
řada věcí se tento rok podařila a i do toho
příštího se snad můžeme těšit na pár no-
vých splněných přání. Na dobré cestě se
zdá být například kruhový objezd u Ak-
cízu, další cyklostezky, reálné je dokon-
čení polyfunkčního domu na Hokešově

náměstí atd. Platí obecná pravda, že
pokud nechybí zdraví, vůle ke změně 
a chuť do práce, dříve nebo později se
vše (při trošce štěstí) podaří. Je to tak 
v životě naší městské části, ale i v životě
každého z nás.

Přeji vám jménem svým i jménem
členů zastupitelstva a pracovníků našeho
úřadu šťastné a veselé Vánoce, úspěšný
nový rok, hodně zdraví a alespoň tu
(právě zmíněnou) trošku štěstí.

Milan Hofman, starosta
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Vážení spoluobčané,

listy

Kalendář Přední Kopaniny na rok 2016 si můžete zdarma vyzvednout 
na ÚMČ. V souvislosti s jeho vydáním se omlouváme všem 

dětem, jejichž obrázky se do něj nevešly, ač jsme jim to slíbili. 
Vzhledem k množství ilustrací a omezené kapacitě kalendáře 

jsme museli provést výběr.
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Vážení občané,
chtěl bych vás informovat, že 30. listopadu
skončila první fáze nového územního
plánu hlavního města, tzv. Metropolitního
plánu, a Institut plánování a rozvoje hl. m.
Prahy (IPR) odevzdal jeho návrh ke kon-
trole pořizovateli – Odboru územního roz-
voje pražského magistrátu, který by měl
zahájit projednávání na jaře 2016.

Podle sdělení IPR tak Metropolitní plán
například přinese celoplošnou výškovou
regulaci zástavby, jež dosud v Praze chy-
běla. Výškové budovy tak už nebudou
moci vznikat jako nahodilé solitéry. Plán
umožní stavbu výškových budov jen v ně-
kolika vhodných oblastech.

Další novinkou plánu bude členění na
skoro 800 lokalit. Každá z nich má svůj
specifický charakter. Jednotlivé lokality

plán popíše pomocí převládajícího typu
zástavby, veřejných prostranství a využití
a pomocí místního názvu (třeba „Letenské
sady“ nebo „Kolonie V Rybníčkách“).

Ke každé lokalitě odborníci z IPR
předepsali také pravidla pro další rozvoj:
do jaké míry se v ní smí či nesmí stavět,
jaký typ staveb se v ní může objevovat 
a co jsou hodnoty, které je třeba chránit.
Díky tomu Metropolitní plán zamezí, aby
ve čtvrti rodinných domků vyrostl několi-
kapatrový bytový dům. Podobný nástroj
se velmi osvědčil například v Mnichově.

IPR chystal plán celkem tři roky, což 
z něj dělá nejrychleji připravovaný plán 
v historii Prahy. Následující zhruba tři mě-
síce bude probíhat proces kontroly poři-
zovatelem. Po zapracování připomínek,
jež z kontroly vyplynou, IPR Metropolitní

plán odevzdá a Magistrát hl. m. Prahy ho
začne řádně projednávat s institucemi,
městskými částmi i širokou veřejností.

V souvislosti s blížícím se koncem roku
bych chtěl rovněž upozornit na možné ne-
bezpečí spojené s jeho oslavami. Mám na
mysli především používání zábavní pyro-
techniky. Tu řeší obecně závazná vyhláška
hl. m. Prahy č. 42/1999, která zakazuje 
užívat v Praze pyrotechnické předměty 
I. a II. třídy po celý rok. Výjimkou jsou dny
31. prosinec a 1. leden. Žádám proto ty 
z vás, kteří budete zábavní pyrotechniku 
v tuto dobu používat, abyste dbali na do-
držování bezpečnostních opatření a byli
ohleduplní ke svým spoluobčanům i jejich
majetku. Dovolte mi popřát vám klidné vá-
noční svátky a bezproblémový nový rok.

Petr Vokáč, tajemník ÚMČ

Výběr z 10. zasedání ZMČ ze dne 5. 10. 2015
Informace starosty o plánované výstavbě kruhového objezdu 
v roce 2016. Při výstavbě kruhového objezdu by mohl být 
realizován projekt rekonstrukce vozovky Přední Kopanina –
Nebušice včetně výstavby nové cyklostezky v podobě samo-
statného odděleného pruhu podél vozovky.

Výběr z 11. zasedání ZMČ ze dne 9. 11. 2015
Lesy České republiky předložily žádost o koupi pozemku 
p. č. 801/2 v k. ú. Přední Kopanina.

Jedná se o lesní cestu v délce 650 metrů v neudržovaném
stavu. Předpokládá se využití této komunikace pro napojení 
a další prodloužení cyklostezky až do MČ Nebušice. Lesy ČR
předložily návrh na opravu cesty v případě, že jim bude umož-
něno ji odkoupit za cenu 50 Kč/m22. Zastupitelstvo s prodejem
souhlasí za podmínky zřízení věcného břemene pro provoz 
cyklostezky a realizace rekonstrukce lesní cesty (hlasováno 
8-0-0).

Petr Vokáč, tajemník ÚMČ

Výběr ze zápisů zasedání ZMČ

Pokud nedostanete do schránky výtisk Kopaninských listů, om-
louváme se vám a můžete si pro něj přijít na ÚMČ. Pokud se to
stalo již i dříve, případně opakovaně, oznamte nám prosím tuto
skutečnost e-mailem, osobně či telefonicky, ať společně nalez-
neme řešení. Samozřejmě abychom vám mohli doručit výtisk,
je třeba poštovní schránka se jménem. 

V případě sdílení schránky pro více rodin je zapotřebí, aby
tato skutečnost byla zřetelně uvedena na schránce (třeba rodina
x, rodina y) – určitě se ale nevejde například pět výtisků do
jedné schránky – a také aby schránka byla přístupná. Jsme lidé,
využijme proto možnost komunikace k případné nápravě.

Jaroslava Doksanská, referentka ÚMČ

Od 13. 12. 2015 je v platnosti nový jízdní řád,
který je beze změn, pouze jsou zrušeny 
některé spoje během vánočních svátků 

a na přelomu roku.

Linka 312 z Bořislavky:
24. 12. nejede v 18.45, 19.45, 21.15 a 22.45

31. 12. nejede ve 21.15, 22.15 a 23.15
25. 12. nejede v 0.35

1. 1. nejede v 0.35

Linka 312 z Přední Kopaniny:
24. 12. nejede v 18.31, 19.31, 20.31 a 22.30

31. 12. nejede ve 20.27, 21.30 a 22.30
25. 12. nejede v 5.00 a 6.30

1. 1. nejede v 5.00 a 6.30

Distribuce 
Kopaninských listů

VZPOMÍNÁME
Dne 14. prosince uplynul smutný rok, 

co zemřela paní Mgr. Alenka Kovářová ve věku 
53 let. Byla dobrou mámou, dcerou, ale také 

kamarádkou a zastupitelkou naší městské části. 
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.

Zarmoucená rodina
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Čas nám bleskově utíká, a tak jsou tu
opět krásné chvíle adventu a Vánoc. Přál
bych nám všem, aby byly co nejpříjem-
nější, vskutku klidné a plné pohody.
Abychom se dokázali oprostit od hek-
tických příprav a užívali každého před-
vánočního dne.

Protože jsem však také strážník měst-
ské policie, přidám ke svému přání 
i některá doporučení, abyste se nestali
příští obětí zloděje během vánočních ná-
kupů. 
n Peněženku, osobní doklady a jiné
cennosti mějte neustále pod dohledem,
peněženku umisťujte do vnitřní kapsy
oděvu, vnitřní kapsy kabelky nebo na
dno tašky.
n Kabelku nebo tašku neodkládejte.
Když ji odložíte, mějte ji neustále na
očích (nákupní vozíky apod.), větší
obnos peněz si rozdělte na více částek 
a uložte je na různá místa, doklady 
a klíče noste pokud možno odděleně.
n Nepamatujete-li si PIN ke své pla-
tební kartě a máte-li jej poznamenán,

nemějte jej přímo u karty. Pokud je vám
karta odcizena, nechte ji okamžitě za-
blokovat.
n Během nákupu provádějte častěji
kontroly, zda máte u sebe všechny věci.
n Při odchodu od zaparkovaného vo-
zidla nenechávejte na sedadlech žádné

věci. Vše si uložte do zadního prostoru
auta, ale POZOR, ještě před tím než za-
parkujete. Nikdy totiž nevíte, zda vás
někdo na parkovišti nesleduje. Cokoli,
třeba pouhý kabát či bunda, může být pro
zloděje dostatečným důvodem k vloupání
do vozidla.
n Při cestování hromadnou dopravou
dávejte na své věci obzvláště pozor. Při
čekání na zastávce či nástupišti zkontro-
lujte uzavření tašek, kabelek a kapes.

Ještě jednou mi dovolte popřát všem
krásné Vánoce a v novém roce jen to
hezké a hlavně zdraví! 

Milan Jeřábek, strážník-okrskář

Na slovíčko se strážníkem

Út 22. 3. 

Út 21. 6.

Harmonogram mobilního sběru 
nebezpečného odpadu na rok 2016 

křižovatka ul. Na Padesátníku I – Na Padesátníku III 15.00 – 15.20 hod.

K Padesátníku (u samoobsluhy) 15.50 – 16.10 hod.

Nebušická (u samoobsluhy) 16.20 – 16.40 hod.

křižovatka ul. U Pohádky – K Lažance 16.50 – 17.10 hod.

křižovatka ul. Horoměřická – K Vršíčku (u restaurace) 17.20 – 17.40 hod.

křižovatka ul. V Šáreckém údolí – Pokojná 18.00 – 18.20 hod.

křižovatka ul. V Šáreckém údolí – V Podbabě 18.30 – 18.50 hod.

Praha 6 – trasa E, Praha-Přední Kopanina, Praha-Nebušice

So 17. 9. 
křižovatka ul. Na Padesátníku I – Na Padesátníku III 8.00 – 8.20 hod.

K Padesátníku (u samoobsluhy) 8.50 – 9.10 hod.

Nebušická (u samoobsluhy) 9.20 –  9.40 hod.

křižovatka ul. U Pohádky – K Lažance 9.50 – 10.10 hod.

křižovatka ul. Horoměřická – K Vršíčku (u restaurace) 10.20 – 10.40 hod.

křižovatka ul. V Šáreckém údolí – Pokojná 11.00 – 11.20 hod.

křižovatka ul. V Šáreckém údolí – V Podbabě 11.30 – 11.50 hod.

Petr Vokáč, tajemník ÚMČ

Víkendové svozy – Praha 6 – trasa E, Praha-Přední Kopanina, Praha-Nebušice

Služebna Městské 
policie Praha
K Vizerce 128 

Praha-Nebušice
každá pracovní středa: 

9.00–11.00 hod. 
a 13.00–16.00 hod.
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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 v prvním pololetí roku 2016

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 5. 4., 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 5. 4., 19. 4. a 21. 6.  

V termínech 22. 3. a 24. 5. budou kon-
tejnery 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 
v prvním pololetí roku 2016         

22. 3. 
19. 4.  
24. 5. 
21. 6. 

SBĚRNÝ DVŮR
Proboštská 1, Praha 6-Dejvice
tel.: 284 098 906 

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.

19. 1.   od    8.00    do  11.00   hod.
25. 2.   od  12.00    do  14.30   hod.
4. 4.   od  10.30    do  13.30   hod.
3. 5.   od    8.00    do  11.00   hod.

13. 6.   od  14.30    do  17.00   hod.



4/2015 / 5

Pražské služby zajistí svoz směsného a tříděného odpadu na
jimi obsluhovaných městských částech (mimo Prahu 2, 3, 8, 9,
10, 14 a Prahu-Troja, kde svoz odpadu obstarávají společnosti
AVE CZ, Komwag a Ipodec) během vánočních a novoročních
svátků. Program svozu bude vytvořen tak, aby nedocházelo 
k přeplnění nádob a nevznikal kolem nich nepořádek. 

Pražané během loňských vánočních svátků vyhodili asi 6400
tun odpadu, což bylo přibližně o 1200 tun méně než v roce
2013. Největší nárůst je tradičně zaznamenán v množství 
svezeného papíru. Během svátků ho Pražané odevzdají až 
o 200 tun více. To je zhruba o 60 % větší množství než během
roku. U skla a plastů se nárůst pohybuje okolo 15 % a u směs-
ného odpadu jde asi o 5 %.

V termínu od 24. 12. do 31. 12. 2015 budou zajištěny nor-
mální pracovní směny a svoz směsného odpadu bude probíhat
podle příslušných svozových programů, tedy jako v běžných
dnech. Díky větší zátěži na separačních místech provádíme
svozy tříděných složek odpadu v posíleném režimu. U třídě-
ného odpadu budeme ve dnech 14. – 31. 12. 2015 provádět mi-
mořádný svoz skla v kritických oblastech, jinak bude vše
probíhat podle příslušných svozových programů.

Svoz směsného odpadu 

21. – 31. 12. 2015 normální svoz podle příslušných programů.
1. 1. 2016 svoz neprobíhá, náhradní svoz proběhne v následu-
jících dnech. 
2. 1. – 6. 1. 2016 bude probíhat normální svoz s případným
časovým posunem (max. 1 den). 

Svoz tříděného odpadu

21. – 31. 12. 2015 normální svoz podle příslušných programů.
14. – 31. 12. 2015 mimořádný svoz skla (1 odvoz navíc),
jinak odvoz podle příslušných svozových programů. 

1. 1. 2016 svoz neprobíhá, náhradní svoz proběhne v následu-
jících dnech. 
2. 1. – 6. 1. 2016 bude probíhat normální svoz s případným
časovým posunem (max. 1 den).  

Vánoční stromky do popelnice neodkládejte

Vyhozené vánoční stromky nepatří do nádob na směsný
odpad, protože tím snižují jejich kapacitu. V případě, že máte
veřejně přístupnou popelnici nebo kontejner na směsný odpad
(např. na sídlišti), lze stromky volně odložit vedle nich, ale 
v ostatních případech (činžovní a rodinná zástavba) prosíme
o odložení vánočního stromku k nejbližším kontejnerům na
tříděný odpad. V předchozích letech Pražské služby občany
žádaly, aby stromky nechávali pouze u popelnic a kontejnerů
na směsný odpad. Letos nastává změna a Pražany by měli brát
zřetel na to, kde jsou jejich popelnice či kontejner umístěny, 
a podle toho odkládat vysloužilé stromky u nádob na tříděný
nebo směsný odpad. 

Lidé by měli stromky vyhazovat nejlépe den před odvozem
komunálního odpadu, aby nedocházelo k jejich přílišnému hro-
madění po zbytečně dlouho dobu. Stromky jsou do vozů na ko-
munální odpad nakládány v běžných svozových dnech a jejich
odvoz bude probíhat po celý leden a únor. Každoročně svezeme
okolo 300 000 vyhozených vánočních stromečků a podobné
množství předpokládáme i v letošním roce. 

Při nedostatečném odstrojení nedoporučujeme odnášení vá-
nočních stromků do lesa, kde by je mohla jako potravu zpraco-
vat divoká zvěř. Kdyby se například dostal háček do trávicího
ústrojí zvířete, mohlo by uhynout. Umělé stromky ve většině
případů lidé opět uschovají na další Vánoce. Pokud už stromek
dosloužil, rozhodně nepatří do kontejneru na tříděný či směsný
odpad, ale do sběrného dvora.

Radim Mana, tiskový mluvčí  

Pražské služby jsou připraveny na svoz 
odpadu během vánočních svátků
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Náš svět se nachází neustále v krizi. Když
už první stranu novin nezabírají „ekono-
mická krize“ a „řecká krize“, tak je pro
změnu vystřídaly „uprchlická krize“ a „te-
roristická krize“. O tom, jak hluboce jsou
tyto dvě krize propojené, se hodně deba-
tuje, ale je jasné, že obě mají svůj původ
ve válce na Blízkém východě, hlavně 
v Iráku a v Sýrii, a že se úplně nevyřeší,
pokud se tato válka (nebo tyto války) ne-
zastaví. Ale jak? Najde se řešení v nále-
tech „mezinárodní koalice“, nebo naopak
je riziko, že to jenom „přidá válku 
k válce“? Odpověď není jednoznačná. Ale
jednu věc vím: „Jelikož války vznikají 
v myslích lidí, jsou to mysli lidí, kde je
nutno vytvářet obranu míru,“ jak se píše 
v preambuli Ústavy UNESCO.

Blíží se Vánoce. A Vánoce jsou také
svátky míru a pokoje. Nejenom proto, že
je prožíváme v rodinném kruhu, kde nám

zprávy o válce připadají tak vzdálené.
Během vánoční půlnoční mše svaté se čte
proroctví z knihy Izajáše: „Lid, který
chodil v temnotách, veliké světlo uvidí.
(…) Veškerá obuv válečná i roucha krví
zbrocená budou určena k spálení, budou
pohlcená plameny. Vždyť se nám naro-
dilo dítě, byl nám dán syn; na jeho rame-
nou spočine vláda a bude nazýván:
Podivuhodný rádce, Mocný Bůh, Otec
věčnosti, Kníže pokoje.“ Křesťané věří,
že Ježíš, jenž se narodil o Vánocích, je
ten „Kníže pokoje“, který nám chce

místo strachu a nenávisti přinést pokoj 
a naději v srdci. A to rozhodně není po-
hádka. V době proroka Izajáše (8. století
před Kristem) a v době Ježíšově stejně
jako v naší době se válčilo, byli uprchlíci
a terorismus. Ale také existovali lidé,
kteří nepodlehli „válečné horečce“, kteří
neviděli nepřítele v každém člověku, jenž
vypadal nebo myslel jinak, a kteří se sna-
žili budovat ve svých myslích „obranu
míru“, aby se vztahy mezi lidmi uzdra-
vily a aby zbraně utichly.

Ať jsou Vánoce pro každého z nás (vě-
řícího nebo nevěřícího) příležitostí prožít 
v srdci pokoj, který můžeme šířit kolem
sebe.

P. S.: Na sv. Štěpána (sobota 26. pro-
since) bude mše svatá v kopaninské ro-
tundě v 10.30 hodin. 

P. Alain Cleyssac, 
Komunita Chemin Neuf

Pokoj v srdci

Když jsem procházel své minulé pří-
spěvky z konce roku, zjistil jsem, že jsem
se pokaždé zmiňoval o vloupání do rekre-
ačních objektů a zahrádkářských chatek.
Je to v zimním období pro policii vždy
nepříjemné, jelikož se o těchto skutcích
dozvídáme často s dlouhým časovým 
odstupem. Nejčastěji a nejhůře až s pří-
chodem jara. V každém případě mohu
konstatovat, že za posledních pár let na-
zpátek nedošlo k žádné sérii vloupání do
těchto objektů. To nás ovšem nemůže uko-
lébat. Budeme se samozřejmě i tuto zimu
pokoušet uhlídat maximum vašeho ma-
jetku. Bez vaší spolupráce to ale bude
velmi těžká práce. Rád bych vás proto po-
žádal o trochu sounáležitosti a ostražitosti.

Vánoční svátky a konec roku jsou ve
znamení horečných nákupů, úklidu, ale 
i procházek třeba k nádherně osvětle-
nému a ozdobenému vánočnímu stromu
někde v centru. Tento čas je doslova
rájem pro kapsáře a podvodníky všeho
druhu. Přeplněná nákupní střediska si
zloději vybírají snad nejraději. Člověk
má plnou hlavu myšlenek na dárky 
a další nutnosti spojené se svátky a na své
věci si bohužel už nedává dostatečný
pozor. Stejná situace bývá často i na ro-
mantických místech, kde se lidé scházejí,
aby se podívali na zmíněný rozsvícený
strom a dali si něco dobrého. Ale tato pří-
jemná a většinou už klidnější součást vá-
nočních svátků a oslava Nového roku
představuje také jasný cíl lumpů. Ze zku-

šeností policie se této trestné činnosti
velmi často dopouštějí cizinci. „Oblíbe-
ným“ trikem je různě odpoutávaná po-
zornost budoucí oběti. Chtějí nejčastěji
poradit s cestou nebo hledají nějaké mu-
zeum či obchod. Našinec se rád podělí 
o svou znalost města, kde žije, ale netuší,
že v dobrém úmyslu právě při popisu nej-
kratší trasy zrovna přichází o svou peně-
ženku nebo mobilní telefon. 

Ještě si neodpustím jednu příhodu z ne-
dávné doby. Pravidelně před koncem
roku navštěvujeme domovy seniorů na
Praze 6. Pokaždé tam povídáme vlastně
to samé. Popisujeme dříve narozeným, na
co by si měli v Praze dávat pozor. Před-
nášky zahrnují úskalí cestování v MHD,
nákupy, varování před podvodníky 
a podobně. Když jsem odvyprávěl svůj
part, tak za mnou přišla jedna babička
a s milým úsměvem na líci mi sdělila, jak
ji před nedávnem požádala posádka za-
hraničního vozidla, zda by jim mohla
ukázat cestu do vojenské nemocnice, kde
právě operují jejich příbuzného. Paní

ochotně souhlasila a nastoupila s nimi do
vozidla (!). Po cestě se jí vyptávali, kde
bydlí a s kým a svůj „výslech“ zakončili
dotazy ohledně jejího majetku a bankov-
ního konta. Paní zbystřila, údajně si
vzpomněla na naše přednášky a snažila
se dostat z vozidla co nejdříve. Nakonec
ty darebáky přesvědčila, že opravdu
nemá žádné peníze, že ji živí děti nebo
něco podobně duchapřítomného, a oni ji
z auta pustili. Co z toho plyne? Opako-
vání je matka moudrosti. A proto mi od-
pusťte, jestli jsem se opakoval.

Dlužím vám ještě zprávu o bezpeč-
nostní situaci v Přední Kopanině. Od
června do konce listopadu došlo ke
dvěma vloupáním do vozidel. V prvním
případě to bylo začátkem června v ulici
Ke Goniu, kdy pachatel rozbil okno vo-
zidla značky Mercedes a z vnitřku odci-
zil notebook. Druhý případ se stal 
v polovině října v ulici K Padesátníku,
kde zloděj obdobně sebral ve vozidle od-
loženou elektroniku. Jiné trestné činy se
neudály, což je za půlrok velmi dobrý vý-
sledek. Chápu, že majitelé vykradených
vozidel by nesouhlasili, ale nejspíš by se
měli sami zamyslet, zda by došlo 
k vloupání do jejich aut, kdyby nenechali
uvedené věci uvnitř.

Na závěr mi dovolte popřát vám co
nejsrdečněji krásné a klidné prožití vá-
nočních svátků, pokud možno bez účasti
Policie ČR.
npor. Jan Zoubek, vedoucí MOP Ruzyně

Policie ČR informuje
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
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obvykle ti píšu stížnosti a prudím, ale tentokrát musím udělat
výjimku a sdělit ti, že ta „Slavnost rozsvícení stromečku“ byla
fakticky pecka! Už jen ten ohromný strom. Prý ho z lesa tahalo
asi deset dobrovolníků a byla to sakra fuška. Strom opět roz-
svítil mladý Ondřej (nebo to byl Martin?) Lukeš ve spolupráci
s firmou Eltodo a pak už jako tradičně hrála skvělá písničkářka
Adéla Jonášová a její hosté – a nově také flétnový soubor Aulos
ze Suchdola. Možná, ty bambulo, ani nevíš, že Aulos byl zalo-
žený začátkem 90. let minulého století profesorem Václavem
Žilkou a že kromě Přední Kopaniny koncertoval také ve Fran-
cii na Mezinárodním hudebním festivalu v Belfortu, dále 
v Lyonu, ve Vídni, v Drážďanech a také v Bratislavě. 

Jisté je, že to vaše Hokešovo náměstí se stalo hostitelem hu-
dební produkce, která se jen tak nevidí, která byla nevšední, za-
jímavá a všem zprostředkovala neopakovatelnou atmosféru
blížících se Vánoc a že bys na to měl být patřičně hrdý. Taky
bys měl vědět, že dobrovolnice nejen z Kopaniny nezištně na-
pekly dobroty, které si příchozí mohli zdarma ochutnávat, a že

pracovnice vašeho úřadu paní Doksanská a s ní i místostarosta
pan Kozák neúnavně nalévali svařák a horký čaj – a to všechno
zdarma a ne za peníze, jako to dělají jinde. 

Opravdová bomba byl letošní kalendář, který se tu rozdával
také zdarma a ve kterém byly použity kresby dětí s motivy
Přední Kopaniny. Autory nejhezčích kreseb jsi ostatně sám oce-
nil diplomem a cenami, spolu se starostou Nebušic panem Vik-
torem Komárkem, kterému to nedalo, a přišel ty vítěze osobně
pozdravit, protože většina těch dětských malířů chodí do nebu-
šické základní školy. 

Doporučuju ti, starosto, aby sis jeden ten kalendář schoval, ať
máš na to svoje starostování nějakou památku. Jo, a poděkuj za
mě i kapele Repete, co pak tak báječně hrála U Housliček.
Vlastně si ani nepamatuju, kdy to tam končilo – muselo to být
už hodně po půlnoci…

Zdravím tě a za rok zase nashle!
M. H. alias Pepa Prudič

Vážený pane starosto,
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V sobotu 5. prosince se v restauraci 
U Housliček konala již tradiční Mikuláš-
ská nadílka. Pořadatelem se stala Měst-
ská část Praha-Přední Kopanina a účast
byla skutečně vysoká. Pestrý program
nabízel dětské dílničky, diskotéku a sa-
mozřejmě nechyběla ani mikulášská na-
dílka. 

Za přítomnosti rodičů, babiček, dě-
dečků a zastupitelů městské části měly
děti během nápaditých dílniček mož-
nost vyrobit si andílka z lýka, sněhuláka
z papíru nebo třeba čerta z papíru
a obyčejné špejle. Každý výrobek byl
originální a za asistence laskavých dob-
rovolnic ho prakticky nešlo sebeméně
pokazit. Dílničky zvládly děti od dvou
let a tvořili i dospělí. 

Čekání na Mikuláše zpříjemnila hudba
a prostor pro tanec dětí. Některé děti vy-
užily i nezvykle teplého počasí a Miku-
láše vyhlížely venku. Prostě běhaly 
a skákaly jako šílené. Na posilněnou 
rodičovských nervů a dětské energie
městská část ve spolupráci s restaurací 
U Housliček nabídla výborný štrúdl, li-
necké pečivo a nealkoholické nápoje. 

Příchod Mikuláše ohlásily venku hlíd-
kující děti. Nejprve se zatajeným dechem
sál sledoval Mikuláše, tatínkové ocenili
půvab anděla a s příchodem pekelného
čerta byl slyšet i vystrašený dětský pláč.
Nutno dodat, že čert byl letos velmi vstříc-
ný, ale i tak těžko uvěřit, že odešel s prázd-
ným pytlem, bez jediného zlobivého
jedince. Nicméně i to svědčí o zdravě vy-

růstajících kopaninských dětech. Mikuláš
měl pro každého připravený balíček se
štědrou nadílkou. Zatímco čert s přísným
pohledem obcházel sál plný dětí, Mikuláš
s andělem si vyslechli básničku nebo pís-
ničku od každého, kdo měl tu odvahu. 
A vyplatilo se. Děti od Mikuláše odchá-
zely nebo si v náručí rodičů odnášely 
dárečky jako odměnu za překonání prvot-
ního strachu. 

Během asi dvou a půl hodinové Miku-
lášské nadílky se bavili nejen děti, ale také
rodiče a prarodiče, kteří tak využili skvě-
lou příležitost k pozdravení sousedů, zná-
mých a bývalých spolužáků. V rámci
každodenního shonu na podobné, i když
jen krátké rozhovory bohužel nezbývá čas.

Hana Novotná 

Kopaninské děti obstály. 
Čert odešel s prázdným pytlem
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Snad všichni v Přední Kopanině ho znáte
nebo o něm alespoň víte. Kronikář Miro-
slav Novotný je spojen s kronikou obce už
přes padesát roků a s Přední Kopaninou
ještě déle. Pro mnohé delší dobu, než jsou
sami na světě. Člověk, když se narodí, je
bez přemýšlení přesvědčen, že svět a dění
v něm jsou takové, na jaké od dětství
kouká. Kolikrát ho pak udiví, jak se 
kaleidoskop života promění ve tvarech
i v barvách. Kronikář má stejný osud, ale
zároveň všechny ty proměny zazname-
nává. Věcně, prozaicky, jak je dny, měsíce 
a roky přinášejí. A že jich Miroslav No-
votný již zaznamenal! Všechny písmem,
mnohé i fotografiemi. Však je to také
„pan“ kronikář, nejednou oceněný a na set-
káních lidí z oboru vítaný. Když tam pro-
mluví, ostatní zmlknou a naslouchají, učí
se. Třeba letos na početném shromáždění 
v klubovně výstaviště v Lysé nad Labem.
V červenci opět po deseti letech uspořádal

v Přední Kopanině expozici ze svých prací.
Už je těch svazků a alb fotografií požeh-
naně. Plně je docení až budoucí vzdálené
generace. Vedro bylo v tom měsíci k zal-
knutí, ale přijeli za ním a jeho pracemi „od-
vážlivci“ od jihu Prahy po Kladno. Bylo se
na co koukat, bylo na co vzpomínat. Při-
dali se i archiváři ze Státního okresního ar-
chivu Praha-západ. Dodali několik svazků
a dokumentů, které již právem čekají na
badatele v bezpečném prostředí archivního
depozitáře. 

Miroslav Novotný neskrývá, že má
oporu a štěstí v životní družce, paní Aleně
Novotné. Podporuje ho, pomáhá mu, má
pochopení. Stejně jako dcera, paní dok-
torka Lenka Linhartová, pro kterou se ar-
chivnictví stalo životní náplní. Bylo by
možné připomínat veřejné aktivity Miro-
slava Novotného, jeho práci v zastupitel-
stvu, po boku starosty Ing. Milana
Hofmana, jeho vztah k obci, dnes městské

části Prahy, a k jejím obyvatelům. Říká se
ještě vlastenec? A může být i vlastenec re-
gionální? Ano, a Miroslav Novotný je
toho dokladem. Bylo jen přirozené, že pat-
řil do „delegace“ jiných letitých kronikářů,
kteří si před koncem října připomněli ne-
malé výročí – 890. – jejich nejproslulej-
šího předchůdce. Díky pochopení Správy
Pražského hradu položili vavřínový věnec
v katedrále do míst, kde tušili, že odpočívá
Kosmas, autor Kroniky české. Škoda, 
že kronikářská dvojice z Přední Kopa-
niny byla z lékařských důvodů neúplná,
ale paní PhDr. Lenka Linhartová nechy-
běla. Třeba na Hrad zajdeme v úplné ses-
tavě při Kosmasově 900. výročí. Hodně
zdraví, pohody a kronikářských úspěchů
kolegovi a jeho příznivcům v novém roce
2016 i v těch dalších přeje 

Jiří Bartoň

Historie této stavby se začala psát v roce
1935. Tehdy totiž nebylo povoleno zvonit
umíráčkem při pohřbu paní Marie Vol-
fové, matce našeho prvního kronikáře Ol-
dřicha Volfa. Paní Volfová patřila 
k jinému vyznání – husitskému. Zákaz
vydal farář římskokatolické farnosti v Tu-
choměřicích, páter Vaník. Ani po osobní
žádosti nebylo vyhověno, a tak se nezvo-
nilo. Lidé v obci dávali najevo roztrpčení,
na protest opouštěli římskokatolické vy-
znání a vstupovali do Církve českoslo-
venské husitské. Během týdne takto
učinilo 120 občanů. 

Za pomoci sboru Církve českosloven-
ské husitské došlo pod starobylou lípou

(stála u vchodu na hřbitov) k postavení
zvoničky, jež nesla jméno mistra Jana
Husa. Veřejnosti byla předána 21. dubna
za veliké účasti lidí i z okolních vesnic.
Sloužila se mše svatá a prvně se zvonilo
právě za paní Marii Volfovou, což doka-
zuje, že každému občanu bylo umožněno
posloužit při jeho skonu. Do pravého ra-
mene zvoničky byl vložen historický per-
gamen, který mluví o poměrech této
události, kdy práva musí být obhájena
podle zákonů naší vlasti. Heslo „Pravda
vítězí“, léta Páně 1935. 

Za 40 let poté, tedy v roce 1975, došlo
k rekonstrukci parku a zjistilo se, že ma-
teriál (dřevo) byl už hodně napaden hni-

lobou, takže bylo rozhodnuto zvoničku
opravit. Bohužel se nedochoval uložený
pergamen. Opravu provedl pan Karel Ve-
selý starší, materiál na hlavní trám byl
dovezen z lesa (dub). Měděnou stříšku 
a kalich zhotovil pan Miroslav Novotný.
V kalichu se skrývá několik artefaktů 
z této doby pro budoucí pokolení. Celý
park prošel úpravou i s osazením keřů.
Byly zabudovány lavičky a došlo k vyas-
faltování cesty na hřbitov. 

V současné době je park znovu opra-
ven. Letos si tedy slavnostně připomí-
náme už 80. výročí vzniku zvoničky.

Miroslav Novotný, 
místostarosta a kronikář   

Zvonička v parku

Kronikář s K na začátku 

VLEVO: Návštěvníci expozice v Přední
Kopanině VPRAVO: Přivítání kolegů 
v Přední Kopanině
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Konec roku bývá v našich domácnostech
ve znamení úklidu a předvánočního chys-
tání.

Mnozí z nás – ti šťastnější – si v tomto
období dovybaví šatník teplými svetry,
kabáty a zimními doplňky a jiné naopak
vyřadí.

Co ale provést s těmi kousky, které se
nám již nehodí nebo nelíbí? Naše nepo-
třebné oblečení může dále posloužit po-
třebným. Pro lidi bez domova nastává
nejkrušnější období roku, potřebují pod-
pořit a zajistit proti chladu a vlhku.
Pojďme tedy pomoci těm méně šťastným
společně.

Nyní, v zimním čase, je to opravdu
velmi důležité. Jak na to? Nepotřebné ob-
lečení nepatří do směsného odpadu.
Velmi jednoduché, prospěšné a ekolo-
gické řešení je odložit oblečení, boty, do-
plňky, hračky a jiné věci do kontejnerů
na textil a dát jim tak šanci na další život.

Můžeme pomoci například osamělým
lidem bez domova nebo matkám s dětmi,
které se ocitly v tíživé životní situaci. 

Společnost Potex připravila na území
Prahy a v jejím blízkém okolí speciální
sběrné kontejnery na textil, kam tyto ne-
potřebné kousky můžete odložit, kdy se
vám zachce (24 hodin denně) – kom-
fortně, bezpečně a s dobrým pocitem.
Textil se nejen nepoškodí, ale dostane
možnost nového života u potřebných lidí
a vy ještě prospějete přírodě.

Takto s Potexem podpoříte organizace
Naděje, Centrum sociálních služeb Pra-
ha, Progressive, Klokánek a Pomocné
tlapky. Nic tak neskončí na skládce a je
dále efektivně využito.

Co a jak můžete s Potexem recyklovat,
najdete na webu http://www.recykluje-
metextil.cz, kde si také můžete vyhledat
váš nejbližší kontejner.

Lenka Jachninová, Potex

Pomáháme potřebným

Půl čtvrtou hodinu odpolední jsem si pro jistotu s předstihem 
a výrazně poznamenala do kalendáře k sobotě 12. prosince. To
abych v zápalu vánočního úklidu a pečení cukroví náhodou ne-
zapomněla a zrovna tuhle dobu neprošvihla. Po roce se v res-
tauraci U Housliček totiž konalo opět nadmíru milé Vánoční
rozjímání, které nám s předstihem nadělí Vánoce a dá na chvíli
zapomenout na starosti všedních dnů. 

Úderem třetí hodiny jsem přerušila pečení išelských dortíčků,
vypnula troubu a nedopečenou část těsta jsem fofrem strčila do
lednice, ať tam do večera počká. Trochu jsem se oprášila od
mouky a vanilkového cukru a přidala jsem do kroku, protože

nechat si ujít půvabné povídky pana Františka Kreuzmanna by
byla věčná škoda. Loni mě nadchly. Spolu s hudebním dopro-
vodem pana Jana Franka se moc hezky poslouchají, voní per-
níčky, lipovým dřevem, živým šupináčem a trošku i kadidlem
z andělských křídel.

Milí pánové, moc vám děkujeme. Opět jste nám dokázali, že
dárky, které potěší, nemusejí být vůbec hmotné. Přejeme vám
krásné Vánoce, šťastný a úspěšný rok 2016 a už teď se na vás
zase těšíme. 

Miroslava Tichá

Vánoční rozjímání U Housliček
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S příchodem nového roku se ozývají opět povinnosti. Jedna 
z těch opakujících se je placení poplatku za naše čtyřnohé přá-
tele – psy. Výše poplatku i podmínky zůstávají stejné, tak jen
opravdu pro připomenutí.

Stejně jako v loňském roce nebudeme do schránek roznášet
složenky. Poplatek můžete uhradit v hotovosti na ÚMČ v úřed-
ních hodinách, tj. v pondělí od 8.00 do 12.00 a od 13.00 do
17.00 hod. a v tytéž hodiny i ve středu, případně převodem na
účet či složenkou typu A na účet 2000703389/0800. Jako varia-
bilní symbol uveďte číslo domu pro identifikaci vaší platby. 

Sazby poplatků pro obyvatele městské části Přední Kopanina
jsou následující:
n 300 Kč za jednoho pejska.
n 600 Kč za druhého a každého dalšího pejska.
n 200 Kč za jednoho pejska, jehož majitelem je důchodce
(starobní, invalidní, vdovský důchod) a důchod je jeho jedi-
ným zdrojem příjmu; je třeba doložit čestné prohlášení.
n 300 Kč za druhého a každého dalšího pejska, jehož maji-
telem je důchodce (starobní, invalidní, vdovský důchod) a dů-
chod je jeho jediným zdrojem příjmu; je třeba doložit čestné
prohlášení.

Úleva z poplatku bude poskytnuta v případě, že necháte psa
označit mikročipem a zanést do databáze hl. m. Prahy, a to na
dva následující roky, a také bude poskytnuta, pokud si vezmete
psa z útulku provozovaného na území hl. m. Prahy, a to po dobu
dvou let od jeho převzetí.

Splatnost poplatku ve výši do 600 Kč je nejpozději do 
31. března daného roku. V případě, že částka přesáhne 600 Kč
(platíte-li za více pejsků), je splatnost ve dvou stejných část-
kách nejpozději do 31. března a do 31. srpna daného roku.

Povinnost přihlásit psa máte v místě trvalého pobytu do 
15 dnů od vzniku poplatkové povinnosti, tj. od dovršení tří mě-
síců stáří psa. Poplatek začínáte platit od prvního dne následu-
jícího měsíce. V případě zániku povinnosti (úmrtí psa, předání
jinému majiteli) přestáváte poplatek platit uplynutím měsíce,
ve kterém k této skutečnosti došlo.

Pokud si nebudete čímkoli jisti, můžete zavolat na číslo 
220 950 701 a já vám ráda poradím.
Děkuji za pochopení a přeji krásné svátky vánoční.

Jaroslava Doksanská, referentka ÚMČ

Výročí seniorů

Na návštěvy-blahopřání do soukromí docházíme automaticky, jakmile se-
nior dosáhne věku 75, 80, 85, 90 a výše let. Jubilant spolu s gratulací ob-
drží dárkový koš a pamětní list, gratulace je v případě souhlasu zveřejněna
také v Kopaninských listech. Od roku 2015 potřebujeme k této návštěvě
vyplněnou vaši žádost o zařazení do seznamu jubilantů. Žádost od nás ob-
držíte do schránky, prosíme o její vyplnění a odevzdání na úřad.
Jubilejní svatby

Pokud v příštím roce budete slavit některou z výročních svateb (50 a více
let), můžete vy, případně vaši rodinní příslušníci, požádat o gratulaci. Spolu
s gratulací obdrží jubilanti dárkový koš a pamětní list, gratulace je v případě
souhlasu zveřejněna také v Kopaninských listech.

Jaroslava Doksanská, referentka ÚMČ

JUBILEA

PROSINEC
Václav Čermák

75 let

Jaroslava Doksanská, 
referentka ÚMČ

Pes – náš věrný přítel

Kopanina slaví 
podzimní titul

1.  FCPK (38) 
2.  SK Třeboradice (34) 
3.  SK Zbraslav (31) 
4.  Sokol Královice (28)
5.  ČAFC Praha (26) 
6.  Bohemians Praha (25)
7.  FC Zličín (20) 
8.  FK Admira Praha B (19) 
9.  Sokol Cholupice (19) 
10.  ABC Braník (19) 
11.  SK Uhelné sklady Praha (17) 
12.  SK Union Vršovice (17) 
13.  SK Motorlet Praha B (17) 
14.  FC Háje Jižní Město (13)
15.  SK Střešovice 1911 (9) 
16.  Sokol Stodůlky (6)

Pražský přebor

Životní jubilea v roce 2016
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Soutěž NEJTIŠŠÍ DOPRAVCE je kaž-
doročně vyhlašována Letištěm Praha ve
spolupráci s MČ Praha 6 se záměrem
motivovat letecké společnosti k šetrnému
přístupu k okolí letiště. Mezi hodnocená
kritéria patří nejenom měření hluku, ale 
i dodržování letových tratí či naplněnost
letadel. Letošní devátý ročník soutěže
probíhal od 1. května do 31. října 2015,
tedy v období nejintenzivnějšího letec-
kého provozu, mezi leteckými dopravci,
kteří na Letiště Václava Havla Praha lé-
tají nejčastěji. 

Vítězem letošního klání se stala spo-
lečnost KLM Royal Dutch Airlines. 

Nizozemská letecká společnost je maji-
telem již tří skleněných vlaštovek, jimiž
Letiště Praha oceňuje dopravce za
vstřícný přístup k životnímu prostředí.
Titul nejtišší dopravce získala společnost
KLM také loni a poprvé v roce 2008. 

K vyhodnocení soutěže byl použit mo-
nitorovací systém ANOMS8, který kon-
tinuálně měří hluk z leteckého provozu.
Zahrnuje 13 stacionárních a dvě mobilní
měřicí stanice, jež jsou umístěny ve vy-
braných lokalitách v okolí letiště tak, aby
měření mělo dostatečnou vypovídající
hodnotu.

V letošním ročníku grantového programu DOBRÉ SOUSED-
STVÍ, který je od roku 2007 každoročně vyhlašován se záměrem
přispívat k rozvoji okolí letiště, bylo k podpoře vybráno celkem
45 projektů za 9 milionů korun. Finanční příspěvek získaly or-
ganizace a sdružení napříč věkovým i zájmovým spektrem, tedy
sportovci, senioři, děti, zdravotně i sociálně znevýhodněné sku-
piny, zájmová sdružení, ale i přímo některé obce a městské části. 

Komise složená ze zástupců Letiště Praha, Středočeského
kraje a Magistrátu hl. města Prahy přihlížela zejména k smys-
luplnosti a přínosu konkrétního záměru pro danou lokalitu. 

Za MČ Praha-Přední Kopanina uspěli všichni žadatelé, kteří se
do programu přihlásili. Letiště Praha tak v této městské části
podpoří revitalizaci vybraných veřejných míst, rekonstrukci stájí
Tělovýchovné jezdecké jednoty Přední Kopanina i opravu
vzácné křtitelnice ze 13. století v rotundě sv. Maří Magdaleny. 

Letiště Praha rozdalo
devět milionů korun 
na podporu místních 
komunit 

Nejtišším dopravcem roku 2015 
je KLM Royal Dutch Airlines
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V minulosti byla z programu DOBRÉ SOUSEDSTVÍ 
financována například oprava bývalé kaple sv. Marty 
a Ludmily, pomník padlým z 1. a 2. světové války i parkové
úpravy kolem rotundy sv. Maří Magdaleny.

Prestižní bronzový certifikát za udržitelné a odpovědné pod-
nikání obdržela společnost Český Aeroholding v rámci letošní
soutěže TOP odpovědná firma, kterou tradičně pořádá česká
nevládní platforma Byznys pro společnost. Soutěž s dvanác-
tiletou tradicí oceňuje malé i velké společnosti za příkladný
přístup k podnikání a dobrovolné integrování sociálních 
a ekologických hledisek do celkové firemní strategie. Oce-
nění, které má pro naši společnost význam i jako důležitá
zpětná vazba, uděluje porota složená z nezávislých porotců 
z řad veřejné správy, odborných institucí, byznysu, nezisko-
vého sektoru či médií. 

Hana van der Hoeven, Letiště Václava Havla Praha

Český Aeroholding uspěl jako odpovědná
velká firma
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Invazní rostliny jsou druhy na daném
území nepůvodní. Byly do něj člověkem
jak neúmyslně zavlečené, tak záměrně do-
vezené a nejčastěji pěstované třeba jako
rostliny okrasné. Snadno se rozmnožují,
rychle se šíří, osidlují pro ně příhodná sta-
noviště a vytlačují nebo jinak omezují  pů-
vodní druhy. Na druhotných stanovištích
dokáží měnit jejich vlastnosti (např. změ-
nou chemismu půdy) a negativně ovliv-
ňují biologickou rozmanitost. Mnohé
invazní druhy nezřídka způsobují hospo-
dářské škody, svými monotónními porosty
mění krajinný ráz a mohou zapříčiňovat
zdravotní potíže, jako jsou pylové alergie
či dotykové reakce.

Ne všechny nepůvodní druhy předsta-
vují riziko. Není však snadné odhadnout
dopředu, jaký vliv bude mít zavlečený
druh a jak se bude projevovat na novém
stanovišti. Je třeba o něm shromáždit co
nejvíce informací, zjistit, jak se chová ve
svém původním areálu, jestli se projevuje
invazně i v některé sousední zemi apod.
Prevence a včasná reakce, např. sledování
nebo rychlá likvidace malé populace, jsou
potom levnější než řešení následků již pro-
bíhající velkoplošné invaze. Problémem
však je, že invaze jsou většinou identifi-
kovány pozdě. Stejně jako na nová
ohniska šíření nebývá upozorněno včas.

Metody klasické

Nejčastější metodou studia výskytu in-
vazních rostlin na určitém území je terénní
mapování. Nejlépe se k tomuto úkolu hodí
botanik s dobrými pozorovacími schop-
nostmi. I zkušený jedinec však může 
hledané rostliny v hustém porostu pře-
hlédnout, obzvláště pokud se na místě vy-
skytuje jen několik jejich exemplářů.
Takovéto pátrání si můžeme představit
jako řešení hlavolamu „co je na obrázku
špatně nebo navíc“. Dále je ještě potřeba
mít mapu, zápisník a tužku. Pro zaměření
zajímavějších nálezů nebo zamezení pro-
blémů s blouděním je dobré mít s sebou
přístroj pro určení přesné polohy – terénní
GPS navigaci. Stejně dobře však dnes
poslouží i GPS navigace v chytrém tele-
fonu. Mapovatel se při práci musí často
potýkat se špatně prostupným terénem, ale
i s neochotou lidí nechat jej nahlédnout na
jejich soukromý pozemek. Což může být
důležité, obzvláště pokud na něm hledané
druhy rostou. Naše notně zastavěná kra-
jina není tak volně prostupná, jak bychom
chtěli. Například zahrádky domů u řek, 

i když by neměly, bývají někdy oploceny
až k vodě apod. Dále je průzkum vhodné
provádět pro sledované druhy v optimální
vegetační době, nejlépe tedy pokud jsou
zrovna v květu. Oproti druhům domácím
je jejich vegetační období trochu posu-
nuté, plně kvetou třeba až v srpnu a plodí
na podzim. Některé z nich u nás kvůli 
pozdější vegetační sezoně ani nestíhají vy-
plodit a šíří se tak pouze vegetativně. Vět-
šinou se dají mapovat i na podzim, až do
prvních mrazů, se kterými jejich rozpo-
znatelnost rapidně klesá.

Metody moderní

Metody mapování invazních druhů se
postupem let rozvinuly a ke slovu se více
dostávají různé technické pomůcky. Ně-
kterých rostlin se lze dobře a jednoduše
dopátrat s pomocí leteckých nebo sate-
litních snímků. Týká se to například bol-
ševníku velkolepého, který můžeme díky
jeho velkému vzrůstu a výrazným kvě-
tenstvím na snímcích snadno rozlišit.
Rozeznat se takto dá ještě i na počátku
zrání semen (v období od června do
konce srpna). Letecké snímky jako zdroj
informací sloužily kupříkladu pro mapo-
vání jeho rozšíření v CHKO Slavkovský
les. 

Letecké snímky se dají ale využít i pro
lokalizaci porostů invazních dřevin, ja-
kými je například trnovník akát, topol ka-
nadský a ořešák černý. Pro přesnější
zaměřování porostů vymýšlí v současné
době Botanický ústav Akademie věd, 
Letecký ústav VÚT v Brně a firma GISAT
(společnost pro dálkový průzkum Země)
metodiku mapování za pomoci bezpilot-
ních letadel. Testovat jej budou na křídlat-
kách, bolševníku velkolepém, pajasanu
žláznatém a trnovníku akátu. Tyto metody
využitelné pro monitoring rozsahu stáva-
jících invazí a k včasnému zachycení
hrozby v počátcích invaze by měly být re-
lativně jednoduchou a rychlou cestou k ur-
čení a kvantifikaci problému. 

Invazní druhy se šíří rychle. Rychle se
ale vyvíjejí i metody jejich studia a mapo-
vání. Způsoby dálkového průzkumu jsou
velice efektivní a mapování z menší 
výšky pomocí dronů bude ještě přesnější.
I přesto ho ale nelze použít na všechny
druhy. Nehodí se pro rostliny příliš malé,
nezachytí ty rostoucí v podrostu lesa 
a nepůjde podle něj rozlišit navzájem si
podobné druhy a rody. Terénní pozemní
mapování tak bude potřeba pořád.  

Veronika Kalníková, Ekoporadna
Praha 

Jak se pátrá po invazních rostlinách 
aneb Jejich mapování v praxi

Netýkavka žláznatá, druh snadno rozpoznatelný a viditelný už na velkou vzdálenost
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Na posledním zasedání zastupitelstva byl vznesen dotaz na kva-
litu příjmu digitálního TV signálu v Přední Kopanině. V níže
uvedeném článku převzatém od Českého telekomunikačního
úřadu (ČTÚ) se dočtete, jak postupovat při nekvalitním příjmu
rozhlasového nebo televizního signálu. Základem dobré kva-
lity signálu je především správná anténa a provozuschopné při-
jímací zařízení. V případě pochybností může ČTÚ požadovat
potvrzení odborné firmy o nezávadnosti přijímacího zařízení.

Pro současnou dobu je příznačný rychlý rozvoj nejrůznějších
způsobů využití elektrické energie a rádiových vln ve všech

oborech lidské činnosti. Přestože se digitalizací televizního vy-
sílání zlepšuje pokrytí území signálem, může provozem elek-
trických a elektronických zařízení dojít ke vzniku nežádoucí
elektromagnetické energie (např. jiskřením domácích spotře-
bičů, termostatů, linek vysokého napětí atd.), která ruší příjem
rádiových signálů (televize, rozhlasu, mobilních telefonů atd.).

K nekvalitnímu příjmu však může dojít i z jiných příčin:
n přijímaný signál má nedostatečnou úroveň, nebo je ne-
kvalitní z důvodu vícecestného šíření vlivem odrazů od okol-
ního terénu (nedostatečné pokrytí),
n k zastínění signálu nebo jeho degradaci odrazy došlo
z důvodu výstavby nadzemních objektů a související stavební
činností v okolí místa příjmu,
n použitím nekvalitního přijímacího zařízení (tj. antény, 
zesilovače, anténního svodu a přijímače) nebo jeho nevhodné
instalace či závadou některé z jeho částí,
n nedostatečnou odolností přijímacího zařízení vůči sil-
nému signálu blízkého vysílače (např. GSM, UMTS, VKV
rozhlasu, radaru atd.),
n v časově omezené době mimořádných podmínek šíření
rádiových vln (např. při inverzi) příjmem vzdálených vysílačů
pracujících na stejném kanálu.
U digitální televize nedochází k různým stupňům zhoršování
kvality obrazu nebo zvuku, obraz buď je, nebo není. Kvalita
obrazu odpovídá vysílané kvalitě. Kostičkování nebo „za-
mrznutí“ obrazu je známka toho, že přijímač dostává ke zpra-
cování signál na hranici svých možností. Rušený, nekvalitní
nebo nedostatečný signál se projevuje následovně:
n kostičkování nebo zastavení (zamrznutí) obrazu,
n krátkodobý výpadek nebo zkreslení (cvaknutí, „kliks“)
zvuku,
n ztráta obrazu i zvuku,
n selhání nebo nenaskočení programu (kanálu),
n obraz a zvuk nejsou synchronizovány.
V případě vzniku nebo při přetrvávajících potížích s kvalitou
příjmu doporučuje ČTÚ postupovat následovně:

1. Posluchač (divák) musí vždy nejprve zajistit kontrolu 
vlastního přijímacího zařízení.
a. Při příjmu prostřednictvím individuální antény:
n zkontrolovat instalaci přijímacího zařízení, zejména 
venkovní antény (její vhodnost pro přijímaný kanál, 
mechanický stav, upevnění, směrování a polarizaci), 
zesilovače (nutnost a vhodnost jeho použití), anténního svodu
(celistvost, správné připojení, použití symetrizačního členu) 
a vlastního přijímače (bezchybnou funkci a správné naladění
na přijímaný kmitočet),
n prostřednictvím vnitřní (pokojové) nebo jiné náhražkové
antény většinou nelze kvalitní příjem zajistit,
n v případě pochybností je vhodné učinit dotaz na kvalitu
příjmu u sousedů v okolí.
b. Při příjmu prostřednictvím společného rozvodu, tj. televiz-
ního kabelového rozvodu (TKR) nebo společné antény (STA):
n zkontrolovat celistvost účastnické šňůry včetně jejího
správného připojení a vlastní přijímač (jeho bezchybnou
funkci a správné naladění na přijímaný kmitočet),
n v případě pochybností je vhodné učinit dotaz na kvalitu
příjmu u sousedů,
n v případě, že není zjištěna závada vlastního přijímacího
zařízení v bytě, kontaktovat provozovatele společného 
rozvodu, který zajistí odstranění případné závady společného
rozvodu.

Pokud v krátké době nedojde k obnovení normální funkce
set-top boxu nebo digitálního přijímače, lze doporučit jeho 
restart vytažením síťového napájecího přívodu na několik
minut, případně nové naladění přijímaných kanálů postupem
podle návodu výrobce.
2. V případě nedostatečného pokrytí území signálem TV 
nebo R programu je třeba, aby orgány místní samosprávy 
požadovaly jeho zlepšení u provozovatele příslušného 
TV nebo R programu nebo u firem zabývajících se vysíláním
TV a R signálů.
3. V případě přetrvávajících problémů se sníženou kvalitou
příjmu a při bezchybné funkci přijímacího zařízení 
posluchače (diváka) a společného rozvodu (TKR nebo STA)
je možné požádat ČTÚ o zjištění zdroje rušení podle 
§ 100 odst. 6 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických 
komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o elektronických komunikacích). V případě 
pochybností může ČTÚ požadovat potvrzení odborné firmy 
o nezávadnosti přijímacího zařízení.
4. Při vzniku problémů v souvislosti s mimořádnými 
podmínkami šíření rádiových vln (trvají vždy po omezenou
dobu) nelze, kromě přeladění na příjem jiného kanálu, je-li to
možné, zajistit pomoc.

Z podkladů ČTÚ připravil místostarosta Vladimír Kozák

Kvalita rozhlasového a televizního signálu

Hlášení na rušený příjem televize a rozhlasu podle
bodu 3 přijímají a vyřizují příslušné odbory ČTÚ. 

ČTÚ – odbor pro oblast Praha
Sokolovská 219, Praha 9

Poštovní adresa: poštovní přihrádka 02
225 02 Praha 025

Telefon: 224 004 503, fax: 224 004 828
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K PADESÁTNÍKU 10
164 00 PRAHA 6

PŘEDNÍ KOPANINA
TEL./FAX: 220 950 742

Ceník inzerce: A4 à 500 Kč, A5 à 250 Kč, A6 à 130 Kč; pro zájemce možnost kontaktu na ÚMČ Praha-Přední Kopa-
nina, tel. č.: 220 950 701, případně na e-mailové adrese urad@prednikopanina.cz; ceny jsou uvedeny bez DPH.

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.


