
teď, na prahu jara, se s vámi chci podělit
o několik dobrých zpráv. Určitě je důle-
žité, že došlo ke změně rozpočtových
pravidel a naše městská část tak má od le-
tošního roku téměř dvojnásobný rozpo-
čet. Proti minulosti to znamená, že máme
určité – i když pořád velmi omezené –
prostředky navíc a můžeme se sami roz-
hodnout, jak je investovat, například do
čištění a údržby obce. 

V této souvislosti bychom uvítali,
kdyby se ti z vás, kteří by si na takovou
práci uměli najít čas a energii, ozvali 
a vzali si na starost nějakou část obce, pro
kterou by byli, řekněme, patrony: starali

by se o čistotu, posyp apod. K dispozici
by měli naši stávající techniku, prováděli
by „dočištění“ po např. hrubém odklízení
sněhu atp. Odměna by vycházela z plat-
ných tabulek a odpracovaných hodin.
Ulice K Prelátům, K Lávce, Nové Domy,
Do Roklí ad., to jsou případné možné
„rajony“. Naše „uklízecí četa“ prochází
určitou generační výměnou, každá po-
mocná ruka je proto vítána.

Jiná dobrá zpráva je, že jsme obdrželi
mimořádnou dotaci pro řešení havarijní
situace na Kopaninském potoce (v oblasti
Preláta) nebo že došlo k dohodě s obcí
Tuchoměřice ohledně spolupráce při ob-

nově památného místa U sv. Juliany. Sou-
kromý investor na Hokešově náměstí po-
kračuje v projektu výstavby bytového
souboru budov a budovy s komerční plo-
chou (poslední verze projektu uvažuje 
o cca 50 bytech a téměř 70 parkovacích
místech převážně v podzemní garáži). 
V procesu přípravy jsou bytové domy 
v ulici K Prelátům i v ulici Nové Domy.

Naše městská část žije, mění se a je 
v pohybu. Buďte i vy: tradiční pochod
Od rotundy na Okoř 2016 se letos koná 
v sobotu 18. června. Přeji vám krásné
jarní dny.

Milan Hofman, starosta
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Vážení spoluobčané,

listy

Pojďte 
diskutovat

Dne 6. 4. 2016 
se od 18.00 hodin 
koná v restauraci 
U Housliček setkání 
se zástupci Letiště 
Václava Havla Praha.

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  

Ar
ch
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P. 

Br
ats

ké
ho Kam za senátorem 
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Vážení občané,
již několik let ve spolupráci se zástupci
oddělení záchranného bezpečnostního 
systému odboru bezpečnosti Magistrátu
hl. m. Prahy řešíme možnost umístění
dvou bezpečnostních kamer v naší měst-
ské části, konkrétně v ulici K Padesátníku
a K Tuchoměřicům, a současně jejich za-
pojení do Městského kamerového sys-
tému hl. m. Prahy (MKS). Instalace je
možná po schválení návrhu „Koncepce
rozvoje a zajištění provozu Městského ka-
merového systému hl. m. Prahy na období
10 let“ v Zastupitelstvu hl. m. Prahy. Rada
hl. m. Prahy již tento návrh schválila. 

Z historie víme, že se kamerový systém
začal v Praze budovat už v roce 1997. Jde
o technicky otevřený systém s víceuživa-
telským přístupem schopný využívat po-
třebné kamery z kamerového systému

Dopravního podniku hl. m. Prahy a Tech-
nické správy komunikací Praha. To zna-
mená, že tento systém poskytuje služby
policejním složkám jak na úrovni města,
tak na úrovni městských částí hl. m. Prahy
a vedle toho i Hasičskému záchrannému
sboru Praha, Zdravotnické záchranné
službě Praha – územnímu středisku zá-
chranné služby, orgánům krizového řízení
města, Dopravnímu podniku hl. m. Prahy
a Technické správě komunikací Praha.
Rozmístění kamer vychází z potřeb měst-
ských částí Prahy, Policie ČR, Správy 
hl. m. Prahy a Městské policie hl. m.
Prahy. 

Významný přínos MKS je zejména 
v oblasti prevence kriminality. Již pouhá
instalace kamer snižuje možnost uvažo-
vat o protispolečenském jednání v moni-
torovaných lokalitách. V oblasti represe

umožňuje MKS obsáhnout velké území
a operativně informovat příslušné složky
Policie ČR a Městské policie hl. m. Prahy,
které mohou bezprostředně reagovat. Dále
je MKS využíván pro pátrání po odci-
zených motorových vozidlech s cílem
zadržení pachatelů, včetně možnosti
ochrany památek v centru Prahy a mo-
nitorování míst s výskytem prodejců
omamných a psychotropních látek.
Hlavním účelem MKS je zvýšení bez-
pečnosti občanů a návštěvníků hlavního
města Prahy. Věříme, že nové kamery
poslouží nejen k bezpečnosti občanů či
ochraně jejich majetku, ale budou mít
také pozitivní dopad na plynulost a bez-
pečnost dopravy v naší městské části. 

Přeji pěkné prožití velikonočních svátků. 
Petr Vokáč, tajemník ÚMČ

Co dělat 
ve volném čase 

30. 4. Pálení čarodějnic
29. 5. Den dětí
18. 6. Pochod na Okoř

Termíny závodů koní:
23. – 24. 4. 
28. – 29. 5. 
24. – 25. 9. 

Josef Bidman
n drobné opravy 
automobilů

n klempířské 
a lakýrnické práce
tel.: 220 950 730
723 893 312
720 674 430

Přední Kopanina, Do Roklí 36, 
164 00 Praha 6

INZERCE
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Zápis z 12. zasedání ZMČ ze dne 14. 12. 2015
Prezentace projektu „Společná stezka ul. K Tuchoměřicům“. 
P. ing. Fiala představil projekt cyklostezky a stezky pro pěší 
v ul. K Tuchoměřicům – Nebušice a řešení přechodu křižovatky
U Akcízu.

Zápis z 13. zasedání ZMČ ze dne 25. 1. 2016
Schválení rozpočtu na rok 2016. P. starosta představil návrh
rozpočtu MČ, který je navržen jako vyrovnaný. Celkové příj-
my/výdaje jsou ve výši 4,56 milionu Kč. Rozpočet byl zastupi-
telstvem schválen (hlasováno 7-0-0).

Zápis ze 14. zasedání ZMČ ze dne 29. 2. 2016
P. starosta připomněl záchranu rotundy sv. Maří Magdaleny za
výrazného finančního přispění rakouského císaře Ferdinanda
V. Dobrotivého v letech 1852–1859. P. zastupitel Navrátil ve
spolupráci s p. tajemníkem Vokáčem navrhl zřízení bankovního
účtu na veřejnou sbírku pro financování vytvoření a umístění
pamětní desky Ferdinanda V. Dobrotivého. Zastupitelstvo s ná-
vrhem souhlasilo (hlasováno 7-0-0).

Petr Vokáč, tajemník ÚMČ

Výběr ze zápisů zasedání ZMČ

Není to tak dlouho, co jsem vám prostřed-
nictvím Kopaninských listů přál krásné 
a klidné Vánoce a dnes… Dnes stojíme na
prahu jara roku 2016. Jaký to bude rok 
a co vše nám přinese, to jistě ukáže čas.
Nyní je zřejmé, že nám již stihl „nadělit“
změnu zákona 361/2000 Sb., o provozu na
pozemních komunikacích. 

Zde se hovoří o povinnosti chodce, a to
ve znění: „Pohybuje-li se chodec mimo
obec za snížené viditelnosti po krajnici
nebo po okraji vozovky v místě, které není
osvětleno veřejným osvětlením, je povi-

nen mít na sobě prvky z retroreflexního
materiálu umístěné tak, aby byly viditelné
pro ostatní účastníky provozu na pozem-
ních komunikacích.“ 

Pro nás všechny (jako chodce) to zna-
mená pořízení si jakéhokoli reflexního
oděvního doplňku (reflexního pásku, klí-
čenky, odrazky na botách nebo různých re-
flexních samolepek). Jednoduše, čím více
budeme vidět, tím lépe. Reflexní prvky je
možné zakoupit si téměř kdekoli a jejich
cena se pohybuje v desítkách korun. 

Milan Jeřábek, strážník-okrskář

Na slovíčko se strážníkem

Celkem 2282 kilogramů použitého tex-
tilu odevzdali loni obyvatelé Kopaniny
prostřednictvím společnosti Potex k dal-
šímu zpracování, v rámci celé Prahy to
pak bylo 1 679 250 kilogramů. Vytří-
děné oblečení se využívá na charitativní
účely.  

Každý týden připravujeme oblečení
na míru pro čtyři organizace. Vždy jim
dodáváme jen to, co v danou chvíli po-
třebují. Od organizací dostáváme pravi-
delně zpětnou vazbu k darovanému
textilu a podle jejich instrukcí upravu-
jeme skladbu vytříděného oblečení.

Oblečení připravujeme pro tyto orga-
nizace: Naděje (stará se o osamělé lidi 
a lidi bez domova), Centrum sociálních
služeb Praha (stará se o osamělé lidi 
a lidi bez domova), Progressive (pracuje
s drogově závislými a zabývá se prevencí
drog), Společnou cestou (poskytuje
služby a ubytování matkám a rodinám 
s dětmi, které se ocitly v tíživé životní si-
tuaci).

Celkově jsme těmto organizacím dodali 3000 kilogramů vy-
tříděného textilu a spolupracujeme s nimi již několik let. Týdně

vytřídíme zhruba 750 kilogramů oble-
čení. Oděvy třídíme ve třech lidech,
kteří se touto činností zabývají ve svém
volném čase a bez nároku na odměnu.

Zbylé oblečení, jež u nás už nelze vy-
užít, dodáváme zpracovatelům, kteří
umí zrecyklovat téměř vše, co se do
kontejnerů dostane. Je důležité mít part-
nery na zpracování opravdu všech slo-
žek textilního odpadu. Jen tak nic
neskončí na skládkách.

Z prodeje tohoto zbytkového textilu
dlouhodobě podporujeme další organi-
zace, které ke své činnosti více potřebují
peníze než použité oblečení. Patří mezi
ně například Klokánek Chabařovická
(pečuje o děti a mladistvé), Pomocné
tlapky (provádí výcvik asistenčních psů
pro nevidomé nebo tělesně postižené),
Pro-contact (podporuje vzdělávání dětí
v Africe) nebo Linka bezpečí (pomáhá
dětem a mladistvým v obtížných chví-
lích jejich života).

V loňském roce jsme přispěli našim partnerským organiza-
cím celkem 460 000 Kč. Děkujeme všem, kteří nám pomáhají.

Veronika Knoblochová, Potex

Na Kopanině se nasbíralo přes dvě tuny
textilu na dobročinné účely

Fo
to 

 P
ote

x
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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 pros-
třednictvím 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 pouze na jednom
stanovišti, a to 5. 4. v chatové osadě Pre-
láta (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, budou
velkoobjemové kontejnery v naší měst-
ské části přistavovány na náklady Magis-
trátu hl. m. Prahy v odpoledních hodi-
nách pouze po dobu čtyř hodin s dozo-
rem, konkrétně od 14.00 do 18.00 hodin, 
a to v termínech 5. 4., 19. 4. a 21. 6.

V termínu 24. 5. bude kontejner přista-
ven na náklady naší městské části, a to do
9.00 hodin prvního dne a odvezen násle-
dujícího dne do 9.00 hodin. Upozorňu-
jeme občany, že kontejnery nejsou určeny

pro odkládání komunálního odpadu,
pneumatik, autobaterií, skla, plastů, ba-
rev, olejů, rozpouštědel, kyselin, léků,
stavební sutě, veškerých odpadů z podni-
katelské činnosti a nebezpečného odpadu.
Likvidaci biologického odpadu ze zahrad
provádějte vlastním kompostováním. Ten-
to odpad nelze ukládat do kontejnerů.
Rovněž občany upozorňujeme na možnost
celoročně zdarma odkládat vybrané  druhy

odpadů (objemný odpad, odpad ze zeleně
– bioodpad, dřevo, stavební suť u byto-
vých úprav, kovový odpad, elektrošrot,
papír, sklo, plasty a nebezpečné odpady)
pod kontrolou obsluhy do jednotlivých
velkoobjemových kontejnerů ve Sběrném
dvoře hl. m. Prahy. 

Petr Vokáč, tajemník ÚMČ

Rozmístění kontejnerů 
v prvním pololetí roku 2016         

19. 4.

24. 5.

21. 6.

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.

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.
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21. června

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.

Petr Vokáč, tajemník ÚMČ

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

Rok milosrdenství
Určitě už jste slyšeli, že tento rok je pro
katolickou církev „Svatým rokem milosr-
denství“. Ale možná nevíte, co to přesně
znamená, a myslíte si, že slovo „milosr-
denství“ je zastaralý náboženský výraz,
který už vám nic neříká… A nejste sami!

Ale přece náš svět potřebuje milosrden-
ství. Naše vztahy potřebují milosrdenství.

Milosrdenství je pozitivní pohled na
druhého. Pohled, který ho neodsuzuje
jenom proto, že je jiný, a tak mu umož-
ňuje, aby nereagoval protiútokem. Je to
nutná podmínka pro to, aby existoval
opravdový dialog. Dialog předpokládá
pravdivost. V dialogu se snažíme pochopit
druhého, abychom mu mohli říct, s čím

souhlasíme nebo nesouhlasíme a případně,
v čem se mýlí. Být milosrdný neznamená
se vším souhlasit nebo všechno omlouvat,
ale mít úctu k člověku, i když se mýlí.

Často se říká, že spravedlnost je důleži-
tější než milosrdenství. Spravedlnost je
důležitá jak ve vztazích, tak ve světě, ale
sama nestačí. Spravedlnost může vést 
k tomu, že odpovídáme na nenávist nená-
vistí, na násilí násilím, na válku válkou. 
A takový přístup nic neřeší, nebo řeší
pouze provizorně podle „zákona silněj-
šího“, ale s jakými důsledky? „Oko za oko
udělá z našeho světa slepce,“ řekl Ma-
hátma Gándhí. Jenom milosrdenství, ruku
v ruce se spravedlností, umožňuje, aby

život šel dál. „Musíme žít spolu jako
bratři, jinak zemřeme spolu jako blbci,“
dodal Martin Luther King.

Blíží se Velikonoce a jaro: vítězství
světla nad tmou, života nad smrtí. Ať je to
pro nás také vítězství naděje nad rezignací,
radosti nad smutkem, milosrdenství nad
nenávistí.

P. Alain Cleyssac, 
Komunita Chemin Neuf

Harmonogram rozmístění velkoobjemových
kontejnerů na rostlinný odpad na jaro 2016 

So 9. 4. od 9 do 12 hod. Do Roklí u č. p. 17 – naproti sběrným nádobám na tříděný odpad
So 23. 4. od 9 do 12 hod. Chatová osada Preláta – naproti č. p. 57
So 7. 5. od 9 do 12 hod. K Prelátům – u sběrných nádob na tříděný odpad
So 21. 5. od 9 do 12 hod. K Padesátníku, č. p. 118 – u samoobsluhy
So 4. 6. od 9 do 12 hod. Do Roklí u č. p. 17 – naproti sběrným nádobám na tříděný odpad
So 18. 6. od 9 do 12 hod. Chatová osada Preláta – naproti č. p. 57

Velkoobjemové kontejnery budou přistaveny na náklady Magistrátu hl. m. Prahy. Upozorňujeme vás, že kontejner je určen pouze
na rostlinný odpad. Ostatní druhy odpadu do něj nepatří. U kontejneru bude prováděna 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:
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NARODILI SE:
Jan Paul, 3. 1. 2016

JUBILEA:

LEDEN
Teresie Musilová, 80 let
Miroslav Militký, 85 let

ÚNOR
Marie Trojnová, 90 let

Jaroslava Doksanská, referentka ÚMČ

Ze života... Pojďte s námi na Okoř!
Dne 18. června se koná 
již 16. ročník tradičního 
pochodu Od rotundy 
na Okoř. Sraz účastníků 
je v 9 hodin u rotundy 
sv. Maří Magdaleny. Na Okoři
bude rezervována restaurace.
K návratu lze v odpoledních
hodinách využít autobus 
přistavený MČ. 
Srdečně zveme!

Od nepaměti byla opuka jako stavební
kámen vyhledávána pro románské
stavby, později i pro sochařská díla. Jako
příklad můžeme uvést dodání velkého
kamenného bloku, ze kterého profesor 
a rektor AVU Jan Štursa vytvořil postavu
Přemysla Oráče s pluhem v nadživotní
velikosti. Kvádr nebylo možno odvézt, 
a proto došlo k odbornému částečnému
otesání a teprve poté k jeho naložení 
a odvozu. Socha se nachází na Zbraslavi
v kostele. Další sochu vytvořil profesor
Bohumil Kafka, rektor Uměleckoprů-
myslové školy v Praze. Také náš kostelí-
ček je postaven z tohoto kamene a uvnitř
nad hlavním oltářem je vsazen reliéf vy-
tesaný z opuky.

Kámen byl dodáván na Pražský hrad
hlavně na opravy církevních staveb. 
Využití našel i v chrámu sv. Barbory 

v Kutné Hoře nebo v kostele sv. Cyrila 
a Metoděje v pražském Karlíně. Na za-
čátku 20. století se v hojné míře využíval
na nové stavby, ale také se z něj vyráběly
žlaby, koryta, dlaždice, římsy nebo
schody. Až později opuku nahradil beton
a jiný stavební materiál. I po 2. světové
válce pokračovala těžba opuky hlavně
pro opravu památek (Pražský hrad či
Anežský klášter) a potom i na nově vzni-
kající stavby. 

Opukové lomy patřily místním obča-
nům a také panu Morávkovi, mistru kam-
nářskému. Po roce 1948 pak přešly oba
lomy pana Paula a pana Morávka do
správy Stavebního podniku Praha-západ
a dále se majitelé střídali, nakonec lomy
odkoupila firma TATI. Ještě je nutno
dodat, že v obou lomech před 2. světo-
vou válkou pracovalo více lidí, ale po

jejím skončení zde zůstal jen Antonín
Limburský a několik brigádníků, později
zde lidé pracovali podle momentální po-
třeby. 

Lom dodával kvalitní materiál napří-
klad na památník ostravské operace 
v Hrabyni, do vestibulu metra ve stanici
Hradčanská, na opravu Hladové zdi na
Újezdě, na hradby okolo letohrádku
Hvězda nebo na schody a okna při opravě
Domu u Kamenného zvonu na Staro-
městském náměstí. V současné době jsou
práce v lomu pozastaveny a zatím není
rozhodnuto, zda bude vůbec obnovena
těžba tohoto krásného kamene, který byl
nazýván „Zlatá opuka“. Vždyť tento
kámen dal jméno i naší obci, Kopanina
od slova „kopáno“.

Miroslav Novotný, 
místostarosta a kronikář

Opukové lomy – chlouba Přední Kopaniny

Vážení občané Přední Kopaniny,
plánujeme zavedení lokální dopravy mikrobusem v Přední Kopanině, a to z ulice K Prelátům 
k zastávkám autobusů v ulicích K Tuchoměřicům a K Padesátníku v návaznosti na jízdní řád stá-
vajících linek autobusů 161 a 312 v předpokládané četnosti 5 až 6× dopoledne a 5 až 6× od-
poledne. Tímto „pendlbusem“ by byl zajišťován svoz občanů nejen ke spojům do Prahy k výše
uvedeným zastávkám, ale i přímý spoj na Letiště Praha či k Outlet Galleria Moda Tuchoměřice. 
V mikrobuse budou platit běžné jízdenky a předplatné karty MHD. Přesná stanoviště budou
stanovena na základě místního šetření se společností Ropid.

Budu mít o uvedenou službu zájem? ANO NE

Kolikrát týdně tuto službu využiju? ___________________________________

Dejte nám vědět telefonicky či e-mailem, případně vystřihněte minianketu a vhoďte ji do
schránky našeho úřadu. Děkujeme.

Jaroslava Doksanská, referentka ÚMČ

Pendlbusem z Kopaniny tam a zase zpátky
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Při jednom posezení u sklenky vína 
s děvčaty se nás Zituš zeptala s rozjasně-
nou tváří: „Jdete na masopust?“ No, moc
se mi nechtělo, ale abych jí udělala radost
a aby neměla obavu, že tam bude
sama,tak jsem jí slíbila, že jdu. Co odpo-
věděla Zituš? „Tak to je prima, já tady
bohužel nebudu.“ Slyším dobře? Naver-
buje půl vsi a sama nebude? Nakonec ale
škoda pro Zituš, průvod i večerní zábava
se 6. února dost vydařily. 

Při srazu v restauraci U Housliček jsem
postřehla maskovaného vojína, zřejmě už
toho měl dost, protože měl rezavé háro 
a dokonce i třetí oko. Někdo měl těžkou
hlavu z letadel a já se dost divím, že si
ještě nezvykl. Běhalo tam dost drobotiny,
a najednou slyším jedno dítko, jak říká
mladé, pohledné mamince v dosti požeh-
naném stavu: „Tati, už půjdeme?“ To je
teda doba, emancipace se vším všudy,
pane, já smekám, to je odvaha. 

Samozřejmě se u restaurace hemžila
všemožná strašidla, zvířátka, lékař, vod-
níci, šášové, fakír, indián a dokonce nás
ze záhrobí navštívil i pan Chaplin, kte-
rého jsem nejdřív zařadila do škatulky
tzv. tajných z dob Fešáka Huberta. Zdra-
votní sestřička z jednotky intenzivní péče
neboli JIP měla své pytlíky na moč a krev
proklatě nízko, ale nakonec jejich obsah
nebyl vůbec špatný. 

Zjistila jsem, že mechanici z dopravního
podniku, či co to ten dlouhý pán měl za
znak na prsou, si vůbec nežijí špatně, jeli-
kož jeden do průvodu přišel a bylo vidět,
že si žije na hodně vysoké noze, vlastně
co dím, na obou nohách. Na posilněnou
byla spousta koblih s marmeládou, za-
tímco kobyla v průvodu bohužel chyběla.
K poslechu a tanci hráli „Vizoviční
kanci“. Byli to bezva pánové, které musím
opravdu pochválit, protože to byla štreka 
a celou ji s průvodem ušli a uhráli.

Občerstvovacích zastávek bylo hodně
a všude vlídné přivítání. Děkujeme! Po
návratu do restaurace, kde bylo také při-
praveno občerstvení, začal program pro
dětičky. Krásně si zasoutěžily, to zase
díky Šárce, vyhrály různé sladkosti a taky
si „trsly“. A pak honem do postýlek, jdou
se bavit dospěláci.

Večerní zábava byla zábavná, kapela
šumná, ale masek málo, tedy aspoň si to
myslím. Jestli byl někdo v masce a já to
nepoznala, tak se omlouvám. Jedna dvo-
jice opět nezklamala a přišla k nám rov-
nou z makového pole, myslím tedy
pohádkové makové pole, jako místo trva-
lého pobytu, ne místo ke sklízení – to jsem
se do toho nějak zamotala… Každopádně
já jsem se také motala – na parketu – a dě-
kuji za provedení. No prostě a jednoduše,
byl to hezký den. Škoda, že jsi Zituš chy-
běla. Díky všem za organizaci!

Barbora Ježková

Masopust jak se patří
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Z důvodu nutné rekonstrukce pojezdové dráhy TWY F bude v ter-
mínu od 15. 3. do 10. 6. 2016 mimo provoz hlavní dráha na Le-
tišti Václava Havla Praha ve směru 06 (tedy směr na MČ
Praha-Přední Kopanina). V tomto období bude standardně v pro-
vozu hlavní dráha ve směru 24 (na obec Jeneč) a v případě nevy-
hovujících povětrnostních podmínek bude nutné letecký provoz
převést na vedlejší dráhu RWY 12/30. S ohledem na dlouhodobé
statistiky proudění větru lze odhadovat provoz na vedlejší dráze na
přibližně 37 dní. Je však nutné upozornit, že nepůjde o nepřeru-
šovaný časový úsek, ale součet více kratších termínů. Stávající
TWY F, která slouží k pojíždění letadel na hlavní dráhu 06/24,
funguje od 80. let minulého století a je za hranicí své životnosti. 

Letiště Václava Havla Praha se umístilo na druhé příčce 
v prestižním mezinárodním průzkumu, který hodnotí úroveň
kvality služeb v roce 2015. Ocenění získalo v konkurenci
všech evropských letišť, kterými projdou ročně více než dva
miliony cestujících. Žebříček každoročně vyhlašuje Meziná-
rodní rada letišť (Airports Council International – ACI), a to
pro regiony Afrika, Asie-Pacifik, Evropa, Střední východ, Se-
verní Amerika a Jižní Amerika-Karibik. Pro Letiště Václava
Havla Praha je to historicky první umístění na předních příč-
kách průzkumu. Druhé místo sdílí společně s letišti v Dublinu,
Curychu a na Maltě. Průzkumu ACI probíhal na 300 letištích
ve světě. Hodnotícími kritérii byla celková spokojenost ces-
tujících s letištěm i s jeho službami, jako je nabídka restaurací
a obchodů, vybavení letiště, průběh pasové a bezpečnostní
kontroly, proces odbavení, snadná orientace, ale i doprava
z/na letiště. Na prvním místě se v regionu evropských letišť
přepravujících ročně více než dva miliony cestujících umístila
ruská letiště Šeremetěvo, Pulkovo a Soči, třetí místo obsa-
dila letiště v Kodani, Keflaviku, Portu, Vídni a londýnské 
Heathrow. 

I v letošním roce bude pokračovat grantový program ŽIJEME
ZDE SPOLEČNĚ, v rámci kterého Letiště Praha již přes deset
let podporuje projekty na zlepšování životního prostředí v okolí
letiště. Městská část Praha-Přední Kopanina každoročně získá
příspěvek ve výši 1 153 540 Kč, který může investovat podle
vlastního uvážení do projektů z oblasti ochrany vodních toků,
ovzduší, protihlukové ochrany, snižování prašnosti, odpado-
vého hospodářství nebo rekultivace krajiny včetně vysazování
zeleně. V minulosti byly finance využity například na odvoz 
a likvidaci objemného odpadu, odstranění černých skládek, re-

vitalizaci městské zeleně nebo budování vodovodního řadu. Fi-
nanční příspěvek od letiště však mohou získat i občanská sdru-
žení, sportovní kluby, dobrovolní hasiči či jiné neziskové
organizace působící na území podporované obce nebo městské
části, a to prostřednictvím druhého pravidelného programu 
s názvem DOBRÉ SOUSEDSTVÍ. Ten je vyhlašován v září 
a svým zaměřením nabízí širší využití podpory na různé záj-
mové aktivity, kulturu, vzdělávání nebo zdravotnictví. Z Přední
Kopaniny byla v minulosti touto formou několikrát podpořena
tělovýchovná jezdecká jednota a místní fotbalový klub. 

Od roku 2005 investovalo Letiště Praha 
na Přední Kopanině miliony korun

Změna provozu 
v souvislosti s opravou
pojezdové dráhy

Letiště získalo 
ocenění za kvalitu
svých služeb 
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V červnu letošního roku bude stadion v Přední Kopanině dějiš-
těm velkého dětského fotbalového turnaje. Iniciátorem celé akce
je Letiště Praha, které chce touto akcí podpořit kladný vztah dětí
k nejoblíbenějšímu českému sportu i ke sportování obecně.
Určen bude pro fotbalové přípravky z obcí a městských částí 
z nejbližšího okolí Letiště Václava Havla Praha. Turnaj se usku-
teční na stadionu U Drahušky v Přední Kopanině. Hrát se bude
podle pravidel fotbalové přípravky a speciálně pro tento turnaj
zde vznikne několik menších hřišť, kde budou utkání probíhat
současně. „S pořádáním turnajů máme dlouholeté zkušenosti 
a tento bude patřit mezi ty nejvýznamnější,“ řekl Tomáš Cigá-
nek, předseda FC Přední Kopanina, a dodal. „V naší mládež-
nické akademii máme děti z celého okolí letiště. Je pro nás
milým potěšením dlouholeté vztahy využít pro uspořádání to-
hoto turnaje. Rád bych tímto pozval týmy, které ještě teprve uva-
žují o přihlášení, fanoušky a klidně i dobrovolníky na pomoc.
Chceme udělat dětem parádní fotbalovou vzpomínku s letadlem
ve znaku.“ Přesný termín turnaje je zatím v jednání (cip).
Pro bližší informace piště na e-mail: tomas.ciganek@fcpk.cz. 

Hana van der Hoeven, Letiště Václava Havla Praha

Velký fotbalový turnaj
pro děti pod záštitou 
Letiště Praha
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Napadlo vás někdy, že kanalizace nemusí
být jediným možným místem, kam sráž-
ková voda stéká? Podle základních prin-
cipů hospodaření s dešťovou vodou totiž
není kanalizace rozhodně to nejvhodnější
místo, kde by měla „dešťovka“ skončit.
Klasický model, který ve městě najdeme,
vypadá tak, že je většina plochy zasta-
věná lidskými sídly, komunikacemi,
chodníky a obchodními centry. Prostor je
vybetonovaný nebo vyasfaltovaný a veš-
kerá voda, která na něj při přeháňkách
dopadne, steče do kanalizace. Totéž platí
i o střechách – stále převažují klasické
střechy z materiálů, jako je plech, tašky,
apod. Po lijáku putuje voda do okapů,
odtud na silnice a opět do kanálů. Sto-
ková síť vede do čistíren odpadních vod,
kde se voda přečistí a je vypuštěna do
řek. Řeky ústí do moří, takže voda se ne-
vrací do malého vodního cyklu, ale pu-
tuje do velkého.

Malý cyklus je koloběh vody nad pev-
ninou – dešťová voda, která na ni spadne,
se vzápětí vypaří a tak to jde pořád do-
kola. Obdobně to funguje i nad mořem.
Pro srovnání – u velkého vodního cyklu
dochází k výměně vody mezi oceány 
a pevninou.

Čističky pod náporem nečistot
To, že společně s rozrůstáním měst a zas-
tavováním pozemků přibývá i vybe-
tonovaných ploch, je zřejmé. Voda se ne-
vsakuje přirozeně do půdy, protože je
uměle svedena do kanálů. To vede k přetí-
žení čistíren odpadních vod. Při prudším
nebo dlouhodobějším lijáku se „nahrne“
větší množství vody do čističek, což sni-
žuje účinnost čištění odpadních vod. Voda
navíc smete a naváže nejrůznější nečis-
toty, které se v ní rozpustí. Jsou jimi
prach, trus, štěrk, písek, kamínky, ale 
i kousky rostlin a menších živočichů. Čis-
tírny se pak potýkají s problémy s odbou-
ráváním těchto látek.

„Dešťovka“ hraje nezastupitelnou roli
i pro podzemní vody. Jedině jejím vsa-
kem se mohou zásoby podzemních vod
obnovovat. Tyto vody jsou zdrojem pitné
vody, takže by se jejich množství nemělo
zmenšovat. Více než polovina srážek se
používá na výrobu pitné vody.

Čím více člověk přetváří krajinu a čím
více se zvyšuje podíl zpevněných ploch,
tím více klesá schopnost krajiny vázat
vodu (tzv. retenční schopnost). Pokud 
rapidně poklesne množství vegetace 
a půdy, voda se nemá kam vsáknout 
a hrozí tak zvýšené riziko záplav. Ne na-

darmo se vysazují u řek břehové porosty,
které jsou v případě rozvodnění schopné
pohltit alespoň část vody. Pokud je tok
přehnaně regulován a jeho okolí vybeto-
nované, pravděpodobně na sebe lokální
povodně nenechají dlouho čekat. Zeleň
je potřeba udržovat i ve městě.

Teplotní ostrůvky
Špatné hospodaření s dešťovou vodou
však nemusí zapříčinit jen povodně a zá-
plavy, ale (možná paradoxně) i sucho.
Nevsákne-li se dešťová voda do půdy, ale
je svedena do kanalizace, půda přichází
o svůj výhradní a v podstatě jediný zdroj
vláhy. Srážky představují totiž, alespoň 
v České republice, primární zdroj vody.
Voda v krajině navíc značně ovlivňuje lo-
kální klimatické poměry. Ve městech se
často tvoří tzv. teplotní ostrůvky. Také
jste si všimli toho, že v parném létě bývá
snesitelněji na louce nebo u lesa, zkrátka
někde, kde roste vegetace? To proto, že
voda odpařující se z rostlin ochlazuje své
okolí. Naproti tomu umělé materiály,
třeba beton a asfalt, absorbují sluneční
záření tím více, čím jsou tmavší. Napří-
klad chodníky a komunikace zůstávají
často rozpálené i po západu slunce 
a svému okolí předávají teplo. Z toho
pramení existence tzv. teplotních os-
trůvků – míst, kde panuje teplejší mikro-
klima neboli vyšší teplota. Ostrůvky se
tvoří hlavně v centrech měst. Přítomnost
rostlin souvisí s odpařováním vody, které
je velmi důležité pro zmírnění teplotních
výkyvů – stabilizuje mikroklima dané
oblasti. Čím více zeleně budeme mezi
svými příbytky mít, ať už v podobě
parků, alejí nebo remízků, tím lépe se
bude dešťová voda vsakovat do půdy 
a postupným odpařováním prospívat
svému okolí.

Vegetační střechy
Účelem správného hospodaření s dešťo-
vou vodou je vracení vody do malého
vodního cyklu. Navrácení vody do kolo-
běhu nejlépe dosáhneme tak, že napodo-
bíme situace, jež nastávají v přírodě.
Vytvoříme tedy takové podmínky, které
jsou co nejpřirozenější. Co to znamená? 
Eliminujeme zastavěné plochy, a naopak
podpoříme ty nezpevněné, aby se voda
měla kam vsáknout. Dále rozšíříme
zeleň, která „dešťovku“ váže. Toho do-
sáhneme například zřízením tzv. vege-
tačních střech, jež jsou, jak již název
napovídá, porostlé rostlinami. Ty zachy-
távají srážky, přičemž se následně voda

ze zeleně odpařuje. Zrovna tak zakládání
parků a zatravňování okolí komunikací
prospěje životnímu prostředí a zlepší
jeho kvalitu. Nejen obce, ale i každý jed-
notlivec může přispět ke správnému na-
kládání s dešťovou vodou. Ptáte se, jak
na to?

V první řadě můžeme všichni ve svých
domácnostech částečně nahradit pitnou
vodu tou dešťovou – údajně až polovina
veškeré spotřebované vody nemusí být
pitná. „Dešťovka“ se dá využít při praní,
splachování toalety, zalévání, úklidu
apod. Výhod to má hned několik – za-
prvé za ni neplatíte a zadruhé tím, že ji
budete recyklovat, ochráníte životní 
prostředí. Dešťová voda putuje do čis-
tičky odpadních vod v každém případě,
ale vy ji můžete chytře využít např. na
zmíněné splachování. Tím ušetříte čis-
tičku o přívaly další použité pitné vody,
takže nebude zbytečně přetížená. Záro-
veň odlehčíte stokovým sítím a nebudete
plýtvat pitnou vodou, jejíž výroba je ná-
kladná a spotřebuje se na ni spousta che-
mikálií.

Kromě toho kohoutková voda bývá
tvrdší než dešťová, takže je potřeba v ní
při praní rozpustit o dost více pracích

Hospodaření s dešťovou vodou
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ČLÁNEK VZNIKL V RÁMCI PROJEKTU „POČÍTÁME S VODOU“ FINANCOVANÉHO Z PROGRAMU ŠVÝCARSKO-ČESKÉ SPOLUPRÁCE
A ZA PODPORY MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR. 

prostředků. Ty ale obsahují fosforečnany,
které způsobují čističkám problémy. Po
mechanickém a biologickém čištění ná-
sleduje ve většině čističek i terciární čiš-
tění, jež má zbavit odpadní vodu fosforu,
ale velké množství fosforečnanu čističky
také zatěžuje. Tím se látky podobného
charakteru dostávají do oběhu a podílejí
se na eutrofizaci, to znamená na zvyšo-
vání podílu živin v přírodě, což není žá-
doucí. Kvůli tomu dochází k přemnožení
sinic a řas, které každý určitě poznal na
vlastní kůži během letního koupání.

Zjednodušeně řečeno, když budete
doma správně hospodařit s dešťovou
vodou, například ji použijete na zmíněné
praní, omezíte množství vyprodukova-
ných fosforečnanů, jež rozvrací rovno-
váhu v přírodě. Navíc také ušetříte za
prací prostředky, jelikož jich postačí
méně.

Tvrdá voda snižuje mimo jiné i život-
nost praček, protože se podílí na tvorbě
vodního kamene. To samé platí o toaletě.
Kohoutková voda obsahuje nejčastěji
hořečnaté a vápenaté kationty přeměňu-

jící se na uhličitany, které se vysrážejí 
v podobě vodního kamene. Dešťová
voda má odlišné chemické složení vody,
nenajdeme v ní tolik solí. Zrovna tak se
v ní nachází méně zmíněných kationtů.
Když použijete na praní dešťovou vodu,
omezíte tvorbu uhličitanů a prodloužíte
životnost své pračky.

„Dešťovku“ nepoužívat na všechno
Každopádně ať už dešťovou vodu využí-
váte v domácnosti jakkoli, pamatujte, že
na rozdíl od té pitné nesplňuje zdravotní
kritéria a nesmí se tedy vzájemně zamě-
ňovat. Proto na pití, vaření, mytí nádobí
a osobní hygienu vždy používejte vodu
z kohoutku. Taktéž je nutné dbát na bez-
pečnost dětí, aby „dešťovku“ omylem
nevypily. 

Do koncepce správného hospodaření
patří také vegetační střechy. Jsou čím dál
tím více oblíbené nejen kvůli tomu, že
přispívají ke správnému nakládání s deš-
ťovou vodou, ale mimo jiné poskytují je-
jich majitelům i estetický prožitek. Zřídit
si je můžete i na lehce šikmém povrchu
a vysázet se na nich dá takřka cokoli, od
mechů a nenáročných sukulentů až po
celé trávníky, keře a stromy.

Pokud se chcete spíše kochat rostli-
nami při posezení na zahradě, postavte si
zahradní jezírko. Lze ho zajímavě osázet
a zdobí zahradu. Kromě toho opět při-
spějete k postupnému odpařování vody,
které se bude při dešti kumulovat. Volná
hladina poskytuje možnost vodě vrátit se
zpět do malého vodního cyklu, protože
se vypaří a znovu zkondenzuje. Nicméně
výpar z vegetace je intenzivnější než 
z vodní hladiny. Probíhá rychleji, ob-
zvlášť u keřů a stromů, jejichž větve
nesou velké množství listů. Právě odtud
se voda dostává do ovzduší.

Jezírko má ještě jednu nespornou vý-
hodu – stejně tak jako vegetační střecha
nebo volně vysázená zeleň v parku och-
lazuje své okolí. Sami jste si určitě
všimli, že je u vody v létě lépe. Nádrž
nebo jezírko prospívají nejen odpařová-
ním vody z hladiny, ale i z rostlin, které
okolo nich vysadíte.

Propustné povrchy
To však není jediné, co si na své zahradě
v rámci správného hospodaření s dešťo-
vou vodou můžete postavit. Ne všechny
zpevněné povrchy musejí být nutně ne-
propustné. Právě naopak. Každý z vás již
jistě viděl příjezdové cesty v podobě

dlažby, kdy v mezerách mezi jednotli-
vými kostkami záměrně roste tráva. Vy
tak pohodlně zajedete ke garáži, ale záro-
veň poskytnete vodě možnost vstřebat se
v mezerách pod povrch. Záleží pochopi-
telně i na vlastnostech půdy. Písčitá půda
bývá lehčí, protože je tvořená z větších
částic. Také je více provzdušněná a zrov-
na tak voda skrz ni proteče rychleji. Na-
proti tomu struktura jílovitých půd je
jemnější a rychleji se nasytí vodou.

Povrchy mohou být tvořeny i jemnými
kamínky, štěrkem nebo dřevem. Právě
dřevěná dlažba je oblíbená. Dostatečně
zpevňuje, snese velké zatížení a vypadá
přirozeně. Zkrátka stále patří k prefero-
vaným povrchům. Dokonce existuje 
i propustný neboli drenážní beton. Na roz-
díl od toho klasického je schopný propus-
tit srážkovou vodu do půdy. Hodí se na
zahrady, před garáže, ale i do parků apod.

Vhodné ke zpevnění povrchu jsou 
i zatravňovací panely. Jsou poskládány 
z mnoha buněk, které umožňují růst tráv-
níku, takže po čase panely ani na první
pohled neuvidíte. Těmito zatravněnými
buňkami se opět vsakuje voda do ze-
miny.

Co se ještě nabízí
Dalším možným řešením je výstavba za-
sakovacích průlehů, šachet nebo rýh.
Průlehy jsou zařízení v podobě zatrav-
něné prohlubně, které můžete mít třeba
na zahradě. Voda sem při dešti steče 
a postupně se vsákne lépe než na rovném
podkladu. Ovšem hloubka průlehu by
neměla přesáhnout 30 cm. Kdyby byla
větší, pravděpodobně by se voda hůře
vsakovala, jelikož by sem při větším
dešti stekla všechna voda z okolí. Zapla-
vení vede ke vzniku anaerobního pros-
tředí. Většina rostlin k němu ale není
přizpůsobená a hyne. Vsakovací šachta
se od průlehu liší tím, že je to zařízení
umístěné v zemi. Jedná se o soustavu
perforovaných skruží, kterými proudí
dešťová voda dovnitř.

I přesto, že se již přestává s pitnou
vodou plýtvat a její průměrná spotřeba
klesá, stále je zbytečně používána tam,
kde to není nutné. Správným hospodaře-
ním s dešťovou vodou, včetně jejího 
využívání, zajistíme do budoucna dosta-
tečné zásoby pitné vody i pro další gene-
race a částečně navrátíme rovnováhu
přírodě.

Barbora Martínková, 
Ekoporadna Praha
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