
ještě před tím, než odjedete na prázd-
niny, se s vámi chci podělit o vynikající
zprávu. Díky pozornosti, které této na-
nejvýš aktuální problematice věnuje naše
zastupitelstvo, a rovněž díky vstřícnému
postoji magistrátu (zejména paní radní
Plamínkové) jsme získali prostředky na
dokončení projektových prací nové čis-
tírny odpadních vod, včetně odkanalizo-
vání části Preláta (a také na dokončení
výstavby vodovodního řadu v této loka-
litě).

Naše nová čistírna odpadních vod
bude mít kapacitu rovnající se ekviva-
lentu 1850 obyvatel. Ta stávající, jež
byla kdysi projektována pro asi 450 lidí,
je dlouhodobě provozována na hranici
své kapacity (vždyť počet obyvatel,
kteří tu žijí, se blíží tisícovce). „Stará“
čistírna bude fungovat do poslední
chvíle, po dokončení té nové proběhne
„přepnutí“ na vyšší výkon. Doufám, že
tato situace nastane již v roce 2016 nebo
nejpozději 2017.

Znamená to, že Kopanina bude mít za-
jištěné infrastrukturální předpoklady pro
svůj další rozvoj. Vždy jsem věřil, že náš
domov, městská část Praha-Přední Kopa-
nina, dostane šanci se dál postupně, při-
rozeně rozvíjet a že nás blízkost letiště 
v tomto smyslu neomezí. 

Ať na prázdniny jedete kamkoli, přeji
vám šťastnou cestu a hlavně šťastný ná-
vrat domů, do městské části, která má před
sebou bezpochyby skvělou budoucnost!

Milan Hofman, starosta
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Vážení spoluobčané,

listy

Dovolená praktického lékaře
MUDr. Lenka Fejfarová

7. 7. – 10. 7.
Sestra je přítomna, odběry se provádějí.
Zástup MUDr. Michaela Formánková
FTVS, José Martího 31, Praha 6
telefon 220 172 384
Ordinační hodiny: po 9–14 hod., út 13–18 hod.
st 8–13 hod., čt 13–17 hod., pá 9–12 hod.

17. 8. – 28. 8. 
Zástup 
MUDr. Sylva Kohoutová
Lužná 591/4, Praha 6, 
telefon 235 350 262 
Ordinační hodiny: 
po 9.30–13 hod. 
út, čt, pá 8–13 hod. 
st 13–18 hod.
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Policie ČR informuje

Vážení občané,
v souvislosti s probíhající přípravou no-
vého územního plánu hl. m. Prahy (Me-
tropolitní plán hl. m. Prahy – MPP) bych
se chtěl zmínit o tom, že se 18. 5. 2015 zá-
stupci naší městské části zúčastnili indivi-
duálního setkání, které zorganizoval
Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy
(IPR). 

Jednalo se o pracovní konzultace, slou-
žící k ověření a aktualizaci podkladů a ná-
mětů, jež naše městská část poskytla
zástupcům IPR. Nešlo o projednávání
podle zákona 183/2006 Sb., nepředstavo-
val se na nich dokončený návrh územního
plánu, konzultace byly dobrovolné a ne-
závazné. Konzultovaná témata budou dále
prověřována a nevyvozují se z nich ze
strany zpracovatele bezprostřední závěry.
Naše městská část není svými pracovními
názory, které na konzultaci vyjádřila, ze
zákona nijak formálně vázána pro budoucí

projednávání návrhu. V současné době
probíhá analýza a zpracování všech zjiš-
těných aktuálních informací v Kanceláři
Metropolitního plánu, jež budou, po zvá-
žení všech souvislostí a celoměstských
priorit, zapracovány do návrhu MPP.  

Dále bych vás chtěl informovat, že 
9. 6. 2015 Rada hl. m. Prahy odsouhlasila
novelu Pražských stavebních předpisů
(PSP), která tak může jít do veřejného pro-
jednání. O vyhotovení věcné novely roz-
hodla v únoru Rada hl. m. Prahy poté, co
ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) po-
zastavilo platnost původní verze PSP.

Podle sdělení IPR byly hlavní připo-
mínky MMR, tedy požadavek proslunění
a notifikace u Evropské komise, zapraco-
vány. K notifikaci bude nařízení zasláno
poté, co proběhne připomínkové řízení 
u městských částí. 

Co se týče regulace reklamy, pak IPR
upozorňuje, že novelizovaný předpis při-

chází s novým modelem nastavení regu-
lativů. Zatímco původní verze počítala 
s regulací volně stojících reklamních
ploch o ploše větší než 6 m2 v zastavitel-
ném území, nové předpisy zakazují umís-
ťovat reklamní poutače o ploše převyšující
4 m2 v památkových rezervacích a památ-
kových zónách. Regulace je tak zajištěna
vedle zastavitelného (přibližně 47 % úze-
mí Prahy) i na nezastavitelném území,
tedy na celém území hl. m. Prahy. V ob-
lastech, jež nejsou památkově chráněny,
musí rozestupy mezi reklamními panely
činit minimálně 100 metrů. Regulativy
byly upravovány také na základě připo-
mínek Úřadu pro ochranu hospodářské
soutěže. Veřejné projednání skončí 10. 7.
a schválený harmonogram předpokládá,
že novelizované PSP začnou opět platit od
1. 1. 2016.

Petr Vokáč, tajemník ÚMČ

Už tradičně vás seznamuji v tomto pří-
spěvku s aktualitami v oblasti bezpeč-
nosti v Přední Kopanině. V několika
minulých číslech nebylo téměř o čem
psát, protože se v katastru městské
části nestaly žádné zvlášť závažné
skutky. Když jsem přemýšlel o tématu
do tohoto čísla, tak mi v mysli vyta-
nuly třeba letní prázdniny a s tím spo-
jené zvýšené riziko vloupání do bytů 
a domů v době nepřítomnosti majitelů. V minulých letech jsme
vlastně až na drobné výjimky nezaznamenali žádný nárůst těchto
trestných činů. Doufám, že i letos tomu nebude jinak. Většina
majitelů se chová zodpovědně a využívá různé možnosti, jak svůj
majetek v době dovolených zajistit.

Dalším tématem by mohla být například cykloturistika.
Přímo úměrně s vyššími teplotami narůstají i počty osob na
jízdních kolech a jiných obdobných prostředcích, jež se pohy-
bují na silnicích i mimo ně. Sám jsem to nedávno zažil na
vlastní kůži a musím konstatovat, že to není až tak bezpečný
sport, jak jsem se domníval. Ono totiž není úplně jednoduché
kochat se krásami okolo sebe a zároveň sledovat dění na ko-
munikaci. Je vcelku lhostejné, zda se jedná o silnici nebo o lesní
cestu. Neustále se potkáváte s jinými lidmi, ať už pěšími, na
kolech, s kočárky a hlavně v motorových vozidlech. Zde bych
si dovolil jen připomenout používání ochranných prostředků 
a zvýšenou pozornost a vzájemnou ohleduplnost.

Ale abych se příliš nezapovídal, musím se vrátit k případu, se
kterým jsem vás chtěl seznámit a požádat o vaši pomoc. Ke
konci května nám byl oznámen vandalismus, k němuž došlo 
v parčíku nedaleko rotundy. Tedy v samotném centru Kopaniny.
Pachatel nebo pachatelé zde vyvrátili vstupní bránu, povalili
pomník a poškodili informační ceduli. K tomuto těžko pocho-
pitelnému skutku došlo nejspíš přes víkend 23. nebo 24. května.
Bohužel zatím nemáme žádného podezřelého. Rád bych vás
tedy opět touto cestou požádal o spolupráci. Najde-li se mezi

čtenáři někdo, kdo by měl jakékoli in-
formace k možnému pachateli, pří-
padně i pouhé podezření, ať se obrátí
na naše oddělení. Bez vaší pomoci
máme jen malou šanci na dopadení
těchto vandalů.

Závěrem bych ještě dodal obvyklé
informace k trestné činnosti, která byla
v posledním období v městské části
spáchána. Došlo ke dvěma vloupáním.

První případ se stal v dubnu v ulici Nové Domy. Zde se pacha-
tele podařilo zadržet a trestní řízení nadále probíhá. Druhý případ
se udál ke konci května v ulici K Prelátům, kdy bohužel dosud
neznámý pachatel odcizil z chalupy různé zahradní nářadí a další
věci v celkové hodnotě zhruba 60 tisíc korun. Vzhledem k vyso-
kému počtu zajištěných stop na místě činu doufáme v jeho brzké
dopadení. Nicméně bych si znovu neodpustil požádat vás, oby-
vatele Přední Kopaniny. V tomto případě pachatel odcizil rela-
tivně velké množství věcí, jež musel z chalupy někam odnést. 
A to mu určitě zabralo jistý čas. Budeme doufat, že si ho někdo
mohl při jeho konání všimnout a že se obrátí na naše oddělení
nebo na linku 158.

Nakonec mi dovolte opět vás ujistit o velmi dobré bezpeč-
nostní situaci na Kopanině a popřát vám příjemné léto pokud
možno bez účasti Policie ČR.

npor. Jan Zoubek, MOP Ruzyně

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

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  

Kam za senátorem 
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Výběr z 6. zasedání ZMČ ze dne 27. 4. 2015

Schválení pronájmu nebytových prostor objektu K Padesátní-
ku 118, Praha 6-Přední Kopanina (prodejna včetně potřebného
provozního zázemí). Starosta a místostarosta Kozák informo-
vali o výběrovém řízení na pronájem a o přijatých nabídkách.
Výběrová komise vyhodnotila předložené nabídky a doporu-
čila zastupitelstvu ke schválení nabídku s nejvyšším nabízeným
nájemným, kterou zastupitelstvo schválilo a pověřilo starostu
podpisem příslušných smluv (hlasováno 5-0-3). 

Sponzorský dar Letiště Praha na podporu projektů zaměřených
na prevenci ochrany životního prostředí pro rok 2015 v rámci
programu Žijeme zde společně: vybudování vodovodu na Pre-
láty, údržba zeleně, komunální odpad (velkoobjemové kontej-
nery), odstranění černých skládek, revitalizace bývalé veřejné
skládky a přípravné práce pro zahájení výstavby parku v ul. Maří
Magdaleny (hlasováno 8-0-0).

Starosta informoval o vyhlášení soutěže o nejhezčí dětské
kresby s tematikou života v Přední Kopanině pro připravovaný
kalendář na rok 2016. Uzávěrka soutěže je do 1. září 2015,
zúčastnit se mohou děti do 15 let.

Výběr ze 7. zasedání ZMČ ze dne 25. 5. 2015

Starosta předložil k projednání návrh závěrečného účtu městské
části a účetní závěrky za rok 2014. Zastupitelstvo návrh pro-

jednalo. Starosta informoval, že městská část hospodařila podle
schválených zásad, seznámil zastupitelstvo se Závěrečným in-
ventarizačním zápisem za rok 2014, se Zprávou o hospodaření
MČ Praha-Přední Kopanina za rok 2014 a se Zprávou o vý-
sledku přezkoumání hospodaření za rok 2014. Zastupitelstvo
závěrečný účet MČ Praha-Přední Kopanina a účetní závěrku za
rok 2014, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření,
schválilo bez výhrad (hlasováno 8-0-0).

Starosta a místostarosta Novotný informovali o vandalismu
v parku před rotundou sv. Maří Magdaleny (povalen pomník,
poškozena vitrína aj.).

Letiště Praha potvrdilo finanční příspěvky pro MČ podle
předložených projektů.

Petr Vokáč, tajemník ÚMČ

Výběr ze zápisů zasedání ZMČ

NÁBOROVÝ LETÁK

Kopaninský
lesní med
V BIOKVALITĚ 

PŘÍMO OD VČELAŘE

0,7 l (cca 1 kg) 120 Kč

Tomáš Kočař

602 708 992

že během července a srpna 
s platností od 1. 7. 2015 
se do jízdních řádů autobusů 

promítne prázdninový režim. Nové jízdní
řády jsou k vyzvednutí na ÚMČ.

UPOZORŇUJEME 
OBČANY, 

INZERCE
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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 pouze na jednom
stanovišti ve dnech 7. 7. a 4. 8., a to ná-
sledovně: 7. 7. bude kontejner umístěn
pouze v ulici K Prelátům a 4. 8. pouze 
v chatové osadě Preláty (ve výhybně na-
proti č. p. 57). Kontejnery budou přista-
vovány 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         

21. 7.

18. 8.

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.

21.  7.   od    8.00    do  11.00   hod.  
24.  8.  od  10.30    do  13.30   hod.
17.  9.   od  12.00    do  14.30   hod. 
22. 10.   od    8.00    do  11.00   hod.
11. 11.   od  14.30    do  17.00   hod.
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Nadešlo léto a s ním čas vysněných do-
volených a především pak dva měsíce
plné dětské zábavy a radovánek. Aby i le-
tošní letní prázdniny mohly být vzpo-
mínkou, která nás v zimním období
zahřeje, pojďme se společně podívat na
několik důležitých rad.
Zabezpečení majetku aneb 

Preventivní opatření před 

opuštěním bytu/domu:

n Cenné věci a doklady uschovejte 
na bezpečné místo.
n Klíče od bytu svěřte spolehlivému
sousedovi.
n Zajistěte pravidelné vybírání 
poštovní schránky (soused nebo někdo 
z rodiny).
n Nevytvářejte dojem, že dům nebo 
byt je opuštěný.
Jak se chovat na silnici, respektive 

na přechodu se zdůrazněním 

hlavně pro děti:

n Před vstupem do vozovky se rozhléd-
neme vlevo, vpravo a ještě jednou vlevo.

n Na přechodu se nezastavujeme, 
nezdržujeme ani se nevracíme.
n Chodec nesmí překonávat zábradlí
nebo jiné zábrany na silnici.

n Na vozovce je důležité být viděn
(reflexní prvky, odrazky).
n Tramvaj má na přechodu vždy 
přednost.
n Projíždějí-li vozidla s právem 
přednosti jízdy (sanitka, hasiči, poli-
cisté), nevstupujeme na přechod.
n Zvýšené opatrnosti dbáme především
při přecházení víceproudých komuni-
kací – především v místech, kde dělicí
pruh tvoří vzrostlá zeleň (například
keře) nebo kde u chodníku stojí 
zaparkovaná vozidla.

Ještě předtím, než vám popřeji báječné
a sluncem prozářené léto, rád bych zmí-
nil skutečnost, že jsem při svých pravi-
delných kontrolách v háji sv. Juliány
objevil místa se založenými ohništi. Ač-
koli rozumím rodinné pohodě u táboráku,
není přípustné v lese takto oheň rozdělá-
vat, a to ani v případě, že je ohniště obes-
taveno kameny. A teď už opravdu jen
krásné letní dny.

Milan Jeřábek, strážník-okrskář

Na slovíčko se strážníkem

Út 22. 9. 

Harmonogram mobilního sběru 
nebezpečného odpadu na rok 2015 

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

Fo
to 

Mi
lan

 Je
řá

be
k

Harmonogram rozmístění velkoobjemových 
kontejnerů na rostlinný odpad na léto 2015 

So 25. 7. od 9 do 15 hod. Do Roklí u č. p. 17 – naproti sběrným nádobám na tříděný odpad

So 22. 8. od 9 do 15 hod. K Prelátům – u sběrných nádob na tříděný odpad

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:
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Pátým rokem po sobě byla rotunda 
sv. Maří Magdaleny zpřístupněna během
Noci kostelů, jež letos připadla na 
29. května. Tento rok jsme museli ote-
vření omezit pouze na dvě hodiny a ne-
mohli jsme nabídnout žádný kulturní
program. Ale i tak navštívila rotundu více
než stovka lidí. Je to důkaz, že tento uni-
kátní kostel je sám o sobě zajímavý 
a přitahuje zaslouženou pozornost. Pra-
videlně se nám také ohlašují skupiny žá-
dající o prohlídku, kterým se samozřejmě
snažíme termínově vyhovět. 

Příležitostí otevřít tento kostel je však
stále málo. Mše svaté a jiné obřady, na-
příklad křest, zde máme jenom občas.
Pravidelnější jsou modlitby se zpěvy 
z Taizé, jež se konají každý měsíc na jaře
a na podzim (termíny najdete na nových
webových stránkách farnosti: www.tu-

chomerice.farnost.cz). Díky dobré spolu-
práci s kopaninským zastupitelstvem je
nyní možné podívat se alespoň do interi-
éru kostela pokaždé, kdy je otevřeno
obecní muzeum. Pořád hledáme způsob,
jak tento kostel, jenž se nachází ve znaku

Přední Kopaniny, více propojit s místním
životem. V červenci nám svátek sv. Maří
Magdaleny, patronky této rotundy, po-
skytne nejbližší příležitost.  

Svátek připadá v liturgickém kalendáři
na 22. 7., ale katolická farnost má ve
zvyku slavit ho v jednu z nejbližších ne-
dělí, aby se mohli co nejhojněji zapojit
farníci. Letos jsme se rozhodli pro neděli
19. 7. v 10.30 hodin, aby termín navazo-
val na obnovenou Kopanskou pouť, kte-
rou městská část plánuje na sobotu 
18. 7. Tak se rotunda otevře obyvatelům
a možnost návštěvy se stane součástí dů-
ležité události ve společenském životě
Přední Kopaniny. 

Na pouť a na setkání s vámi se osobně
velmi těším.

P. Alain Cleyssac, 
Komunita Chemin Neuf

Rotunda v místním životě

(Ne)stojíme o změny?
Ale, ale! Účast v anketě, kde jste měli možnost
vyjádřit se k nejrůznějším záležitostem týkajícím
se Přední Kopaniny, dosáhla pouhých 1,5 %. 
Ano, opravdu čtete dobře. Na otázky odpověděl
zhruba každý 57. obyvatel naší městské části
starší 18 let. Anebo jinak – na anketu zareagovala
přibližně každá 30. kopaninská domácnost. Asi je
vám jasné, že v takovém případě jakékoli vyhod-
nocování postrádá smysl. Na všechny opozdilce,
kteří se budou jistě chtít vyjádřit, tedy ještě poč-
káme do 31. 7. 2015. Pokud dotazník nemůžete
doma najít, je k vyzvednutí na úřadu naší městské
části (úřední hodiny: pondělí a středa 8–12 
a 13–17 hodin). Tak tentokrát už zodpovědněji,
vážení! Jde nám přece všem o společnou věc – 
o hezčí žití na Kopanině. 

Jaroslava Doksanská, referentka ÚMČ

KO   NINYpa

V parku u muzea Přední Kopaniny řádili v květnu 
neznámí vandalové, kteří vytrhli informační vitrínu,
vylomili branku a povalili betonový památník. 
Příště si běžte „hrát” jinam. 

V blízkosti závory poblíž vjezdu do lesa při
hranici s katastrem Horoměřic ve směru 

k pomníčku svaté Juliány kdosi odložil
dřevní odpad. Může si ho klidně 

vzít zpátky.
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Minule jsem na tomto místě psal, že z pochodu
„Od rotundy na Okoř“ se stává kultovní záleži-
tost. Letošní jubilejní patnáctý ročník to naprosto
potvrdil, když se počet účastníků přiblížil stovce.
Pro mnohé se druhý červnový víkend s pocho-
dem už pevně spojil a další jej nyní objevili…

Jak to tedy probíhalo? Hned na startu všichni
nafasovali značkové tričko přizdobené logem po-
chodu (autorem je pan Ivo Medek Kopaninský) 
a také speciální (rovněž značkové) pochodové
ponožky od místního výrobce. Počasí bylo tak
akorát, šlapalo se příjemně, na nádvoří zámku
Tuchoměřice došlo na skupinové foto a v cíli pak
na společný oběd.

Diplomy za účast na pochodu tentokrát pře-
dával – za asistence starosty a místostarosty –
pravý hradní šlechtic se svým synem, kteří nej-
mladší pochodníky přímo na místě pasovali na
„rytíře z hradu Okoře“. Snad ani nemusím při-
pomínat, že vše vyvrcholilo udělením hodnot-
ných cen pro nejmladšího a nejstaršího účastníka
pochodu. Autobus přijel přesně na čas, takže 
v 16 hodin byli všichni zpátky na Kopanině. 

Jubilejní pochod se vydařil, ať žije ten příští!
Milan Hofman, starosta

Na Okoř se pochodovalo popatnácté
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Řádění čarodějnic 
i svátek dětí obrazem
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Někdy jsou slova zbytečná, obzvlášť pokud by měla být prone-
sena ta samá, co loni či předloni. A protože pálení čarodějnic 
(2. května) i dětský den (31. května) se na Kopanině konají každý
rok, přijměte pozvání na malou obrázkovou pouť letošními roč-
níky těchto akcí. Myslím, že z fotografií je jasně patrné, jaká pa-
novala atmosféra, jaké počasí i kolik lidí se jich zúčastnilo.

Foto č. 1 – Prší. Přítomným „Kopaninským ježibábám“ to
ovšem náladu nekazí. Vědí totiž, že za chvíli se rozhoří oheň,
který je zahřeje i nasytí. Zatím zkoumají, které dítě je 
nejtlustší a tedy nejvhodnější k tepelné úpravě.
Foto č. 2 – Neznámý žhář podpaluje hranici. Ačkoli na místě
byli přítomni dokonce dobrovolní hasiči z Nebušic, pachatele se
zadržet nepodařilo. Prosíme spoluobčany, aby případné infor-
mace o muži na fotografii sdělili starostovi naší městské části.
Foto č. 3 – Půl člověk, půl zombie. Podobných bytostí se díky
obličejomalířskému umění „ježibáby“ Markéty pohybovalo 
v opukovém lomu vícero. V pozadí snímku se jedno z těchto
stvoření chystá zakousnout bezbranného psa.
Foto č. 4 – Konstruktér letošní čarodějnice určené k zániku
žehem Lukáš se svými pomocnicemi strojí oběť do obnošeného
šatstva. Možná podobnost hadrového panáka s jakoukoli
ženou žijící na Kopanině je čistě náhodná.
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Foto č. 1 – Slunce svítí, děti soutěží a Markéta se Šárkou jim
malují na obličej. Čím více dětí, tím více Markétu se Šárkou
bolí zadek. Bolest přechází v dřevěnění. Děvčata mají pocit,
že srůstají s lavičkou. Je to opravdu jen pocit? Markéta se
Šárkou mají strach se zvednout…
Foto č. 2 – Trefí, netrefí? Napětí ve tvářích přihlížejících je
všeříkající. Strhnout atmosférou se nechala i teta Bára, která
obsluhovala atrakci házení tenisáku do otvoru. Po dvou 
hodinách sbírání míčků byl její prožitek o poznání slabší. 

Foto č. 3 – Prestižní závod s naloženým kolečkem byl 
příležitostí i pro soutěživé rodiče. Každý si vezl své potomky.
Dvě děti daly Martinovi viditelně zabrat. Vítězili většinou 
tatínkové s živým nákladem do pěti kil váhy.
Foto č. 4 – Dětský den se chýlí ke konci. Zatímco neúnavné
děti by soutěžily dál, obsluha některých stanovišť se podobně
jako Tereza uchyluje ke zpěvu meditačních písní v tureckém
sedu: „Óóóhm, óóóhm, ardhá-dživa véda! Óóóhm, óóóhm…“

Filip Lukeš
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Vítání nových občánků bude probíhat tradičně v restauraci 
U Housliček. Pokud se vám narodil syn či dcera v letech
2013–2015, na vítání občánků jste na podzim 2013 nebyli 
a zároveň máte trvalé bydliště v naší městské části, potom se
prosím dostavte s rodným listem dítěte na ÚMČ k vyplnění
přihlášky. 

První říjen slavíme jako Mezinárodní den seniorů. U této
příležitosti zveme naše dříve narozené na posezení do restau-
race U Housliček. Takže pro připomenutí, obě akce budou
probíhat společně 1. října od 15.00 hodin. Těšíme se na vás!

Jaroslava Doksanská, referentka ÚMČ

V říjnu přivítáme 
nové občánky 
a oslavíme Den seniorů

Hledáme 
mladé výtvarníky
Pro připravovaný kalendáře na rok 2016 vyhlašujeme
soutěž pro děti do 15 let nazvanou „O nejhezčí obrá-
zek“. Výtvarné ztvárnění tématu „Život v naší měst-
ské části“ mohou děti odevzdávat po celé prázdniny
v zalepené obálce, označené názvem soutěže. Uzá-
věrka akce je do 1. 9. 2015. Nezapomeňte jako autor
obrázku uvést na zadní stranu své jméno, příjmení 
a adresu bydliště. Tři nejpovedenější díla oceníme
hodnotnými dárky v ceně 1500 Kč, 1000 Kč a 500 Kč.
Všem zúčastněným pak budou jejich obrázky otištěny
v chystaném kalendáři. Tak hurá do toho!

Jaroslava Doksanská, referentka ÚMČ
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V sobotu 6. června dovršili kopaninští fotbalisté svůj velký
úspěch, když se po remíze s Královicemi (1:1) stali vítězi Praž-
ská teplárenská přeboru a získali možnost přímého postupu do
divize. Vypadá to ale, že kvůli finanční a organizační náročnosti
výš nepůjdou a v příští sezoně budou obhajovat první místo 
v přeboru. 

O den později se střetly v již tradičním fotbalovém mači oko-
řeněném vystoupením „Kopaninských bab“ týmy Horních 
a Dolních. Kopaninské kopyto předávané starostou si odnesli
Horňáci za vítězství 4:1. 

V neděli 21. června se v restauraci U Housliček konala vý-
stava obecních kronik, kterou navštívili také kronikáři z okolí

Prahy v čele s Ing. Bartošem, kronikářem Prahy 6. Zájemci měli
jedinečnou příležitost vidět všechny kroniky Kopaniny počí-
naje rokem 1928 pohromadě. 

V sobotu 18. července vypukne popoledni v restauraci 
U Housliček obnovená Kopanská pouť s bohatým doprovod-
ným programem a večerní taneční zábavou. V této souvislosti
bude v neděli od 10.30 hodin zpřístupněna rotunda sv. Maří
Magdaleny.

V sobotu 19. září si nenechte ujít Kopanské posvícení taktéž
s bohatým doprovodným programem a večerní taneční zába-
vou.

Miroslav Novotný, místostarosta a kronikář

Letem kopaninským světem

1.   Přední Kopanina 
2.   Uhelné sklady 
3.   Vršovice 
4.   ČAFC 
5.   Královice 
6.   Třeboradice  
7.   Háje 
8.   Cholupice 
9.   Motorlet B

10.   Meteor B  
11.   Admira B   
12.   Libuš  
13.   SK Střešovice
14.   Tempo  
15.   Kolovraty 
16.   Radotín 

Pražská 
teplárenská 
přebor Prahy
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JUBILEA
DUBEN
Jiří Slabý, 75 let

Jaroslava Doksanská, referentka ÚMČ

Ze života...

že z důvodu výkopových prací bude od 
15. 7. do 31. 7. dočasně zrušena zastávka
autobusové linky 161 v ulici K Padesátníku.
Nástupní zastávka směr Praha bude 
v ulici K Tuchoměřicům (u průchodu).

UPOZORŇUJEME OBČANY, 
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Také v letošním roce bude jedna letecká společnost oceněna titu-
lem Nejtišší dopravce 2015. Tradiční soutěž, hodnotící kromě hla-
diny hluku i dodržování leteckých tratí a efektivní využití
sedačkové kapacity, tzn. obsazenost letadla, se letos uskuteční od
1. května do 31. října 2015, tedy v období nejintenzivnějšího le-
teckého provozu. Záměrem akce, kterou každoročně vyhlašuje
Letištěm Praha ve spolupráci s Městskou částí Praha 6, je pozitivní
motivace leteckých společností k šetrnému přístupu k životnímu
prostředí. Vítěze soutěže se veřejnost dozví v druhé polovině lis-
topadu. Podrobná pravidla a průběžné výsledky měření jsou zve-
řejňovány na internetových stránkách letiště www.prg.aero v sekci
Životní prostředí.

Hana van den Hoeven, Letiště Václava Havla Praha

I v letošním roce se první sobotu v září otevře část areálu Le-
tiště Václava Havla Praha obyvatelům okolních obcí a měst-
ských částí v rámci zábavně-informačního odpoledne.
Původní vzletová a přistávací dráha 22 se u této příležitosti
promění v tajuplný Ostrov pokladů střežený bandou pirátů.
Jejich náročný způsob života zahrnující drhnutí podlahy, ražbu
mincí, veslování na čas, harpunování velryby či dokonce ná-
mořní bitvu si mohou přijít vyzkoušet malí i velcí kandidáti do
jejich řad. Zároveň zde budou k dispozici pracovníci letiště
schopní odpovědět zájemcům na dotazy z oblasti leteckého
provozu, systému nastavení letových tratí, sledování hlukové
situace nebo monitoringu životního prostředí, jejichž různé
oblasti Letiště Praha pravidelně sleduje a výsledky zveřejňuje
na webových stránkách. Nebude chybět ani letištní a hasičská
technika či ukázky práce psovodů a sokolníků.  
Zábavně-informační odpoledne se letos uskuteční již pošesté.
Stalo se oblíbeným způsobem předávání informací mezi 
Letištěm Praha a obyvateli žijícími v okolních obcích a měst-
ských částech a vhodně tak doplňuje ostatní formy komuni-
kace. Pozvánku, která je zároveň vstupenkou, obdržíte do
svých schránek v průběhu srpna.

Letecká společnost Emirates oslavila 1. července pět let půso-
bení na Letišti Václava Havla Praha. V rámci této slavnostní udá-
losti nasadila na svoji pravidelnou linku z Dubaje do Prahy
největší dopravní letadlo světa Airbus A380, které v barvách
Emirates navštívilo českou metropoli na pravidelné lince vůbec
poprvé. Letiště Praha mělo díky tomu možnost prověřit nově vy-
budovanou stojánku, která byla stavebně i technologicky upra-
vena k odbavení velkokapacitních letadel. Přistání největšího
dopravního letounu, známého též jako Super Jumbo, si nene-
chaly ujít zástupy leteckých nadšenců. 

Největší dopravní 
letadlo přiletělo 
do Prahy 

Letecké společnosti 
se opět utkají o titul
Nejtišší dopravce 

Dobrodružství 
s piráty aneb 
Zábavné odpoledne
pro celou rodinu 
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Prázdniny jsou tady a mnoho z nás se už
chystá na dovolenou nebo si urychleně při-
pravuje plány, kam vyrazit. Napadlo vás
někdy, že stejně jako se potřebujete na do-
volené pročistit vy, prospěje to čas od času
i vašemu šatníku? Než někam vyrazíte,
zkuste ho prohlédnout. Oblečení, které už
nebudete nosit nebo ho nepotřebujete, po-
šlete dál, ať se také i ono ještě někam po-
dívá.

Jednou z možností, jak efektivně naložit
s vyřazeným oblečením, je vhodit ho do
sběrného kontejneru na textil. V Kopanině
ho najdete v ulici K Padesátníku. Tím, že
oblečení vložíte do tohoto kontejneru, za-
bráníte jeho konci na skládce, kde by se jen
obtížně rozkládalo. Navíc by při jeho roz-
kladu vznikal metan, amoniak a skleníkové
plyny.

Kromě této ekologické stránky zároveň podpoříte několik ne-
ziskových organizací. Společnost Potex, která kontejnery provo-
zuje, spolupracuje s organizacemi Naděje, Centrum sociálních

služeb Praha, Společnou cestou a Progres-
sive. Právě tam putuje vytříděné oblečení
pro všechny potřebné.

Oblečení, jež se pro neziskové organizace
nehodí (např. z důvodu jiné sezonnosti,
nebo je příliš poškozené či špinavé), ani tak
nepřijde nazmar. Potex má další partnery,
kteří toto oblečení dokážou zpracovat.
Může se tak dostat třeba do zemí třetího
světa nebo se zpracuje na spoustu dalších
výrobků, jako jsou čisticí hadry, výplně do
autosedaček nebo podklad pro výrobu ko-
berců, izolace a dokonce papíru pro tisk
bankovek. Nic tak neskončí na skládce a je
dále efektivně využito. Finančně pak ještě
Potex pomáhá např. organizacím Klokánek
Chabařovická, Pomocné tlapky a Pro-Con-
tact.

Váš nejbližší sběrný kontejner nebo další
potřebné informace si můžete vyhledat na www.recyklujeme-
textil.cz.

Kateřina Jachninová, Potex

Pošlete své oblečení na dovolenou
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O zhoršující se kvalitě ovzduší slýcháme
celkem často. Které látky ale vlastně zne-
čištění způsobují a jaký mají vliv na naše
zdraví? Jde o velmi pestrou škálu slouče-
nin různého druhu a původu.

První je oxid uhelnatý (CO), jenž
vzniká nedokonalým spalováním paliv.
Není vidět ani cítit. Je to jedovatý plyn,
negativně působící na lidský organismus,
především na nervový a kardiovaskulární
systém. V nižších koncentracích vyvo-
lává únavu, bolesti hlavy a nevolnost. Ve
vyšším množství může způsobit dokonce
smrt, jelikož má tu schopnost, že se na
hemoglobin v krvi váže mnohem lépe
než kyslík, tudíž tento životně důležitý
plyn vytěsní. Ale toto platí pro uzavřené
prostory. Přesto je nadměrná přítomnost
oxidu uhelnatého v ovzduší nežádoucí.

Druhou nepříznivou složkou, která
zhoršuje kvalitu vzduchu, je ozon (O3).
Jde svým způsobem o velice důležitý
plyn, ale prospěšný je jen tehdy, pokud se
vyskytuje na „správném místě“, tedy 
v ozonosféře, tj. asi 25–30 km nad povr-
chem Země, kde vytváří ozonovou vrstvu.
Ta je nesmírně důležitá, protože brání do-
padání UV paprsků na zemský povrch.
Kdyby nebylo ozonové vrstvy, na Zemi by
pravděpodobně neexistoval život, jelikož
UV záření vyvolává ve větších dávkách
změny a mutace neslučitelné se životem

organismů. Nicméně ozon ve spodních
vrstvách atmosféry, konkrétně v tropo-
sféře, kde se odehrává drtivá většina ve-
škerého pozemského života, působí na
organismy negativně. Oxiduje tkáně a je
toxický ve spojení s dalšími látkami.
Vzniká z kyslíku jeho štěpením, a to tak,
že se molekula kyslíku rozštěpí a vytvo-
řený atomární kyslík se spojí s „klasickou“
molekulou kyslíku, čímž se zrodí mole-
kula O3. Ozon se sice rychle vytváří, ale
poměrně rychle se i odbourává.

Oxid siřičitý (SiO2) je typický především
pro oblasti, kde se vyskytovaly uhelné
elektrárny bez odsiřovací technologie. Do
vzduchu se dostává spalováním hnědého
uhlí a souvisí s tzv. kyselými dešti. V kom-
binaci s vodou se totiž mění na kyselinu si-
řičitou dopadající na zemský povrch. 
Z kyseliny se uvolňují vodíkové kationty

a jejich vysoké koncentrace podněcují 
okyselování půd a vod – dochází k acidifi-
kaci. Mění se pH a přírodní bohatství se
znehodnocuje. To vše snižuje druhovou di-
verzitu (bohatost). Druhy, které jsou na
okyselování citlivé, mizejí ze stanovišť 
a zůstávají jen ty odolné. 

Oxid siřičitý však nepůsobí na orga-
nismy negativně jen v rámci kyselých
dešťů (mokrá depozice), ale i tzv. suchou
depozicí. Suchá depozice je spad prachu
v oblastech s vysokými koncentracemi
tohoto oxidu. Oxid siřičitý ovlivňuje
všechny živé organismy, naštěstí se 
v atmosféře díky účinným filtrům obje-
vuje ve stále menší míře.

Další běžnou a zároveň nebezpečnou
sloučeninou v atmosféře jsou oxidy du-
síku (NOX). Jde o souhrnný název pro
oxid dusnatý (NO) a oxid dusičitý (NO2).
Uvolňují se například spalováním v mo-
torech aut. Jejich množství stoupá v době
dopravních špiček a hustého provozu.
Oxidy dusíku, stejně jako oxid siřičitý,
způsobují okyselování prostředí. Při styku
s vodou se mění na kyselinu dusičnou, 
z níž se odštěpuje kationt vodíku. Ten ná-
sledně okyseluje vodu a půdu. Na rozdíl
od oxidu síry nám odstranění oxidů dusíku
z ovzduší činí stále potíže.

Barbora Martínková, 
Ekoporadna Praha

Znečištění ovzduší I

TENTO ČLÁNEK VZNIKL V RÁMCI PROJEKTU EKOPORADNY PRAHA ZA PODPORY ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3.
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Tělovýchovná jezdecká jednota letos
uspořádala už troje drezurní závody 
s mezinárodní účastí. V rámci květnové
Ceny Rotundy se uskutečnilo Oblastní
mistrovství Prahy, na němž se utkali
jezdci v pěti kategoriích. Za náš klub
startovala v kategorii mladší junioři Da-
niela Goršková s klisnou SEEROSE, kte-
rá si svým výkonem zajistila prvenství 
a titul Mistr Prahy. Také Miroslav Deneš
z našeho klubu získal v kategorii dospě-
lých první místo a stal se Mistrem Prahy.
Oba se kvalifikovali na Mistrovství ČR 
v drezuře. Je potřeba zdůraznit, že dva 
získané tituly jsou ojedinělým úspěchem
jednoho sportovního klubu. V soutěži
Grand Prix se poprvé za náš klub před-
stavila Romana Pulcová s koněm DA-
NOS a obsadila čtvrté místo. 

Závody byly připraveny s velkou péčí,
přesto nastala nepředvídaná situace, když
se porouchalo čerpadlo vody. To zname-
nalo kritickou situaci pro všechny pří-
tomné závodní koně, kteří zůstali bez
možnosti napájení v horkém počasí.
Problém nám pomohl vyřešit Miroslav
Trtílek, jemuž se poškozené čerpadlo po-
dařilo vyměnit. 

Poděkování patří starostovi Ing. Hof-
manovi za jeho účast a dekorování jezdců
v hlavní soutěži broušenými skleněnými
plaketami a čestnými floty, které byly za-
koupeny z daru MČ Praha-Přední Kopa-
nina. Na Drezurním šampionátu 2015,
jenž se konal na konci května v Němči-
cích u Kolína, získala několik prvenství
pro náš klub Barbora Marešová s klisnou
ENUETTE-BH. Zároveň se kvalifiko-

vala na Mistrovství ČR, které se usku-
teční poslední červencový víkend v Ptý-
rově u Mladé Boleslavi a kde budou TJJ
reprezentovat tři jezdci. 

V současné době se ve spolupráci 
s panem Malým z jezdecké stáje Preláta
a za podpory Ing. Cigánka sklízí seno 
z pozemku TJJ. Ve dnech 5. až 9. čer-
vence čeká naše jezdce další šampionát 
v drezuře ve Zduchovicích poblíž Pří-
brami. Pak již bude následovat Mistrov-
ství ČR, jemuž podřizujeme veškeré
tréninkové přípravy. V září 2015 uspořá-
dáme ve sportovním areálu TJJ čtvrté 
a tento rok poslední drezurní závody opět
s mezinárodní účastí.

Vlasta Kadlecová, 
TJJ Přední Kopanina

Kopaninští jezdci to v sedle umějí
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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.


