Údolím Labe přes chatovou osadu
Grado (ve 20. letech také slavné říční 
koupaliště), po lávce přes Labe a dál
po zelené značce až na nádraží Čelá-
kovice. Každou půlhodinu nám jede
vlak do Prahy s navazujícím přestupem
v Praze – Vysočanech. Renata Zajícová

Zastávka Lysá 
nad Labem – 

Dvorce

Byšičky
sv. Václav

Grado

Čelákovice 
– Jiřina–
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