
na kvalitu našeho života budou mít zcela
konkrétní vliv například BIS dráha, exis-
tence či neexistence dálničního okruhu
nebo pomocná linka autobusu, který by
zajížděl až do ulice Nové domy. Také –
už zcela konkrétně – se nás dotýkají
místa ve školce, kapacita naší čističky,
kruhový objezd u Akcízu či nová výs-
tavba na Hokešově náměstí, v ulici 
K Padesátníku, v lokalitě „Pod silnicí“,
ale také propadlá silnice v ulici K Pade-
sátníku nebo zcela nový park, který letos
začneme stavět v místě bývalé divoké
skládky, mezi nyní opravovanou ulicí 
sv. Maří Magdaleny a ulicí K Tuchomě-
řicům.

Jen několik málo věcí se tu dalo do 
pohybu a už jsme svědky diskuzí plných
emocí, přísných a nesmlouvavých od-
sudků a apokalyptických předpovědí. Tu
o enormním nárůstu dopravy, jindy o pot-
řebě oprav chodníků namísto budování
„nepotřebných“ parků nebo třeba „nes-
myslných“ cyklostezek či sportovišť. Při-
tom řešíme věci příjemné. Řešíme novou
výstavbu na místě zchátralého statku 
v centru obce, novou radnici (slibuji, letos
ji už uvidíte stát), výstavbu nové čističky.
Řešíme pomalý, postupný a udržitelný
rozvoj naší malé městské části. 

Mohlo by to být i jinak, hůř. Rozsáhlý
statek uprostřed obce by mohl dál chátrat

a ohrožovat kolemjdoucí, kdysi započatá
stavba polyfunkčního domu na Hokešově
náměstí by mohla dál zarůstat lebedou 
a (možná navždy) hyzdit střed obce, ně-
kteří z nás by nadále žili bez naděje na
připojení k vodovodu nebo ke kanalizaci.
Kopanina by se tak mohla pomalu měnit
v divnou městskou část duchů, pozemky
a domy by se tu asi daly prodat leda tak na
sklady nebo na výrobní objekty, rezi-
denční charakter tohoto místa by se vy-
trácel a lidé by se postupně stěhovali
jinam. 

Chtěl bych v této souvislosti připo-
menout jednu událost. Před více než 
150 lety, v roce 1852, začaly – díky ště-
drému daru císaře Ferdinanda V. – práce
na obnově kostela sv. Maří Magdaleny,
který se tehdy více podobal hromadě ka-
mení než sakrální stavbě (klenba se zří-
tila již v roce 1779). Tehdy – jako dnes
– to také chtělo určitou odvahu znovu-
vystavět tu rozpadlou románskou 
rotundu, navýšit hranolovou věž (zvo-
nici) a nechat stavbu znovu dominovat
tomuto místu, té prastaré vesnici vzdá-
lené (tehdy) jen hodinu chůze od velké
Prahy. Přiznejme si, že bez rotundy by
Přední Kopanina byla jen shlukem ně-
kolika chalup. Možná by se ten zmar
rozšířil a „Vorder Kopanina“, jak čteme
na starých mapách, by se postupně vy-
lidnila a upadla v zapomnění.

Užívejte slunné prázdniny, a pokud
vám vyjde čas, přijďte se podívat 
27. srpna ve 14 hodin na odhalení pa-
mětní desky právě Ferdinandovi V. Dob-
rotivému, jenž tehdy rekonstrukci kostela
umožnil, a zasadil se tak za zachování
téhle vesnice, dnes rozvíjející se městské
části Praha-Přední Kopanina. Věřím, že
některé věci je třeba si připomínat. Je to
dobré pro nás starší, je to dobré pro ty
mladší z nás a je to dobré i pro ty, kteří se
teprve narodí. 

Milan Hofman, starosta
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Vážení občané,
dovoluji si vás informovat o tom, že 7. června 2016 zveřejnil 
Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR) na pokyn 
Rady hl. m. Prahy na svých stránkách www.iprpraha.cz/metro-
politniplan návrh nového územního plánu pro Prahu (Metro-
politní plán). S jedním z nejdůležitějších dokumentů hlavního
města se tedy budete moci seznámit dříve, než začne jeho ofi-
ciální projednávání. V následujících týdnech by měl být také
zveřejněn harmonogram jeho další přípravy. 

Nový územní plán vzniká od roku 2012 a ještě zhruba další
čtyři roky bude procházet projednáváním. Dokument určí jasná
pravidla rozvoje Prahy na příštích 15 až 20 let. Podle vyjádření
IPR by mělo například skončit rozpínání města do polí na okraji

Prahy. Mělo by se stavět spíše v územích, jako jsou stará nevy-
užívaná nádraží či opuštěné továrny uvnitř města, což je šetrnější
k životnímu prostředí. Silnice, veřejná doprava, energie, odpady
apod. už tam totiž na rozdíl od satelitních městeček za Prahou
jsou zavedené. 

Poprvé v dějinách Prahy také plán přinese výškovou regulaci
pro celou plochu města. Zveřejněním plánu ovšem ještě neza-
číná proces projednávání ve smyslu stavebního zákona. O za-
čátku jeho oficiálního projednávání rozhodne pořizovatel, Odbor
územního rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy, pravděpodobně na
začátku září. 

Přeji všem krásné léto.
Petr Vokáč, tajemník ÚMČ

Zápis z 15. zasedání ZMČ ze dne 4. 4. 2016

Daň z nemovitostí v Praze. Starosta informoval o záměru vět-
šiny starostů městských částí podpořit zvýšení daně z nemovi-
tosti na dvojnásobek. Zastupitelstvo (i s ohledem na zatížení
městské části hlukem) zvýšení daně z nemovitostí nepodporuje.

Zápis ze 17. zasedání ZMČ ze dne 30. 5. 2016

Zastupitelstvo vzalo na vědomí zánik mandátu Marka Navrátila
v souvislosti s jeho úmrtím.
Doplnění členů zastupitelstva na uprázdněné funkce v souvis-
losti s úmrtím Marka Navrátila: 
předseda kulturní a sportovní komise – ing. Kozák (hlasováno
5-0-0), člen kulturní a sportovní komise – p. Kyzek (hlasováno
5-0-0), člen dopravní komise – ing. Vacovský (hlasováno 

5-0-0), člen komise výstavby – p. Kyzek (hlasováno 5-0-0).
Starosta předložil k projednání návrh závěrečného účtu za rok
2015. Zastupitelstvo návrh projednalo. Starosta informoval,
že městská část hospodařila podle schválených zásad, sezná-
mil zastupitelstvo se Závěrečným inventarizačním zápisem
za rok 2015, se Zprávou o hospodaření městské části Praha-
-Přední Kopanina za rok 2015 a se Zprávou o výsledku přez-
koumání hospodaření za rok 2015. Zastupitelstvo závěrečný
účet MČ Praha-Přední Kopanina za rok 2015 včetně zprávy
o výsledku přezkoumání hospodaření schválilo s výhradou
chyb a nedostatků, které nemají závažnost nedostatků uve-
dených v ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004
Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných
celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších před-
pisů (hlasováno 5-0-0).

Petr Vokáč, tajemník ÚMČ

Výběr ze zápisů zasedání ZMČ

Tak to je otázka. A názory se různí. Zatímco jedna strana volá, že
opatrnosti není nikdy dost, ta druhá se více přiklání k tomu, že
jsme (my všichni) strachem posedlí, a to zcela zbytečně. Není 
v naší moci to rozsoudit, a ani nechceme. Smyslem naší práce je
být vám oporou, pomocníky, rádci – trochu nadneseně. Nemáme
v úmyslu vás zastrašovat, ale ani nechceme věci bagatelizovat. Je
jisté, že domov je pro každého z nás místem, které má rád. Kam
spěcháme, abychom alespoň na nepatrnou chvíli unikli před vším
tím shonem a věčnými povinnostmi. A který také občas opouš-
tíme na delší čas, a to nejen v čase letních dovolených… 

Nicméně, právě letní dovolená se nám kvapem blíží, a tak nám
připadá moudré oživit si opatření, jak zabezpečit svůj byt či dům
před odjezdem na dovolenou. A na co určitě nezapomenout.

Jen ne žádné rušivé telefonáty o vytopeném bytě či jiné katastrofě.
n Vypněte přívod vody, plynu, vypojte spotřebiče ze sítě, odpojte
televizi od antény, povypínejte pojistky.
Není nad dobré sousedské vztahy.
n Kdyby se přece jen mělo něco stát, nechte u sousedů rezervní
klíč a kontakt na sebe. 
n Požádejte je o vybírání pošty ze schránky.
n Pokud se laskavý soused bude moci u vás sem tam zastavit –

vyvětrat, zalít květiny –, stane se dozajista nejefektivnějším bez-
pečnostním systémem všech dob. 
Zdání klamou.
n Nezatahujte rolety a žaluzie, snažte se vytvořit zdání, že je 
v bytě někdo přítomen.
n Časový spínač se zdá být ideální. Zapne se a vypne nezávisle
na vaší přítomnosti. Každý den ho lze nastavit na jinou hodinu. 
Sociální sítě jsou pro všechny.
n Nebude nejvhodnější chlubit se fotografiemi letenek s časem
odletu na sociální síti. Někdo by to totiž mohl vnímat jako poz-
vánku do vašeho domova. Zde platí: čím méně lidí to ví, tím lépe. 
A je to.
n Bydlíte-li v rodinném domku, neponechávejte v jeho okolí
volně přístupné nářadí a třeba i žebříky. 
Zámek s kvalitním kováním, ale i tak – byt není trezor.
n I když máte bezpečnostní dveře v ukotvených bezpečnostních
zárubních s kvalitním bezpečnostním zámkem, žádné polopapí-
rové dveře, přesto… Cennější věci si uschovejte v bankovních
bezpečnostních schránkách. 

Městská policie hl. m. Prahy vám přeje kouzelné léto s dovole-
nou podle vašich představ. 

Domov jako oáza klidu a bezpečí,
nebo pevnost odrážející náš strach? 
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S velikou bolestí a hlubokým zármutkem
jsem musel přijmout tragickou skutečnost, 
že tento pozemský svět navždy opustil 
Marek Navrátil. Přišel jsem tak nejen 
o velikého kamaráda, zastupitele 
a kulturního atašé Přední Kopaniny, jak 
s humorem pro něj typickým a nezaměni-
telným o sobě říkával, ale především 
o skvělého člověka se srdcem na pravém
místě a snahou pomoci druhým při řešení
nejrůznějších problémů. Milý příteli, chtěl
bych Ti říct, že ačkoli se již nacházíš mimo
náš pomíjivý svět, tak v mém srdci 
a paměti zůstaneš navždy.

Petr Vokáč     

že během července a srpna 
s platností od 2. 7. 2016 
se do jízdních řádů autobusů 

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

UPOZORŇUJEME 
OBČANY, 

Pro rok 2017 chystáme kalendář receptů 
obyvatel Přední Kopaniny. Máte-li zájem být
„spoluautorem“ kalendáře a znáte-li nějaký
zajímavý či originální recept, případně
máte-li přímo vlastní třeba na polévku,
hlavní jídlo, moučník nebo dort, rozhodně
neváhejte. Uvařte, upečte, nafoťte 
a pošlete nám foto společně s receptem.
Fotografie prosím nepořizujte z mobilu, ale 
z fotoaparátu. Měly by být v minimálním 
rozlišení 300 DPI, 2356 × 1571 pixelů. 
Vaše výtvory očekáváme na e-mailu:
urad@prednikopanina.cz.

Jaroslava Doksanská, referentka ÚMČ

Harmonogram rozmístění velkoobjemových 
kontejnerů na rostlinný odpad 

So 9. 7. od 9 do 12 hod. K Prelátům – u sběrných nádob na tříděný odpad
So 23. 7. od 9 do 12 hod. K Padesátníku, č. p. 118 – u samoobsluhy
So 6. 8. od 9 do 12 hod. Do Roklí u č. p. 17 – naproti sběrným nádobám na tříděný odpad
So 20. 8. od 9 do 15 hod. Chatová osada Preláta – naproti č. p. 57
Ne 4. 9. od 9 do 12 hod. K Prelátům – u sběrných nádob na tříděný odpad
So 17. 9. od 9 do 15 hod. K Padesátníku, č. p. 118 – u samoobsluhy
So 1. 10. od 9 do 12 hod. Do Roklí u č. p. 17 – naproti sběrným nádobám na tříděný odpad
So 15. 10. od 9 do 12 hod. Chatová osada Preláta – naproti č. p. 57
So 29. 10. od 9 do 15 hod. K Prelátům – u sběrných nádob na tříděný odpad
So 12. 11. od 9 do 12 hod. K Padesátníku, č. p. 118 – u samoobsluhy
So 26. 11. od 9 do 15 hod. Do Roklí u č. p. 17 – naproti sběrným nádobám na tříděný odpad

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:

JUBILEA:
Duben
Hana Winnová 80 let
Květen
Libuše Slabá 75 let
Červen
Václava Hošková 80 let

ÚMRTÍ:
Josef Gala 12. dubna / 87 let
Václav Beránek 15. května / 65 let
Marek Navrátil 20. května / 55 let

Jaroslava Doksanská, referentka ÚMČ

Ze života...

Kalendář Přední 
Kopaniny 
plný dobrot

Nezapomenu



4 / 2/2016

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 ve druhém 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 ve dnech 9. 8. a 29. 11. 

v chatové osadě Preláta (ve výhybně na-
proti 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 13. 9., 11. 10. a 29. 11.

V termínech 19. 7., 9. 8., 23. 8., 15. 11.

a 13. 12. bude kontejner přistaven na ná-
klady naší městské části, a to do 9.00
hodin prvního dne a odvezen následují-

cího dne do 9.00 hodin. Upozorňujeme
občany, že kontejnery nejsou určeny pro
odkládání komunálního odpadu, pneu-
matik, autobaterií, skla, plastů, barev,
olejů, rozpouštědel, kyselin, léků, sta-
vební sutě, veškerých odpadů z podnika-
telské 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 
ve druhém pololetí roku 2016         

19. 7. / 23. 8. / 13. 9. 

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

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

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

* V ZIMNÍM ČASE DO 17.00 HOD.

21. 7. od   8 do 11 hodin  
22. 8. od 10 do 13.30 hodin
27. 9. od 12 do 14.30 hodin 
3. 11. od   8 do 11 hodin
14. 12. od 14.30 do 17 hodin
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Kultura dialogu a setkání
Jako katolický kněz považuji za svou
„pracovní povinnost“ četbu dokumentů
od papeže Františka. A uvědomil jsem si,
že v poslední době papež často mluví 
o „kultuře dialogu a setkání“. Například
29. května na setkání představitelů více
než 40 univerzit z celého světa řekl:
„Dialog je schopnost naslouchat, ptát se.
Dialog je most. V dialogu nejde o zápas,
ve kterém sledujeme, kdo vyhrál. V dia-
logu vítězí všichni, nikdo neprohrává.“
Ale první etapa je setkat se a navzájem se
poznat, i když (nebo hlavně když) máme
odlišné názory.

Položil jsem si otázku, kdy jako „farář“
mám příležitost se s vámi setkat a prožít
dialog. Máme možnost setkat se na pouti
sv. Maří Magdaleny v červenci, která na-
vazuje na sobotní „kopaninskou pout“.

Připomínám, že tento rok se mše svatá
uskuteční v rotundě v neděli 24. července
v 10.30 hod. V rotundě je také každý rok
mše svatá na sv. Štěpána (26. 12.) a ko-
nají se tam i pravidelné „modlitby se
zpěvy z Taizé“, a to každý měsíc na jaře
a na podzim (většinou v pátek večer od
19 hod.). 

Snažím se také být přítomný na vel-
kých událostech městské části, jako třeba
na rozsvícení vánočního stromu. Ale 
málokdy vás zvu „k sobě“ do kláštera 
v Tuchoměřicích, pokud nepočítám už
tradiční pauzu zde během červnového
pochodu na Okoř. Dne 19. června se ale
taková příležitost naskytla, protože 
v klášteře jsme měli „den otevřených
dveří“, spojený s poutí sv. Víta v Tucho-
měřicích. 

Od září pak budou další příležitosti 
k setkání a k dialogu. Ve čtvrtek 22. září
v 18.30 hod. vás zveme na večeři v kláš-
teře. Po večeři bude následovat krátká
promluva na téma Je křesťanství nudné,
nepravdivé či zbytečné aneb Jde v životě
ještě o víc? Po promluvě bude prostor pro
dialog a diskuzi v malých skupinkách (do
20.30 hod.). A pokud vás to zaujme a bu-
dete mít chuť, pozvání se bude opakovat
ještě desetkrát každý čtvrtek až do 1. pro-
since. To jsou tzv. kurzy Alfa, ale můžete
se přijít nezávazně podívat jen na první
setkání. Více informací získáte na webu
www.tuchomerice.farnost.cz nebo na te-
lefonním čísle 774 545 139.

Těším se na vás!
P. Alain Cleyssac, 

Komunita Chemin Neuf

Přední Kopanina měla v centru obce do-
nedávna takřka intaktně zachovalý histo-
rický urbanistický celek, který zaujímal
prakticky čtvercový půdorys. Vycházel 
z jezuitského dvora, ale pravděpodobně
částečně dodržoval i tvar středověké
tvrze. Přestože dvůr zanikl při tzv. raabi-
zaci, tak donedávna zachovával svůj tvar.
Cenu tohoto areálu dokazuje i fakt, že ně-
kolik objektů je památkově chráněno 
a dokonce se uvažovalo o prohlášení ce-
lého komplexu za památkovou zónu, 
k čemuž bohužel nedošlo. Zde se dostá-
vám ke slovu „měla“ z počátku článku.
Zbouráním domu č. p. 31 s přilehlými
hospodářskými budovami v jihový-

chodní části tohoto unikátního urbanis-
tického souboru došlo k nenahraditelným
škodám.

Přestože tento statek pocházel až 
z 19. století, vytvářel nejen jasný článek
kopaninského dvora, ale i sám o sobě
představoval hodnotnou vesnickou 
architekturu. To se týká zvláště hospo-
dářských budov, které se se svými opu-
kovými zdmi výrazně uplatňovaly 
v podobě Hokešova náměstí.

Zde nelze akceptovat ani předpoklad,
že nové stavby, jež nahradí zbouraná sta-
vení, budou představovat vyšší architek-
tonickou kvalitu. Ani kdyby novostavby
navrhovali nejvýznamnější světoví ar-

chitekti, tak to neospravedlní zánik tak
cenného souboru.

Přední Kopaninu navštěvuji již od po-
čátku 90. let 20. století, do tohoto pe-
riodika jsem napsal již několik článků 
a částečně jsem se podílel na obnově
kaple sv. Marty a Ludmily, proto mi
zdejší prostředí není cizí. Ale ani pokud
bych zde nikdy nebyl a jen se dozvěděl 
o tomto nekulturním činu, tak bych ne-
mohl zůstat lhostejný. Nejde jen o to, že
se jedná o devastaci centra tak významné
obce, ale může to znamenat i její pos-
tupný zánik jako historického útvaru.

Patrik Líbal, 
historik architektury 

Začátek konce Přední Kopaniny?
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Práce spojené s realizací této pamětní
desky se odhadují ve finanční výši 
54 450 Kč.

Vybraná částka, která přesáhne tuto 
realizaci, se použije na úpravy parku před
rotundou sv. Maří Magdaleny (schváleno
usnesením na zasedání zastupitelstva MČ
č. 98 ze dne 29. 2. 2016 a usnesením 
č. 104 ze dne 4. 5. 2016).

Přispět můžete v hotovosti na úřadě
městské části, a to v úředních hodinách
(pondělí a středa 8.00–12.00 a 13.00–
17.00), či převodem na účet, číslo účtu
4223313379/0800, do zprávy pro pří-
jemce, prosíme, uveďte jméno a příj-
mení. V hotovosti lze jakoukoli částku
složit do 24. 8. 2016 a převodem na účet
do 27. 8. 2016 včetně.

Pokud budete chtít být zveřejněni jako
dárci na stránkách naší městské části,
prosíme, zašlete souhlas e-mailem či ho
doručte osobně.

Zhotovení pamětní desky 

Ferdinandu V. Dobrotivému

V souvislosti se 180. výročím poslední
korunovace v Čechách bude osazena pa-

mětní deska Ferdinandu V. Dobrotivému.
Tento panovník byl Přední Kopanině 
příznivě nakloněn a nezapomínal na ni.
Za tímto účelem městská část zřídila de-
pozitní účet na veřejnou sbírku.

Dne 7. září 1836 se uskutečnila koru-
novace Ferdinanda V. Dobrotivého,
jemuž se Čechy staly skutečným domo-

vem. Byl to právě on, kdo přispěl výz-
namnou finanční částkou i k rekonstrukci
rotundy sv. Maří Magdaleny, dominantě 
a chloubě naší městské části. Ovšem
mnoho nechybělo a vše mohlo být úplně
jinak… 

Po zrušení jezuitského řádu v roce
1773 totiž rotunda sv. Maří Magdaleny
ztratila svůj význam a přestala být farním
kostelem. Stala se filiálním ke kostelu 
v Tuchoměřicích, přičemž stavebně chát-
rala a stala z ní spíše ruina. V roce 1779
se zřítila původní kamenná klenba a další
osud vzácné památky nikoho moc neza-
jímal. Tento neutěšený stav trval až do
roku 1852, kdy ji zachránil penzionovaný
rakouský císař a český král Ferdinand V.
Dobrotivý. Zaplacením celé opravy za-
jistil rozsáhlou renovaci kostela, kterou
prováděl až do roku 1859 stavitel Karl
Wiesenfeld.

Umístění pamětní desky v naší městské
části proto nebude jen poctou tomuto 
v Čechách velmi oblíbenému panovní-
kovi, ale především projevem slušnosti 
a poděkování.

Jaroslava Doksanská, referentka ÚMČ

Sbírka na zhotovení pamětní desky 
Ferdinandu V. Dobrotivému

Deska o rozměrech cca 920 × 680 mm bude vyrobena z pati-
nované mědi. Po obvodě budou naletovány pod mírným úhlem
boky o výšce 30 mm, čímž deska získá na mohutnosti. Rozdě-
líme-li desku na tři části, bude v prostřední o šířce 620 mm ne-
gativně vyřezaný text podložený mosazným plechem. Text
bude působit dojmem hluboké rytby.

Oba boční pásy o šířce 160 mm a síle 3 mm vytvoří druhou
vrstvu základní desky.

V levém pásu bude vygravírovaný letopočet 1793–1875 
a jako třetí vrstva desky bude přidána podobizna Ferdinanda V.
s rytými detaily. Na pravém pásu s letopočtem 1852–1858 se
nachází vystouplý půdorys rotundy. Povrchová úprava pamětní
desky bude v patině s protřenými obrysy textu a u vystouplých
částí zakonzervována včelím voskem. Deska bude nainstalo-
vána na jeklový rám, zavrtaný do zdiva na určeném místě.

Jaroslava Doksanská, referentka ÚMČ

Návrh pamětní desky 
Ferdinandu V. Dobrotivému

Pojďte 
se pobavit
23. 7. Kopanská pouť
27. 8. Slavnostní odhalení pamětní desky 

Ferdinandu V. Dobrotivému
24. 9. Kopaninské posvícení
1. 10. Den seniorů
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Jakmile se lidé v naší obci doslechli, že
tradiční pálení čarodějnic připadne na so-
botu 30. dubna, začali činit příslušná opa-
tření. Zalepili díry v pláštěnkách, zalátali
děravé deštníky, případně zakoupili nové
pomůcky proti dešti. Občané znalí po-
měrů totiž dobře vědí, že když se na Ko-
panině pálí čarodějnice, znamená to, že
bude celý den pršet. 

Takže ještě zkontrolovat, jestli má celá
rodina gumáky, a pokud ne, pořídit vo-
děodolnou obuv v patřičné velikosti. Ně-
kolik pesimistů v okolí potoka dokonce
naskládalo před vchod do sklepa pytle 
s pískem. Recesisté se chystali vydat do
lomu, místa konání výše zmíněné akce,
rovnou v plavkách a vietnamkách (jak se

začalo opět říkat žabkám poté, co obchod
s potravinami začali provozovat současní
majitelé). 

Jenže ouha! Nastal den D a déšť nikde.
Sem tam se líný mráček převaluje po ob-
loze, na víc než na ono převalování ne-
maje sílu. Rodiny obuté v holínkách 
a nabalené v pláštěnkách ustrnou při od-
chodu z domu na zápraží a mžourají do
spalujícího slunce. Gumová výbava se
začíná zevnitř rosit a vytvářet tak paře-
nišťový efekt. „Svlíkat!“ zavelí otcové.
„A zouvat!“ dodávají matky. 

Támhle odhazují dámy paraplata, tuhle
pánové pršipláště a onde dítka deštníčky
se Spidermanem. „Stal se zázrak,“ vy-
dechnou věřící. „Krucinál!“ nadávají ne-

věřící zahrádkáři, kteří se těšili na jarní
závlahu svých latifundií. „Budeme se
koupat?“ ptají se naivně caparti neznalí
teploty vody v nedávno napuštěných za-
hradních bazénech. Ano, místo očekáva-
ného jara přišlo léto, aby milostivě
shlédlo na plácek, kde se obyvatelé Ko-
paniny rozhodli oslavit pálení čarodějnic
hrami, zastavením se na kus řeči, na kus
jídla a na dobré pití. 

Sluníčko zaťukalo svými zlatými pa-
prsky na ustaraná čela pořadatelů a vy-
hladilo z nich všechny vrásky. A každý 
z těch dobrých lidí, kterému jde o spo-
lečné blaho obyvatel Kopaniny, mu za to 
v duchu poděkoval: „Díkes!“ 

Filip Lukeš

O čarodějnicovém zázraku
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Kopaninští občané dostali příležitost zeptat se odborníků z Le-
tiště Praha na cokoli, co je ohledně provozu blízkého letiště za-
jímá. Dubnové večerní setkání v příjemném prostředí restaurace
U Housliček se uskutečnilo po dohodě s městskou částí a vyšlo
tak vstříc četným podnětům místních občanů. 

Setkání umožnilo veřejnosti otevřeně projednat aktuální té-
mata přímo se zástupci letiště. Po uvítání a představení účast-
níků starostou Milanem Hofmanem se ujal slova předseda
představenstva Letiště Praha Jiří Kraus, který informoval o sou-
časné situaci i plánovaném rozvoji letiště. Následovala prezen-
tace o měření hluku, organizaci letového provozu i otázkách
týkajících se životního prostředí. Přednáška volně přešla v dis-
kuzi. Probíraná témata zahrnovala možnost výměny protihlu-
kových oken, rušení TV signálu vlivem letadel, ale hlavně
způsobu využití finančních prostředků, jež letiště každoročně
poskytuje oblastem dotčeným leteckým provozem. 

Lokalita Přední Kopaniny obdržela za téměř deset let spolu-
práce nezanedbatelnou částku 18 milionů korun. Peníze od le-
tiště přispěly k dokončení mnoha zajímavých projektů, jako je
výstavba vodovodního řadu, oprava komunikací, odstranění
černých skládek i celková údržba a revitalizace veřejných pros-
tranství. Finančně podpořena byla i činnost místních organi-
zací, a to fotbalového klubu či tělovýchovné jezdecké jednoty.
Doposud letiště podpořilo všechny organizace z Přední Kopa-
niny, které si o finanční příspěvek v rámci grantu zažádaly. 

Zástupci letiště zároveň vyzvali případné zájemce o podporu
jiných oblastí k účasti v grantovém programu, nicméně zdů-
raznili, že není možné vyplácet finance jednotlivcům, ale pouze
právním organizovaným subjektům. Večer byl ukončen vzá-
jemným příslibem pokračovat v dobře nastavené spolupráci 
i do budoucna. 

Zástupci letiště diskutovali s občany
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První sobotu v září se opět otevře areál Letiště Václava Havla
Praha pro obyvatele okolních obcí a městských částí. V rámci tra-
dičního zábavně-informačního odpoledne budou mít tentokrát
velcí i malí návštěvníci možnost vyzkoušet si různé profese. Děti
pravděpodobně okouzlí velké nafukovací bludiště, kterým dokáže
projít jen skutečný detektiv, či možnost vyrobit si jako správný
řezbář vlastní hračku ze dřeva. Pro kancelářské typy bude připra-
ven slalom manažerů na kolečkové židli, ale zlákat k akci může
i farmářský běh s kolečkem a mnohé další zábavné disciplíny. 

I letos budou k dispozici po celé odpoledne odborníci na ob-
last životního prostředí, kteří zájemcům vysvětlí organizaci le-
teckého provozu, nastavení letových tratí či problematiku
monitoringu hluku. Pozvánky s podrobnými informacemi bude
letiště teprve rozesílat, ale již nyní mohou všichni obyvatelé
Přední Kopaniny počítat s termínem 3. září 2016.  

Hana van der Hoeven, 
Letiště Václava Havla Praha

I letos zve letiště své
sousedy na návštěvu 

Fotbalisté Kopaniny 
první v přeboru 
1. Přední Kopanina
2. Bohemians Praha 
3. Sokol Královice
4. Třeboradice
5. Sportovní klub Zbraslav
6. Sokol Cholupice
7. ČAFC Praha
8. ABC Braník
9. Admira Praha B
10. FC ZLIČÍN
11. Uhelné sklady Praha
12. Motorlet Praha B
13. UNION Vršovice
14. FC Háje 
15. Střešovice 1911
16. Sokol Stodůlky

63
58
55
53
52
48
46
46
42
42
40
37
36
27
15
13
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Haló, haló! Na vědomost všem se dává,
že dne 4. dubna 2016 byl slavnostně 
zapsán, a tudíž začal fungovat Kopanin-
ský spolek, z. s.

Spolek vznikl za účelem podpory, udr-
žování a rozvoje kulturních a společen-
ských akcí v naší malebné vísce. Naším
přáním a cílem však je nezůstat „jen“ 
u kulturního života občanů, ale časem 
poskytovat služby pro děti, mladistvé, se-

niory, a to z hlediska smysluplného vy-
užití volného času. 

Chtěli bychom pomáhat i občanům
jakkoli znevýhodněným, vypomáhat si
vzájemně, včetně např. hlídání dětí, 
a v neposlední řadě chceme do komunit-
ního života zapojit i seniory. 

Je přece fajn být spoluobčany, sou-
sedy, ale ještě hezčí je znát se, setkávat
se a pomáhat si. Tak přeji Kopanin-

skému spolku a všem vám příjemnou
budoucnost!

Důležití členové, bez kterých by spo-
lek nikdy nevznikl: Zita Patíková, Šárka
Hrubá, Markéta Švédová a Jolana Hik-
lová. Kontaktovat nás můžete na e-mai-
lové adrese info@kopaninskyspolek.cz 
a najdete nás i na facebookových strán-
kách Kopaninský spolek, z. s.

Zita Patíková

Kopaninský spolek se představuje

Důležité sdělení hned na začátek. Všem,
kteří se na organizaci a přípravě podíleli,
patří upřímné a veliké díky! 

Díky za shánění sponzorských darů,
díky za přípravu a tisk pozvánek, plakátků,
rozesílání informací, díky za zajištění věc-
ných darů, diplomů, občerstvení, dopravy,
triček včetně originálního potisku atd.
Tohle všechno dělají konkrétní lidé.

Pochod odstartoval v 9 hodin mohutnou
ranou z hmoždíře, kterýžto v bezpečné
vzdálenosti od shromážděného davu od-
pálil nejstarší účastník pochodu a současně
autor návrhu na potisk triček pro účastníky
pochodu, pan Ivo Medek Kopaninský.
Rána to byla pořádná, možná ji slyšeli až
na Okoři.

Letos pochodníkům přálo počasí. Po
bouřkovém týdnu vysvitlo sluníčko a pře-
stálé deště minulých dní připomínalo jen
několik louží cestou. Na zámku v Tucho-
měřicích bylo připraveno občerstvení a po-
chodníci se tu sešli i ke společné fotografii,
která jasně dokládá, jaké oblibě se pochod
těší. Na Okoři bylo rezervováno pohoštění
v bufetu U Jarči a po obědě byly menším 
i větším dětem předány diplomy za účast
na pochodu. Nejmladší i nejstarší účastníci
pak dostali i věcné dary. Vše slavnostně
předal – za asistence pana místostarosty
Vladimíra Kozáka a mojí – host pochodu,
kandidát na senátora za náš obvod, ředitel
Gymnázia Jana Keplera, pan Jiří Růžička.
Autobus přijel přesně v 16 hodin a vrátil

zbylé pochodníky zpátky do Přední Kopa-
niny.

Rozhodně si nenechte ujít příští, 17. roč-
ník. Připravujeme některé změny, které –
jak věřím – učiní pochod ještě atraktiv-
nější. Takže za rok znovu společně: vzhůru
na Okoř!

Milan Hofman, starosta

Okoř zdolána už pošestnácté
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Velká dětská oslava se konala v neděli
29. května a organizačně ji zajistil náš
městský úřad. Den dětí se mohl uskuteč-
nit díky nezbytné podpoře restaurace 
U Drahušky, kde se kluci i holčičky ve-
selili na místním fotbalovém a dětském
hřišti. Účast byla veliká, počasí se oprav-
du vyvedlo.

Nejen děti, ale také jejich rodiče měli
možnost soutěžit v disciplínách, jako je
navlékání korálků, skákání přes pře-
kážky, strefování se míčkem do terče,
rychlá jízda v kolečku vedeným někte-
rým z dospělých, rychlá chůze s ping-
pongovým míčkem na lžičce nebo střelba
míčem na bránu. Za účast v každé ze sou-
těží byly děti odměněny drobným dár-
kem nebo malou sladkostí. Zároveň
soutěžící sbírali body na připravené kar-
tičky, za které si ke konci vybrali větší

odměnu. Nabídka dárků byla pestrá, od
stříkacích vodních pistolí až po ponožky
nebo granule pro kočky. Velké díky zde
patří laskavým sponzorům. 

Soutěže byly perfektně připravené 
a i přes značnou účast se na jednotlivých
stanovištích netvořily fronty. Paní Zita
Patíková, přední organizátorka a „dobrý
duch“ dětského dne, dokonce zajistila na-
fukovací skákací hrady, kde se děti
mohly vyřádit. Velmi zajímavá byla
přednáška ornitologa, jenž zájemcům
představil chráněné ptactvo a péči o něj.
Přednášející zaujal plnou tribunu fotba-
lového hřiště. Na dětský den na Přední
Kopaninu přijeli také dobrovolní hasiči 
a zástupci Policie České republiky. Děti
byly nadšené při zapínání sirén a výstraž-
ných symbolů na policejních autech, ob-
divně si prohlížely policejní uniformy 

s nutnou výzbrojí a se statečnými pány
hasiči si dokonce mohly vyzkoušet ha-
šení fiktivního ohně. 

Počasí skutečně přálo a možná také
díky tomu dorazili na kopaninský dětský
den obyvatelé přilehlých obcí. Určitě
nikdo nelitoval, občerstvení restaurace 
U Drahušky bylo štědré, z grilu si vybral
každý a z nabídky restaurace i vegeta-
riáni. Velmi příjemná atmosféra přilákala
také kolemjedoucí cyklisty nebo pěší tu-
risty. Orosenému půllitru s bílou pěnou
odolal jen málokterý dospělý.  

Dětský den se konal až do pozdního
odpoledne, nabídka programu byla sku-
tečně pestrá. Jako maminka dvou dět-
ských účastníků mohu zodpovědně říci,
že se těším na další akce pořádané naším
zastupitelstvem a restaurací U Drahušky.

Hana Novotná

Dětský den na Kopanině byl veselý
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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.


