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     V  pondělí 6.12.2005 se 
konal v krásném prostředí 
Trojského zámku tradiční 
vánoční koncert. Účinkoval 
Pražský dechový kvintet. 
Účast diváků nejen z Troje 
byla opět hojná. Pořadate-
le obzvlášť potěšila návště-
va pana velvyslance s chotí 
z korejské  rezidence .

JIŘÍ SOZANSKÝ V GALERII U LÁVKY   Ve čtvrtek  12.1.2006 se v Galerii U lávky  v Povltavské ul. konala letošní 
první vernisáž, ve skutečnosti již  jubilejní 20.  od vzniku galerie v městské části Praha – Troja.  Přes mrazivé počasí  dorazil 

do galerie  na výstavu grafiky Jiřího So-
zanského  velký počet návštěvníků. S uměl-
cem a jeho dílem  seznámila PhDr.Marie 
Langrová .  Výstava potrvá do 24. 2. 2006 
otevřeno pátek 13-17,  
v sobotu a neděli 10-18 hod.        vstup volný 

V tomto čísle si můžete přečíst:  Vánoční koncert – Vernisáž v Galerii U lávky –Poděkování Nadaci Olgy 
Havlové – Psí koše – Dopis ředitele MP – Muzeum Policie ČR – Úlovek pana Soukupa – zpráva ze Sokola 
Troja a další



ZPRÁVY  Z  ÚMČ  PRAHA – TROJA

Poděkování
Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové –  „se snaží 
svým působením o rozvoj duchovních  hodnot, vzdělání, 
ochranu lidských práv a všeobecně uznávaných  humanitár-
ních hodnot….“    
     Proto jsme byli 
na ÚMČ Praha-
Troja poctěni a 
potěšeni , když mě pracovnice nadace telefonicky kontakto-
vala a  pozvala mě na schůzku do jejich sídla v Praze  1. Tam 
mi předala plyšové hračky pro děti z  Domu integrované po-

moci pro matky s dětmi v tísni v Povltavské ul. ( DIP ) . Pan 
starosta  Adámek přikoupil čokolády a další sladkosti, správ-
cová paní Klíčová přidala dětské  časopisy a ve středu 14.
prosince 2005 odpoledne se v DIP sešly ubytované maminky 
se svými dětmi, kterým p.starosta Adámek předal plyšové 

hračky od Nada-
ce Olgy Havlové, 
sladkosti a další 

drobnosti. Setkání bylo velmi příjemné, děti měly radost  a já 
chci touto cestou poděkovat  Výboru dobré vůle – Nadaci Ol-
gy Havlové za milou pozornost.                                    

„Člověk může v životě litovat mnoha věcí, ale nikdy dobrých skutků, které udělal.“

         PŘÍLE�ITOST  
      VIDĚT SVŮJ DŮM 
             Z NEBE 
    
  Na ÚMČ Praha � Troja jsou 
vystaveny letecké snímky Tro-
je. �ivý zájem obyvatel Troje o 
tyto pohledy dával předpoklad 
objednávek. V současné době 

v�ak registrujeme pouze dva 
konkrétní po�adavky. Připomí-
náme� �e na těchto fotografi-
ích lze nalézt svoji nemovitost 
nebo zajímavou lokalitu  a dle 
označení po�ádat o zhotovení  
této fotografie. Uzávěrka ob-
jednávek je 28.2.2006. Cena 
jedné fotky formátu A 4 je 
65�-� zalaminované 224�- Kč. 

�Psí ko�e�  u� v Troji  
nenajdete  
    
      Na doporučení Finančního výboru 
rozhodli zastupitelé neprodlou�it  
smlouvu s firmou� která zaji�ťovala 
provoz ko�ů na psí exkramenty v m.č. 

Praha-Troja.  Ko�e byly majiteli psů 
vyu�ívány minimálně a k výraznému 
zlep�ení čistoty chodníků nedo�lo. Ne-
malá finanční částka vyčleněná na  tu-
to činnost bude pou�ita na zvý�enou 
intenzitu  pravidelně prováděného úkli-
du firmou Ipodec� čisté město.          

                                     Stránku připravila R.Zajícová 

Statistika evidence obyvatel  ÚMČ Praha-Troja    
k 20.1.2006 je přihlá�eno k trvalému pobytu v Troji  
celkem 884 občanů (včetně dětí)�   z toho 416 mu�ů a 
468 �en.  Od r. 2000 se z Troje odstěhovalo 192 občanů  
a přistěhovalo 141.  
 
Připomínáme rodičům nově narozených dětí povinnost 
přihlásit své dítě Ohla�ovně trv.pobytu zdej�ímu úřadu.  



Vá�ení občané,  
dovolte, abych na začátku nového roku 
popřál hodně zdraví a mnoho osobních i 
pracovních úspěchů.  
     Chtěl bych Vás seznámit s činností 
Městské policie v Troji. Jak jistě víte, velké 
starosti nám dělá stále se zvy�ující dopra-

va, nesprávné parkování, vjezdy autobusů, zneči�ťování ovzdu�í a v 
neposlední řadě různé náv�těvy nekalých a ne�ádoucích �ivlů. Čin-
nost MP se nezakládá pouze na činnosti zde slou�ících strá�níků - 
okrskářů, ale také posilováním hlídkami z Prahy 7. Nařídil jsem zvý-
�ený dohled zejména v nočních hodinách tísňovou linkou 156 a také 
v odlehlých lokalitách strá�níky se psy.  
     Mám zájem na tom, aby se uvedené činnosti odrazily v pocitu 
bezpečí občanů Troje. Třeba�e mám z vlastní zku�enosti a také z 
podnětu strá�níků - okrskářů představu o tom, kam dislokovat hlídky, 
aby byly správně vyu�ity, přivítal bych také podněty od Vás. Jak jistě 
víte, na�e adresa je Městská policie, Ortenovo náměstí 37, Praha 7 - 
Hole�ovice, telefonní číslo - operační středisko 2� 3 � 71 5� 2, tísňová 
linka je 156, sekretariát ředitele 266 712 125.  
     Přijetím novelizace zákona 37� /2005 získala MP kompetence při 
zji�ťování přítomnosti alkoholu v krvi a od července r. 2006 také při-
bude mo�nost měření rychlosti jízdy vozidel. Tento problém se týká 

samozřejmě Trojské ulice, kde je nedodr�ení nejvy��í povolené rych-
losti poru�ováno.  
     Chtěl bych dále vyu�ít této příle�itosti a informovat Vás o nabytí 
účinnosti Vyhl. hl. m. Prahy č. 1� /2004. Vyhlá�ka ukládá v�em chova-
telům psů chovaných na území hl. m. Prahy nechat své psy trvale 
označit a přihlásit do evidence chovatelů psů. Trvale označen musí 
být ka�dý pes          star�í 6ti měsíců, a to buď mikročipem, který apli-
kuje veterinární lékař nebo tetováním, které provede způsobilá oso-
ba. Po označení psa si chovatel vy�ádá potvrzení s uvedením č. mi-
kročipu, nebo č. tetování. Označení psů se provádí na náklady cho-
vatelů. Chovatel, který nechá psa očipovat ,má ale po přihlá�ení do 
evidence chovatelů psů nárok na úlevu od poplatků. Nárok je třeba 
uplatnit u správce poplatku, kterým je úřad MČ. Do evidence chova-
telů psů, kterou vede MHMP je chovatel povinen se přihlásit do 30ti 
dnů po označení psa. Přihlá�ení se provádí pomocí registrační karty, 
která je přílohou vyhlá�ky. Chovatel. který nabyl psa ji� označeného 
nebo ukončil chov na území hl. m. Prahy, nebo kterému pes vedený 
v evidenci Magistrátu uhynul, je povinen tyto změny nahlásit v evi-
denci chovatelů psů do 30ti dnů od vzniku události.  
     Věřím, �e se nám společnými silami podaří zajistit v Troji veřejný 
pořádek a nadále se bude zvy�ovat pocit Vá� pocit bezpečí.                                 
                                                                 Jiří Vacek, policejní rada MP,  

ředitel OŘ MP Praha 7  

STATISTIKA  MP –  2005 –  MČ  PRAHA -TROJA 
přestupky proti veřejnému pořádku a pořádku v územní samosprávě - 159 ,  přestupky v dopravě - 2.134  
celostátně hledaná osoba - zadržení ,   odchyt volně pobíhajících psů - 6                                                    OŘ MP PRAHA 7

Doporučujeme Vám návštěvu zajímavého pražského muzea 

Klá�ter augustiniánů na Karlově 
s kostelem zalo�il Karel IV. v roce 1350. Kostel 
nazval jménem Panny Marie a sv. Karla Velikého k 
poctě svého patrona sv. Karla Velikého, jeho� jmé-
no dostal při biřmování ve Francii. Karlov byl hojně 
nav�těvovaným poutním místem. Klá�ter stál zá-
padně od kostela, blízko hradeb. Gotické klá�terní 
budovy starého opatství byly zbarokovány v letech 
1660 - 6�  Giovannim Battisou Orsim. Nové opat-
ství s příbytkem opata s domácí kaplí sv. Karla 
Boromejského stavěl od roku 1716 Franti�ek Max-
milián Kaňka. Na nový oltář kaple překreslil obraz 
Panny Marie Karlovské Jan Spitzer. V klá�terní 
knihovně s archivem byla nástropní freska Koruno-
vání Panny Marie. Na klenbách přízemních cho-
deb nechal jeden z řeholníků namalovat osmnáct 
velkých obrazů svatých apo�tolů. Klá�ter byl něko-
likrát po�kozen, a to za husitských bouří, při vpádu 

saského vojska, při �védském obléhání 164�  a 
znovu při pruském obléhání. Po druhé světové vál-
ce při odstraňování omítky z ji�ní fasády byla zcela 
neočekávaně objevena původní gotická okna, go-
tické zdivo a některé dal�í detaily z Karlovy doby, 
ač se mělo zato, �e z původní stavby ji� nic nezby-
lo. V rámci reforem Josefa II. byl klá�ter roku 17� 5 
zru�en a o čtyři roky později zde byl slavnostně 
otevřen chorobinec, do něho� bylo uvedeno 163 
chudých nevyléčitelně nemocných a chorých osob. 
Jako chorobinec slou�il klá�ter a� do roku 1� 55.   
V roce 1� 60 byl zchátralý komplex předán minis-
terstvu vnitra, které zde roku 1� 65 zřídilo Muzeum 
Pohraniční strá�e a od roku 1� 73 Muzeum sboru 
národní bezpečnosti a vojsk ministerstva vnitra. 
Jedním z exponátů byl i populární vycpaný vlčák 
Brek, který chytal naru�itele hranic za totalitního 
re�imu. Od roku 1� 62 zde po dobu cca dvaceti let 
probíhá generální oprava klá�terního areálu. V ro-

ce 1� � 2 zde bylo v zahradě vybudováno dětské 
dopravní hři�tě. Po změně politických poměrů byla 
v roce 1� � 1 otevřena expozice Muzea policie. Na 
plo�e 16� 0 m2 je představena činnost a vývoj poli-
cejních a bezpečnostních sborů na území na�eho 
státu od jeho vzniku. Nechybějí ani unikáty z doby 
Rakouska-Uherska, je zde stálá výstava policej-

ních zbraní, sbírka uniforem a přileb, hlavní důraz 
se klade na kriminální slu�bu. Policejní muzeum 
bývalo za první republiky v Bartolomějské ulici ve 
staré hradební vě�i na nádvoří kriminálního oddě-
lení v sousedství pověstné "čtyřky".             

                              © Pra�ská informační slu�ba  
 

• Adresa: Ke Karlovu 1, 120 00 Praha 2  
• Telefon: 224 922 183, fax: 974 841 091, e-mail: muzeum@mvcr.cz  
• Dopravní spojení: výstupní stanice metra C - I. P. Pavlova,  Vy�ehrad;   tram č. 22 stanice �těpánská a ul. Ke Karlovu  
• nebo tram č. 1�  přes Albertov , autobus 2� 1 st. Apolinářská  

Vstupné: dospělí 20 Kč; děti, studenti a důchodci 10 Kč; rodinné vstupné 40 Kč; pořady pro děti 5,-  
• Informace: o programech a případné objednávky na telefonu � 74 � 24 � 62  
• Otvírací doba: expozice je otevřena  ka�dý den (mimo pondělí)  od 10.00 do 17.00 hodin 

Nabízíme: Zájemci z řad veřejnosti o studium sbírkových předmětů nebo jejich případné vyu�ití, tedy badatelé, mohou vyu�ít na�ich slu�eb ka�dé 
pondělí a středu od � .00 do 12.00 hodin a dále od 13.00 do 16.00 hodin (doporučujeme předem se objednat na telefonním čísle � 74 � 24 � 45, pří-
padně � 74 � 24 � 42).                                                                                                                                                    majitel: Ministerstvo vnitra ČR 



V říjnu 2005 jsme v TK otiskli článek „Co se odehrálo pod Trojským jezem“ - autor Pavel  Soukup.  
Za necelý rok se panu  Soukupovi  podařil opět parádní úlovek ... 

ÚLOVEK
     
 Rok 2002 
postihla ob-
čany Troje, 
přírodu a 
ryby pod 
T r o j s k ý m 
jezem kata-
strofální po-
vodeň. Mno-
ho rybářů
prorokovalo, 
že s rybaře-
ním v Troji 
je konec. Já 
ale těmto 
výrokům ne-
věřil. Ryba, 
která je ve 
své lokalitě
spokojena, 
nezapome-
ne, kde má 
svůj domov.  
     
      R á n o 
19.10.2005 
jsem se vy-
dal pod Trojský jez. Po příchodu k vodě
jsem nastražil jeden prut  na kostičku 

housky a druhý na žížalu. Po nastražení 
prutů jsem se kochal ranním rozbřeskem, 
který vytvářel nádherný zážitek.  

     Po pěti minutách se mi na kostičku 

housky jemně zachvěla špička prutu. Při-
pravil  jsem se na zásek, ale hned násle-
doval závěr. Ryba měla takový tah, že 

jsem musel po-
volit brzdu u na-
vijáku. Po znač-
né chvilce již by-
la ryba unavena  
a dala se přitáh-
nout ke břehu. 
Když se ukázala 
na hladině, věděl 
jsem, že mám 
vyhráno.  
     
      Byl to nád-
herný amur, mě-
řil 106 cm a vážil 
7 kg. Jsem rád, 
že moje předpo-
věď se potvrdila 
a ryby jsou opět 
doma pod Troj-
ským jezem. 
  
„Petrův zdar“        

                                Pavel Soukup,  Troja  

Adresa redakce: ÚMČ Praha-Troja, Trojská 230/96, 171 00 Praha 7–Troja, , Tel./ Fax: 284691121, e-mail:  info@mctroja.cz  

Foto p. Soukup  

ZPRÁVY ZE SOKOLA TROJA  
V posledním měsíci  r.2005  bylo pořádáno několik 

úspě�ných akcí : 
 V sobotu 3.12. pořádala sokolská v�estrannost zájezd do 
Německa, ji� oblíbeného městečka Amberku, zajímavého 

historií a architekturou. Do Amberku jsme pořádali zájezd ji� počtvrté v době 
adventu na vánoční trhy a hlavně také s náv�těvou jeho překrásných lázní, 
zvaných Hraběcí / Kurfürstenbad/. Jsou zde v�echny mo�nosti zábavy 
v příjemně teplé vodě, vířivce, ve vlnách, na toboganu a v sauně. V areálu je 
několik bazénů s mo�ností proplutí do venkovního bazénu apod., prostě 
pohádkové vodní království. Ka�dý účastník je v�dy nad�en. Zúčastnilo se 41 
osob, z toho 17 dětí, co� byl asi rekord v účasti dětí na zájezdech.   Jsme 
rádi, �e rodiče umo�nili dětem pro�ít tak pěkný den.               Al�běta Filipová 

 
Ve čtvrtek  � .12. jsme pořádali Mikulá�skou besídku. Účast byla 

60 dětí s rodiči a prarodiči, tak�e �kolní  tělocvična  byla dosti plná. Program 
byl zahájen vystoupením kouzelníka pana Zůry. Děti se nestačily divit zajíma-
vým trikům, které jim předvedl. Potom děti soutě�ily v různých disciplinách o �
Řád čertovského rohu�. Nakonec při�el Mikulá� s andělem a několika čerty a 
rozdávali dětem vánoční  kalendáře.                                      Al�běta Filipová 

         
V neděli 1� .12. se konal v trojské �kolní tělocvičně druhý ročník 

turnaje v halové kopané mu�ů �O pohár starosty TJ Sokol Troja�. 
V loto�ním roce se hrálo té� jako �upní akce s účastí dru�stva ze Sokola Pet-
řín. Turnaje se zúčastnilo sedm mu�stev, která se utkala systémem ka�dý 
s ka�dým. Na prvém místě se umístilo dru�stvo současných nebo bývalých 
zaměstnanců Sokola Troja � Mičejamava�, druhý byl krou�ek fotbalu sokolské 
v�estrannosti, třetí UMBRO � team ze ZOO, čtvrtí Sokol Petříny a dále násle-
dovali trenéři oddílu kopané, krou�ek fotbalu Amway a stará garda trojských 
fotbalistů. Po turnaji se uskutečnila zdařilá beseda o sportu v klubové míst-

nosti v Sokolovně.                                                                   Jaroslav Fliegl 
O adventní sobotě 17.12.2005 proběhl v trojské �kolní tělocvičně 

závěrečný vánoční turnaj ze seriálu turnajů ve stolním tenise. Na úvod pří-
tomné pozdravila p. Dana Zátopková, hlavní sponzor celého seriálu. Turnaje 
se zúčastnilo 21 hráčů, kteří byli rozlosováni do čtyř kvalifikačních skupin, z 
nich� pak 16 bojovalo o konečné pořadí. Ve tomto turnaji zvítězil přes zavá-
hání v základní skupině Martin Novotný. 
Na druhém a třetím místě skončili veteráni Václav Buriánek a Franti�ek Kvě-
toň. Celkové pořadí v seriálu bylo na 1. a 3. místě stejné, jen  druhé  obsadil 
Miroslav Ko�ený, který do tohoto posledního turnaje vedl. Z krou�ku stolního 
tenisu se nejlépe umístil na konečném 7. místě Pavel Urválek. Nejlep�ích 16 
si kromě dobrého sportovního zá�itku odneslo také pěkné věcné ceny.           
                                                                                                    Rudolf Hampl 
Plánované akce v nejbli��ím období 

 
* Sokolská v�estrannost nacvičuje dvě skladby na XIV. V�esokol-

ský slet.  Děti nacvičují skladbu  � Počítadla � a  mláde� a mlad�í �eny  � Vý-
let s aerobikem�. Nácviky jsou v�dy ve středu, děti od 17 do 1�  hod. Výlet 
s aerobikem od 1�  do 1�  hod. v malé tělocvičně. Vítáme ka�dého, kdo by je�-
tě doplnil počet nacvičujících. Skladby bychom předvedli  na Akademii , kte-
rou připravujeme u příle�itosti 110.výročí zalo�ení Sokola v Troji.    

* K chystaným oslavám 110. výročí zalo�ení na�í jednoty připravu-
jeme doplněné vydání Almanachu. Proto�e některé historické materiály byly 
pří záplavách zničeny �ádáme o zapůjčení fotografií nebo jiných historických 
materiálů vazajících se k Sokolu v Troji. 

* Po jarních prázdninách bude  v trojské tělocvičně uspořádán vo-
lejbalový turnaj o něm� vás budeme je�tě informovat. 

* � otbalisté pořádají od nového roku dlouhodobý zimní turnaj na 
venkovním hři�ti. Dorostenci budou hrát 25. ročník a mlad�í �áci 6. ročník. 
Zápasy se hrají a� do konce března ka�dou sobotu a neděli od � .00 hodin a� 
do odpoledne. 


