
toto je, tuším, můj již 20. úvodník Kopa-
ninských listů. Přemýšlím, jaké jubilejní
téma bych v této souvislosti zmínil. Psal
jsem tu o lecčems a o leckom, ale dosud
jsem se nezmiňoval například o našich
seniorech. Tedy o těch, kteří jsou starší
než jiní (ostatně z tohoto pohledu jsme
seniory vlastně všichni kromě těch právě
narozených). Takže je to v podstatě téma 
o nás všech.

Před nedávnem se u nás uskutečnil se-
niorský den spojený s vítáním občánků.
Celou akci moderovala paní Veronika
Žilková a všichni se náramně bavili. Pro-
gram měl spád a vlastně nebyl prostor
říci například to, že na Kopanině žije 127
seniorů nad 60 let a že nejstaršímu obča-
novi je 89 let. Že tito naši senioři tvoří 
18 procent zdejší populace, zatímco ce-
lopražský průměr dosahuje téměř 25 pro-
cent. A že jsme tedy relativně mladá
městská část. To je potěšující statistika.
Vítáme nové občánky, mladí lidé tu vy-

tvářejí své domovy. Staví se nebo připra-
vuje řada rezidenčních projektů. Byl
bych velmi rád, kdyby se ona mladá (sta-
tistická) seniorská většina významněji
zapojila do diskuze o proměnách a bu-
doucnosti Kopaniny. Zatím to je tak, že
velmi vehementně se do této debaty za-
pojují téměř výhradně senioři v pokroči-
lém věku. Mají cenné zkušenosti, jde jim
o věc, vědí, co chtějí, a v některých pří-
padech zejména co nechtějí: změnu.
Chybí tu pohled z té druhé, řekněme ju-
niorské strany. Chybí tu tlak na potřebné
změny. Kopanina je rozvíjející se rezi-
denční částí Prahy. Současné vedení
města předkládá nová moderní pravidla
rozvoje a my bychom měli tyto trendy
umět uplatnit i u nás. 

Přál bych si, aby tu vznikly jakési „po-
radní spolky“, které by byly přizvány 
k diskuzi o životě v naší městské části.
Členy takových spolků by mohl být kdo-
koli – občané, současní i budoucí zastu-

pitelé, všichni, kteří se v dané problema-
tice orientují a není jim lhostejná. Tyto
spolky by existovaly bez ohledu na vo-
lební období a byly by určitou zárukou
kontinuity místní politiky v jednotlivých
oblastech. Jejich návrhy a doporučení 
by se braly vážně. Mnohé věci by se pro-
diskutovaly předem. Tím bychom se vy-
hnuli zbytečným střetům, jak jsme se
toho někdy stali svědky.

Mohl by tu být například spolek „Za
starou Kopaninu“, spolek „Žijeme spor-
tem“, spolek „Žijeme s kulturou“ anebo
třeba „Spolek pro rozumný urbanistický
rozvoj“. Na činnost těchto uskupení by
městská část mohla přispívat určitým
grantovým programem a jejich stanovis-
ka by se brala jako podklad pro další jed-
nání. 

Co vy na to? Půjdete do toho? Aby se
nám tu všem – seniorům i juniorům –
lépe žilo.  

Milan Hofman, starosta
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Vážení občané,
po patnácti letech „psí svobody“ na chod-
nících se magistrát rozhodl stanovit po-
vinnost majitelů psů mít svého miláčka
na většině území města uvázaného na vo-
dítku. Z tohoto důvodu přichází s novou
„psí vyhláškou“, kterou by zastupitelstvo
mělo projednat koncem října. Na proble-
matiku spojenou s pobíháním psů se bo-
hužel nevzpomnělo v roce 2000, kdy
došlo ke změně zákona o pozemních ko-
munikacích. Praha se tak stala jedním 
z mála měst v Česku, jež tuto úpravu po-
strádala. Nová vyhláška by měla tento
problém vyřešit, nicméně už teď je jasné,
že se nemyslelo úplně na všechno. Před-
mětem vyhlášky není například úprava
parametrů vodítka, tedy jak má být
dlouhé, a zatím se neví ani maximální
výše pokuty za její porušení.  

Dále bych vás chtěl informovat, že 
15. září 2015 Rada hl. m. Prahy svým

usnesením schválila Pražské stavební
předpisy (PSP), které budou takto odes-
lány na ministerstvo pro místní rozvoj
(MMR) a k notifikaci do Evropské
unie. 

Předložený text PSP odstraňuje zásadní
nedostatky, jež byly městu vytýkány ze
strany MMR. Jednalo se zejména o špat-
ně řešené požadavky na proslunění 
a osvětlení a špatnou úpravu kondenzace
vodních par. Zásadním problémem pak
bylo neprovedení notifikace. Současná
podoba stavebních předpisů je na základě
předběžných konzultací s MMR způso-
bilá k notifikaci.

Po schválení PSP se Praha nyní může
naplno věnovat přípravě Metropolitního
plánu, který je doplňuje. Bez jejich spo-
lečné existence by totiž nejen veřejný
prostor, ale i investoři stále dopláceli na
tolik chybějící regulaci.

Petr Vokáč, tajemník ÚMČ

Zápis z 8. zasedání ZMČ ze dne 22. 6. 2015

Rozpočet OTV MHMP na rok 2016. Starosta informoval o pos-
kytnutí dotace hl. m. Prahy ve výši 3,5 milionu Kč na tyto akce:
zhotovení projektové dokumentace k územnímu rozhodnutí 
a pro stavební povolení včetně zajištění inženýrské činnosti ke
stavbě „Rozšíření ČOV Přední Kopanina“; dokončení vybudo-
vání vodovodního řadu v lokalitě Preláty a Skalka včetně
opravy stavbou dotčených komunikací ve správě městské části;
zhotovení projektové dokumentace k územnímu rozhodnutí 
a pro stavební povolení včetně zajištění inženýrské činnosti ke
stavbě „Úplné dokončení splaškového kanalizačního systému 
v MČ Praha-Přední Kopanina“, tj. v lokalitách Preláty, Skalka
a Pod Silnicí; zhotovení projektové dokumentace k územnímu
rozhodnutí a pro stavební povolení včetně zajištění inženýrské
činnosti ke stavbě „Vodovodní řad v lokalitě Pod Silnicí“. 

Zápis z 9. zasedání ZMČ ze dne 31. 8. 2015 

Informace o změně křižovatky U Akcízu. Starosta informoval
o projektové dokumentaci ke kruhovému objezdu na křižovatce
U Akcízu. Zastupitelstvo to vzalo na vědomí bez připomínek. 
V souvislosti s další tragickou událostí v nedávné době bude na
příslušných místech zdůrazněna nutnost urychlení realizace to-
hoto projektu.

Bezpečnostní situace v souvislosti s chovem psů. Zastupitel-
stvo vzalo na vědomí informaci obyvatel o volném pobíhání
nebezpečných psů na Prelátech. Psi podle jejich sdělení už způ-
sobili četná vážná zranění jiným psům i osobám. 

Petr Vokáč, tajemník ÚMČ

Výběr ze zápisů zasedání ZMČ

Sedmnáct, ano, opravdu pouze 17 vyplněných dotazníků týkajících se
nejrůznějších aspektů života na Přední Kopanině se vrátilo zpět na
úřad naší městské části. I když jsme původně nechtěli výsledky an-
kety zveřejňovat z důvodu takto malého počtu, přece jen mi to nedalo
a vy se můžete dočíst, jak hrstka statečných skoro jako z westernu od-
pověděla. 

Z výsledků ankety například vyplynulo, že považujete za dostatečnou
informovanost o dění na Kopanině, líbí se vám forma, obsah a četnost
Kopaninských listů, sami se tady snažíte udržovat pořádek nebo byste
uvítali dům pro seniory, případně s pečovatelskou péčí. Počet laviček či
odpadkových košů je podle vás nedostatečný a myslíte si, že u nás není
třeba už rozšiřovat pěší zóny a cyklostezky.

Do budoucna jsme zvažovali vás oslovit s dalšími anketami, ale zdá se,
že tato forma komunikace není příliš vhodná. Nebo nás příště přeci jen
přesvědčíte o opaku?

Jaroslava Doksanská, referentka ÚMČ

Sedmnáct statečných…

Rád bych využil možnosti 
zveřejnit pro občany 

Přední Kopaniny adresu mé 
senátorské kanceláře: 

Objekt Delta, 
Žukovského 887/2, 161 00 

Praha 6-Dědina. 
Kontakt na sjednání schůzky: 

petr@bratsky.cz
Petr Bratský, senátor  
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JUBILEA

ČERVENEC
Antonín Mareš 

75 let

SRPEN
Květoslava Broukalová

85 let

ZÁŘÍ
Jiřina Podhůrská 

80 let

Jaroslava Doksanská, 
referentka ÚMČ

Ze života...
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POLICIE ČR
Místní oddělení Ruzyně

Nepřetržitá služba 

974 856 600

V akutních případech linka 158
Aviatická 1050/16, Praha 6

e-mail: orp1.mop.ruzyne.podatelna@pcr.cz

Harmonogram rozmístění velkoobjemových 
kontejnerů na rostlinný odpad na podzim 2015 

So 17. 10. od 9 do 15 hod. K Prelátům – u sběrných nádob na tříděný odpad

So  7. 11. od 9 do 15 hod. K Padesátníku 118 – u samoobsluhy

So 21. 11. od 9 do 15 hod. Chatová osada Preláta – naproti č. p. 57

Upozorňujeme vás, že kontejner je určen pouze na rostlinný odpad. Ostatní druhy odpadu do něj nepatří. U kontejneru bude pro-
váděna kontrola. Proto vás žádáme, abyste dbali na třídění odpadu a odkládali do tohoto kontejneru pouze rostlinný odpad. 

Petr Vokáč, tajemník ÚMČ

Kontejnery budou rozmístěny následovně:

Poprvé se v naší městské části
uskuteční služba provozování
mobilního sběrného dvora
(MSD), v jejímž rámci jsou
odebírány následující druhy
odpadů: objemný odpad, bio-
odpad, dřevo a stavební suť.
Na realizaci jednoho MSD je
potřeba čtyř kusů velkoobje-
mových kontejnerů v násle-
dujícím složení: jeden na
objemný odpad, jeden na bio-
odpad, jeden na dřevo a jeden
na stavební suť. Stavební suti lze odložit maximálně jeden metr
krychlový na osobu. Mobilní sběrný dvůr bude umístěn na sta-
novišti v ulici K Padesátníku na parkovišti za samoobsluhou ve
dnech 25. 10. a 29. 11. Služba je provozována na náklady Ma-
gistrátu hl. m. Prahy po dobu šesti hodin s obsluhou, konkrétně
od 10.00 hod. do 16.00 hod. 

Petr Vokáč, tajemník ÚMČ

Tři měsíce uběhly celkem rychle. A tak
tu opět „stojím“, abych vás informoval 
o všem, co se stalo v Přední Kopanině 
z pohledu příslušníka městské policie. 

Co se týče veřejného pořádku, byly
uplynulé měsíce bez zjevných nedostatků.
Také k parkování vozidel nelze mít více-
méně žádné výtky. Proto jediné, co musím
zmínit, jsou tragické nehody, ke kterým
došlo v křížení ulic Do Horoměřic a K Tu-
choměřicím. Právě ony mě vedou k opa-
kování známého: jezděte s maximální
opatrností a ohleduplností! Zároveň s tím

doporučuji co nejvíce dbát na reflexní
prvky u vašich dětí i u vás samotných.

Milan Jeřábek, strážník-okrskář

Na slovíčko se strážníkem

Služebna Městské 
policie Praha

K Vizerce 128, 
Praha-Nebušice

každá pracovní středa: 
9.00–11.00 hod. 

a 13.00–16.00 hod.

Harmonogram 
provozování 
mobilního sběrného
dvora v roce 2015 
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Mobilní kancelář bude
umístěna v dodávkovém
automobilu Fiat Ducato,
označeném logem Praž-
ské plynárenské a zapar-
kovaném na parkovišti 
u nájezdové rampy ob-
chodu v ulici K Padesát-
níku, č. p. 118.     

Pražská plynárenská ve spolupráci 
s dceřinou společností Měření dodávek
plynu a ÚMČ Praha-Přední Kopanina
nabízí odběratelům zemního plynu tzv.
mobilní obchodní kancelář, jejímž pro-
střednictvím si stávající i potenciální zá-
kazníci Pražské plynárenské mohou
vyřídit záležitosti související s odběrem
zemního plynu bez návštěvy kontaktních
míst v Praze 2 a 4.

Služeb mobilní kanceláře mohou využít
i občané přilehlých obcí a částí Prahy.

Stanislav Paclík,
Pražská plynárenská

Mobilní obchodní kancelář Pražské 
plynárenské ve druhém pololetí roku 2015

TERMÍNY PŘISTAVENÍ MOBILNÍ KANCELÁŘE

Mobilní kancelář poskytuje zejména následující služby:

n zahájení, převod a ukončení odběru zemního plynu

n vyřizování změn smluvního vztahu (způsobu placení, 

zasílací adresy, jména atd.)

n převzetí reklamace

n výměnu, kontrolu a zaplombování plynoměru

n podávání informací k otázkám souvisejícím 

s dodávkami zemního plynu

n vydávání tiskopisů a informačních brožur

Bližší informace na telefonních číslech 
267 175 174 a 267 175 202  www.ppas.cz

Kontejnery budou umístěny současně 
na stanovištích v ulicích K Padesátníku 
a K Prelátům ve dnech

Kontejner bude umístěn na jednom stano-
višti dne 24. 11., a to pouze v chatové
osadě Preláty (ve výhybně naproti č. p. 57). 

Na základě Pokynů pro přistavování
velkoobjemových kontejnerů na objemný
odpad vypracovaných Odborem rozvoje
veřejného prostoru Magistrátu hl. m. Pra-
hy, které jsme nuceni respektovat, bu-
dou velkoobjemové kontejnery v naší 
městské části přistavovány na náklady 
Magistrátu hl. m. Prahy v odpoledních
hodinách pouze po dobu čtyř hodin s do-
zorem, konkrétně od 14.00 do 18.00 hod.,
a to v termínech 13. 10. a 24. 11.  

V termínech 10. 11. a 15. 12. budou
kontejnery přistavovány na náklady naší
městské části, a to vždy do 9.00 hodin
prvního dne a odvezeny následujícího
dne do 9.00 hodin. 

Upozorňujeme občany, že kontejnery
nejsou určeny pro odkládání komunál-
ního odpadu, pneumatik, autobaterií,
skla, plastů, barev, olejů, rozpouštědel,
kyselin, léků, stavební sutě, veškerých
odpadů z podnikatelské činnosti a nebez-
pečného odpadu. Likvidaci biologického
odpadu ze zahrad provádějte vlastním
kompostováním. Tento odpad nelze uklá-
dat do kontejnerů. Rovněž občany upo-
zorňujeme na možnost celoročně zdarma

odkládat vybrané  druhy odpadů (objemný
odpad, odpad ze zeleně – bioodpad, dřevo,
stavební suť u bytových úprav, kovový
odpad, elektrošrot, papír, sklo, plasty a ne-
bezpečné odpady) pod kontrolou obsluhy
do jednotlivých velkoobjemových kontej-
nerů ve Sběrném dvoře hl. m. Prahy. 

Petr Vokáč, tajemník ÚMČ

Rozmístění kontejnerů 
ve druhém pololetí roku 2015         

13. 10. 
10. 11. 
15. 12.

SBĚRNÝ DVŮR
Proboštská 1, Praha 6-Dejvice
tel.: 736 518 204 

Otevírací doba:
Po–Pá od 8.30 do 18.00 hod.*
So od 8.30 do 15.00 hod.

* V ZIMNÍM ČASE DO 17.00 HOD.

22. 10.   od    8.00    do  11.00   hod.

11. 11.   od  14.30    do  17.00   hod.
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Vážení přátelé, využívám této příležitosti, abych poděkoval
vám všem, kteří jste navštívili Kopanskou pouť, jež se ode-
hrávala 18. července v prostorách zahrádky restaurace U Hous-
liček. 

Vážím si toho, že jste v tom úmorném vedru opustili své
stinné domovy a přišli se pobavit atrakcemi, které jsme pro vás
s úřadem městské části připravili. Navrhoval i konstruoval
jsem je s ohledem na tradici a poněkud je přizpůsobil panují-
cím novým poměrům. Nebyla to úplně jednoduchá práce,
neboť zadání znělo, aby byly poutavé jak pro děti, tak pro dos-
pělé – a tyto skupiny mají přece zcela odlišné vnímání. 

Rozhodně v období delších příprav nešlo k práci přistupo-
vat laxně s vědomím, že stejně většina občanů nepřijde, tak
proč se s tím trápit. Naopak bylo dobré zapřáhnout veškerou
erudici pro potěšení neabsentující menšiny. Jsem nadmíru po-
těšen, že se tento záměr vydařil – veškeré publikum se zdálo
býti spokojeno. 

Atrakci „Buzení kocoura“ si vyzkoušely všechny věkové ka-
tegorie přítomných. Protože jsem ji obsluhoval, měl jsem mož-
nost sledovat, že se znamenitě baví. Všem jsem jim za to
vděčný, neboť to bylo z jejich strany to nejlepší uznání, že jsme
my všichni, co jsme se podíleli na této pouti, nepracovali zbůh-
darma. 

Díky za ten dobrý pocit a na příští pouti na shledanou.
Ivo Medek Kopaninský

Pouťové poděkování

Letos si připomínáme 1080 let 
od zavraždění knížete Václava z rodu 
Přemyslovců na popud jeho bratra 

Boleslava. Po tragické smrti 28. září 935 
v dnešní Staré Boleslavi se v české 

společnosti záhy utvořil obraz Václava coby
mučedníka a světce. Václav se stal symbolem

české státnosti, přímluvcem 
a patronem české země na nebesích 

a jejím věčným a ideálním panovníkem, 
který po celou dobu své pozemské vlády 

usiloval o mír. O mír, jenž vychází ze 
spravedlnosti a lásky k bližnímu. 
Svatováclavská úcta představuje 

neoddělitelnou součást českých dějin 
a chorál Svatý Václave, vévodo české země 

byl chápán jako neoficiální 
národní hymna. 

Petr Vokáč, tajemník ÚMČ
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Papež František vyhlásil od 8. prosince
2015 svatý rok milosrdenství. To bude
velká událost nejenom pro církev. A slovo
„milosrdenství“ také často zaznívá v ko-
mentářích týkajících se přípravy druhé sy-
nody o rodině, jež se bude konat v říjnu
v Římě. Papež František má dokonce toto
slovo v hesle na svém znaku: Miserando
atque eligendo (Pohlédl na něj s milosr-
denstvím a vyvolil si jej). Ale co vlastně
znamená toto slovo, které má papež Fran-
tišek tak rád? Život Maří Magdaleny, které
je zasvěcena rotunda v Přední Kopanině,
nám to může pomoci pochopit. 

Neznáme celý životopis svaté Maří
Magdaleny. Neví se, jestli na začátku měla
rodinu, jež se rozpadla, nebo zda nenašla
partnera. Ale taková bolestná situace
(hlavně v oné době a kultuře, kdy žena ne-

mohla žít bez ochrany muže) by mohla
vysvětlovat, proč se říkalo, že „měla sedm
zlých duchů“. Jasné je pouze to, že když
se o ní objeví zmínka v evangeliu, tak žije
sama a je známá jako „hříšnice“. Zdá se,
že se živila prostitucí. Ale když se setkala
s Ježíšem, její život se změnil. Byla přijatá

taková, jaká je, její hříchy (jejích mnoho
hříchů) jí byly odpuštěny. A právě to jí
umožnilo, aby „změnila směr“ (to je smysl
slova „obrátit se“). 

Milosrdenství je právě postoj, který při-
jímá druhého takového, jaký je, a který mu
odpouští hříchy. Ale který ho také vyzývá,
aby našel správnou cestu („Jdi a už ne-
hřeš!“). Jenom díky milosrdnému pohledu
Ježíše ho mohla Maří Magdalena nakonec
následovat a stát se první svědkyní jeho
vzkříšení.    

Kéž rotunda sv. Maří Magdaleny je pro
nás výzvou k milosrdnému pohledu na náš
život a život našich blízkých, abychom
našli správný směr – směr k lásce a od-
puštění, směr k spravedlnosti a pokoji.

P. Alain Cleyssac, 
Komunita Chemin Neuf

Papež František, svatá Maří Magdalena 
a milosrdenství

Ve čtvrtek 24. září jsme měli s paní Kad-
lecovou domluvenou projížďku na koních
v objektu jízdárny na Přední Kopanině. Na
autobusové zastávce už nás očekával Petr
Vokáč, díky němuž sem za koňmi jez-
díme. Byli jsme zde už čtyřikrát a tento
výlet berou uživatelé našeho stacionáře
vždy jako velký zážitek.

Na statku nás tentokrát přivítal pan
Kadlec, který nechal pro klienty osedlat
sedmiletého poníka Barona. Prohlédli
jsme si jízdárnu a dali ustájeným koňům
několik pamlsků, jež jsme si přinesli. Za-

tímco si koně pochutnávali na jablkách 
a mrkvi, sympatické slečny od koní osed-
laly Barona. A pak už nasedl první od-
vážlivec a vyjel na okružní jízdu po
okolí. Poník Baron byl po celou dobu
velmi klidný a trpělivý. 

Naši uživatelé se postupně všichni vy-
střídali. Někteří z nich museli překonat
počáteční obavy, ale v sedle se už bez roz-
dílu usmívali a byli velmi spokojení.
Baron od nás dostal po vyjížďkách sladká
jablka a Eliška, naše uživatelka, ho po od-
strojení ještě pomohla vyhřebelcovat.

Asi po hodině jsme se rozloučili 
s panem Kadlecem a dalšími členy tělo-
výchovné jezdecké jednoty, Romanou
Pulcovou a Janem Buráněm, kteří nám
pomáhali při jízdách, a vyrazili jsme na
autobusovou zastávku. Celou návštěvu
nás doprovázel Petr Vokáč. 

Po cestě zpět jsme ještě stihli posbírat
spoustu vlašských ořechů, které napadaly
pod stromy v okolí jízdárny. Uživatelé byli
nadšeni a už se těší na jaro, kdy bychom
setkání s koňmi chtěli určitě zopakovat.

Ladislav Frej, Ruka pro život

Na Kopaninu jezdíme za koníky rádi      

V neděli 1. listopadu v 15 hodin 
se uskuteční na kopaninském

hřbitově krátká modlitba za zemřelé. 
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V restauraci U Housliček
Na ubrusech ani flíček
Co se děje, co to, co to?
Dělník neměl dnes rizoto?

Možná měl, je po trachtaci
Teď tu máme jinou práci
Místní úřad se starostou 
Pořádají akci prostou

Život v obci obrátil
Tandem Kozák – Navrátil

Občánky tu od čtyř vítaj
Děti po stolech už lítaj
Senioři jsou tu též
Zahlédneš nejednu pleš

Všechny vítá Veronika
Veronika Žilková
S dětičkama si hned tyká
Chlapy k židlím přiková

Život v obci obrátil
Tandem Kozák – Navrátil

Martin Lukeš přišel s básní
Pak děvčata, co tancem zkrásní
A hoši vyrostlí už z plínky
Koukají jim pod sukýnky

Zábava je v plném toku
Slzy třpyt má kdekdo v oku
Hudba, tanec nemaj konce
Všichni zpívaj o Marjánce*

Život v obci obrátil
Tandem Kozák – Navrátil

Sbor nám zahrál na flétničky
Do objektivu opičky
Dělaj děti focené
Po hrách, běhu zpocené

Ještě minci na památku
Pro tatínka a pro matku
A babičkám růže
To se přece může

Život v obci obrátil
Tandem Kozák – Navrátil

Každý dostal štrúdlu kousek
Kafe, džus a podubrousek
Ticho! Slyšíš? To je Vítek:
„Byl to ale nadzážitek!“

Věru byl, máš pravdu, dítě
Zas se navázaly nítě
Mezigeneračních vztahů
Budujeme lepší Prahu

Život v obci obrátil
Tandem Kozák – Navrátil

* Nejedná se o marihuana, ale 
o lidovou píseň „Marjánko má“.

Filip Lukeš

Protože už nezbývá mnoho způsobů, jak alespoň se zdáním ori-
ginality informovat občany Přední Kopaniny o společenských
akcích v obci, nechal jsem se inspirovat svým synem, který ve
čtvrtek 1. října přednášel básničku svým novým spoluobčán-

kům a pokusil se události onoho slavného dne vyjádřit v jed-
noduché rýmovačce. Nutno dodat, že společné odpoledne dětí
a seniorů moderovala manželka ministra obrany České repub-
liky. To jen svědčí o strategickém významu naší městské části.

Vítání občánků a den seniorů 
ve verších a obrazech
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S myšlenkou umožnit bezplatné sdílení a výměnu knih byly v le-
tištních terminálech instalovány dvě otevřené knihovny. Knihy,
včetně cizojazyčných, jsou určeny pro všechny návštěvníky le-
tiště. Kdokoli tak má možnost zkrátit si čekání na odlet čtením za-
jímavé literatury. Pokud se někomu kniha zalíbí, může si ji 
i odnést a na oplátku třeba doplnit knihovnu o jinou. 

Hana van den Hoeven, Letiště Václava Havla Praha

Letiště budí představu dálek a cestování, ale je to i místo ský-
tající atraktivní pohled na spolupráci různých profesí a slo-
žek, o jejichž existenci nemá mnohdy běžný cestovatel ani
ponětí. Hemžení všech pracovníků i vozidel na letištních plo-
chách je pečlivě sladěno a střeženo několika dispečinky. Vět-
šina letadel do hodiny po přistání odlétá do další destinace,
tedy je nutné zajistit odbavení letadel, cestujících i kufrů bez
zbytečných časových prodlev. Proniknout do tajů letiště z po-
hledu různých profesí je možné v rámci pravidelných letišt-
ních exkurzí. A jelikož se Letiště Praha snaží nabízet stále
něco nového, je nyní možné přijít také v noci. Mimořádné
noční exkurze jsou zaměřeny nejen na noční provoz letiště,
ale také na jeho historii. Účastníci budou mít jedinečnou pří-
ležitost podívat se i do Terminálu 4, původní odbavovací bu-
dovy letiště z roku 1937, která je v současné době využívána
pro vládní lety. Speciální nabídku jsme připravili i fotogra-
fům-amatérům, kteří mohou fotografovat nejen z autobusu,
ale hlavně venku poblíž dráhy. Nabídka všech exkurzí s mož-
ností okamžité rezervace termínu je k dispozici na webových
stránkách www.prg.aero.

Ochutnat pravou pekingskou kachnu s jemnou kůrčičkou při-
pravenou podle starodávného receptu, objevovat tajemnou kul-
turu v majestátním Zakázaném městě s 999 a půl místnostmi
nebo třeba na vlastní oči pozorovat roztomilou pandu velkou 
v pekingské zoo. To vše je od září jednodušší než kdykoli před-
tím díky přímému leteckému spojení Praha – Peking, které za-
hájila čínská letecká společnost Hainan Airlines. Peking neboli
Beijing je městem s bohatou historií, spoustou turistických zají-
mavostí i obchodních příležitostí a je právem považován za po-
litické i kulturní centrum země. Rovněž nejslavnější památka
Velká čínská zeď se nachází od této metropole nedaleko. Zá-
jemci z řad turistů i byznysmenů si nyní do hlavního čínského
města, které v počtu obyvatel předčí Českou republiky, mohou
zaletět až třikrát týdně, a to v pondělí, ve středu nebo v pátek. Za-
jímavé je i komfortní navazující spojení do dalších čínských
měst. Kromě pestré kultury a historie si na své v nejlidnatější
zemi světa přijdou také milovníci přírody či tradiční medicíny.
Čínská lidová republika je nepochybně místem, které stojí za
návštěvu a svou osobitostí ohromí každého návštěvníka.

Na pekingskou
kachnu jedině 
do Pekingu

Netradiční knihovna 
na Letišti Václava
Havla Praha

Exkurze do zákulisí
mezinárodního 
letiště, nyní třeba 
i v noci
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V minulém článku o znečištění ovzduší
jsme si uvedli několik látek, které jeho
kvalitu zhoršují. Pojďme si povědět o dal-
ších příkladech.

Prachové částice o velikosti menší než
10 mikrometrů (označovány také jako
polétavý prach nebo PM10) jsou pro člo-
věka nepříznivé, protože se snadno do-
stávají nádechem až do plicních alveol,
kde mohou vyvolat zánět dolních dýcha-
cích cest. Částice větší než 10 mikro-
metrů ulpívají „jen“ v horních cestách
dýchacích. V obou případech je na vině
především automobilová doprava a spa-
lovací procesy.

Riziko pro lidské zdraví představují rov-
něž těžké kovy, především olovo, kad-
mium a rtuť. Tím, že se už olovo nepřidává
do paliv, se postupně jeho podíl ve vzdu-
chu zmenšuje. Nicméně stále je do atmo-
sféry uvolňováno v hojné míře jinou
lidskou činností. Zdrojem je hlavně che-
mický průmysl, který produkuje i slouče-
niny rtuti. Ta je společně s kadmiem
emitována také spalováním fosilních paliv.

Škodlivé jsou rovněž polycyklické aro-
matické uhlovodíky. Zdroj je obdobný
jako u oxidu uhelnatého, a to nedokonalé
spalování, tedy doprava.

Vzhledem ke zvyšujícímu se objemu
výše zmiňovaných látek je tendence pro-
vádět monitoring ovzduší a regulovat si-
tuaci. Po celé České republice se nacházejí

měřicí stanice umístěné ve větších městech
a sledující dopravní zátěž. Monitorovacích
stanic je celkově 11 a najdeme je například 
v Kladně, Českých Budějovicích, Ostravě
nebo Karviné. Stanice provádějí kontinu-
ální měření nepřetržitě 24 hodin 7 dní 
v týdnu. Na všechny nebezpečné látky
existují limity, které se pohybují řádově 
v desítkách až stovkách mikrogramů na
metr krychlový. Jakmile některá stanice
zaznamená nadlimitní hodnotu jakékoli
složky, informaci hlásí a příslušné úřady
problém řeší. Takové situace však nena-
stávají často, řádově jednou za pět let. 

Vliv na množství škodlivých látek 
v ovzduší má i počasí – důkazem je tzv.
smogová situace (zimní či také londýn-
ský smog), která vzniká pouze při určité
kombinaci podmínek. Bývá při ní mlha,
bezvětří a teplota okolo 3–5 stupňů Cel-
sia. Dochází většinou k inverzi, kdy na
horách bývá tepleji a jasno, a naopak nad
městem jakási „poklička“ z mraků. Po
pár dnech se samozřejmě škodliviny 
v ovzduší dané lokality nahromadí, což
má neblahé účinky na zdraví lidí. Kromě
intenzity provozu a počasí hraje roli i re-
liéf. Obecně hůře jsou na tom města, jež
jsou obklopena horami. Naopak na ro-
vině jsou nezdravé plyny lépe rozfou-
kány do okolí a rozptýlí se.

Kvalita ovzduší se samozřejmě v rámci
jednotlivých měst dost liší. Nejvíc zne-

čištěné ovzduší z hlediska množství těž-
kých kovů je na Ostravsku, na druhém
místě jsou západní Čechy. Největší kon-
centrace plynů je naměřena v dopravní
špičce, tj. po 7. hodině ranní a po 16. ho-
dině odpolední. Záleží i na tom, jaký je
den. Nejsilnější dopravní zátěž bývá 
v pondělí ráno a v pátek odpoledne. Také
v neděli byl zaznamenán mírný nárůst
objemu plynů v důsledku frekventova-
nější dopravy.

Za dobu, kdy monitorovací stanice fun-
gují, vykázaly nárůst podílu většiny výše
vyjmenovaných látek ve vzduchu. S tím
souvisí i vyšší výskyt onemocnění nejen
respiračního rázu. Obrovský vliv má
právě automobilová doprava. Jako důkaz
slouží zvýšený výskyt škodlivých plynů
během dopravní špičky. V tomto případě
platí pravidlo, že automobil je „dobrý
sluha, ale špatný pán“. Samozřejmě exis-
tují i další antropogenní vlivy, ale tento
je pravděpodobně nejmarkantnější. 

Pokud tedy nadužívání individuální
dopravy zapříčiňuje zhoršení kvality ovz-
duší, nabízí se alternativní cestování, a to
hromadnou dopravou, na kole či pěšky,
což je k přírodě bezesporu ohleduplnější.
Nejen, že šetříte životní prostředí, ale zá-
roveň také uděláte něco pro zdraví své 
a lidí ve vašem okolí.

Barbora Martínková, 
Ekoporadna Praha

Znečištění ovzduší II

TENTO ČLÁNEK VZNIKL V RÁMCI PROJEKTU EKOPORADNY PRAHA ZA PODPORY ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3.
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Tělovýchovná jezdecká jednota uspořá-
dala v tomto roce již čtvrté jezdecké klání
s mezinárodní účastí. Ve dnech 26. až 
27. září se uskutečnily podzimní drezurní
závody Cena Verony a poprvé i Cena
mladých nadějí, kde se o prvenství uchá-
zelo na svých ponících celkem 27 dětí ve
věku 8 až 14 let.

O drezurní závody na Přední Kopanině
byl velký zájem. Své síly poměřilo v so-
botních soutěžích 74 startujících a v ne-
děli dalších 56, což kladlo nemalé nároky
na pořadatele, mimo jiné i v souvislosti
se zkracujícím se dnem či s ustájením
značného počtu koní. Počasí se po oba
dny vydařilo, nicméně kvůli zvýšené
prašnosti muselo být závodiště častěji
kropeno. Pomoc ochotně poskytli nebu-
šičtí hasiči a také místostarosta Přední
Kopaniny Miroslav Novotný.

Velkou pochvalu jsme obdrželi od ro-
dičů dětí startujících v Ceně mladých na-
dějí za pečlivou přípravu závodů i věcné
ceny, které poskytla firmy Equiservis. 
V hlavním závodě Cena Verony získala
vítězství německá jezdkyně Simone Reis-
senweberová. Na pátém místě se umístila
naše závodnice Romana Pulcová s koněm
Danos. Dvě druhá místa brala v sobotní
soutěži st. „S“ naše jezdkyně Magda Ha-
velková s klisnou Enuette BH, která vy-
dařeným nedělním startem v téže soutěži
zvítězila. Mezi začínajícími jezdci se před-
stavila za náš klub také Adéla Velová 
s klisnou Palagonia. 

Poděkování v souvislosti s konáním
podzimních závodů patří starostovi Mi-
lanu Hofmanovi, tajemníku Petru Voká-
čovi a zároveň všem členům zastupitelstva
za věcné ceny – skleněné plakety a bohaté

čestné floty, které byly zakoupeny z daru
městské části. 

Na Mistrovství ČR, jež se konalo kon-
cem července na Ptýrově u Mnichova
Hradiště, získala stříbrnou medaili v ka-
tegorii družstev pro náš klub jezdkyně
Barbora Marešová s klisnou Enuette BH.
Při velkém bouřkovém poryvu větru 
v době konání soutěže došlo ke zřícení
jednoho stanu s mobilními boxy a ke zra-
nění několika lidí a koní. Zraněn a odve-
zen do nemocnice byl i náš jezdec
Miroslav Deneš s koněm UFO 2, který
měl startovat v kategorii seniorů. Závody
musely být pro nepříznivé počasí před-
časně ukončeny.

Vlasta Kadlecová, 
TJJ Přední Kopanina

Na drezurní závody v Kopanině se jezdci 
jen hrnou
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PŘEDNÍ KOPANINA
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www.otocr.cz

VÝROBA PONOŽEK

KALENDÁŘŮ
VIZITEK
POZVÁNEK
OZNÁMENÍ
BROŽUR
KNIH

PAVLÍNA PITROVÁ n 604 875 412 
pavlinarez@seznam.cz

grafické návrhy

VINÁRNA 
U VÁVRŮ

ŠUBERTOVA 4, PRAHA 2‐VINOHRADY

VÍNO, PIVO, LIKÉRY

TEPLÁ A STUDENÁ KUCHYNĚ

HOTOVÁ I MINUTKOVÁ JÍDLA

www.vinarna‐uvavru.cz
e‐mail: uvavru@centrum.cz 

tel.: 222 518 459

TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU.


