
vy, kteří jste se nedávno vrátili z dovolené,
to znáte: chvíli to trvá, než se člověk znovu
„překlopí“ z prázdninového blazeovaného
snění do reálného, běžného života…

Já to teď mám naopak: právě cestuji 
„z Čech až na konec světa“ (Alois Jirá-
sek), tj. letadlem z Prahy do Porta, dále
pěšky do Santiaga de Compostela a pak
ještě kousek až do Finisterry (lat. finis
terræ – „konec země“; až do Kolumbovy
výpravy to tam bylo považováno za zá-
padní konec obyvatelného světa). 

A při tom putování budu snít o tom, že
se možná všechno do podzimu stihne. Že
až se vrátím, budeme mít možnost se pro-

cházet v parku v ulici Maří Magdaleny,
že koncem října už budeme jezdit po kru-
hovém objezdu „U Akcízu“, že vy i já bu-
deme moci na podzim parkovat v Praze 6
za stejných podmínek jako třeba obyva-
telé Dejvic (a bude nám tak alespoň
zčásti kompenzována nedostatečná 
frekvence spojení MHD), že polyfunkční
dům na Hokešově náměstí, resp. jeho
hrubá stavba bude už téměř hotová 
a najde se i konsensus, pokud jde 
o stavbu bytového komplexu tamtéž. 
A že budeme mít stavební povolení pro
krásný projekt revitalizace a protipovod-
ňových úprav na Kopaninském potoce. 

Budu plný naděje, že do konce roku
budeme mít stavební povolení i přislí-
bené zdroje pro naši novou čističku. 
A také že nově založený „Kopaninský
spolek“ vám v nadcházejícím období při-
praví celou řadu kulturně-společenských
akcí, které nás všechny obohatí o pří-
jemné zážitky a připomenou nám, že Ko-
panina je docela hezké místo k životu.

Že nejsem nohama na zemi? Vlastně
máte pravdu. Právě jsem 10 000 metrů
nad zemí a mířím na konec světa…

Přeji vám všem hezký podzim.
Milan Hofman, starosta
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Milí spoluobčané,

listy

Je nám velice líto, že mezi námi již není člen
redakční rady Kopaninských listů pan Mi-
roslav Novotný. Pane Novotný, velmi dě-
kujeme za Vaše poutavé „kronikářské“
příběhy, kterými jste nám všem přibližoval
zajímavou minulost Přední Kopaniny.

Petr Vokáč a Martin Pitro

S velikým smutkem a lítostí v srdci jen těžce překonávám bolestnou skutečnost,
že nás po těžké nemoci navždy opustil náš kolega a místostarosta pan Miroslav
Novotný. Odešel člověk, který celý svůj život zasvětil Přední Kopanině. Ode-
šel člověk, jemuž osudy spoluobčanů nikdy nebyly lhostejné. Odešel člověk,
který více než 50 let svědomitě vykonával funkci obecního kronikáře. Odešel
člověk, jenž Přední Kopaninu hluboce miloval. Čest jeho památce!

Vladimír Kozák, zástupce starosty



2 / 3/2016

Výběr z 18. zasedání ze dne 27. 6. 2016

Pan starosta přivítal zástupce společnosti GPD Vokovice, s. r. o.,
kteří představili aktualizovaný návrh projektu pro nové územní
rozhodnutí. Pan architekt detailně představil návrh projektu 
a byly zodpovězeny dotazy.
n prostory pro provoz školky: návrh projektu počítá s prostory
pro provoz školky. Společnost GPD Vokovice, s. r. o., potvrdila,
že v případě realizace školky nebude požadovat od MČPK za
poskytnutí prostor žádnou úhradu.
n počty parkovacích míst (54 bytových jednotek – 73 parkova-
cích míst). Bytové jednotky budou prodávány s parkovacím stá-
ním, počet parkovacích míst je navržen ve vztahu počtu 
a velikosti parkovacích míst (podle normativu je v celkovém
počtu navíc 13 parkovacích míst). P. ing. Tichý upozornil, že 
v krátkodobém horizontu parkovací stání dostačovat nebudou 
a navrhl zvýšit kvótu na byt (2 parkovací stání). 
n zastavěnost pozemků: předpokládaná zastavěnost je 60 %. Dle
platné vyhlášky je třeba zachovat 30 % nezastavěné plochy.
n čistírna odpadních vod: realizace projektu je přímo závislá na
realizaci výstavby nové čističky odpadních vod. P. prof. Vyma-
zal upozornil na vznik nové vyhlášky o odpadních vodách
(zpřísnění).
n stanovisko památkářů: území není památkově chráněno.
n předpokládaný časový harmonogram: v závislosti na čistírně
odpadních vod je předpokládané dokončení stavby v roce 2018.
n zajištění provozu výstavby, těžká technika, zatížení infra-
struktury: stávající infrastruktura dle vyjádření TSK je dosta-
čující při dodržení předepsaných podmínek.
n požadavek občanů na regulaci výstavby: p. starosta infor-
moval o možnostech vzniku regulačních podmínek pro vý-
stavbu.
Pan starosta poděkoval zástupcům společnosti GPD Vokovice,
s. r. o., za prezentaci projektu a zodpovězení dotazů občanů.

Výběr z 19. zasedání ZMČ ze dne 5. 9. 2016 

P. starosta informoval přítomné o historii vzniku projektu zá-
měru přestavby území „Bytový dům Rezidence Kopanina“ na
„Bytový komplex Rezidence Kopanina“ a jeho základních pa-
rametrech. V souvislosti s dosavadním vývojem stavu projektu

shrnul požadavky MČPK vztahující se k rozsahu celého pro-
jektu. Jedná se o:
n redukci počtu bytových jednotek,
n úpravu výšky budov v souladu se stávající zástavbou,
n veřejné prostory a prostory k nebytovému využití,
n zachování počtu parkovacích stání,
n finanční spoluúčast při vybudování vybavení na veřejném
prostranství.

Součástí souhlasu zastupitelstva je uzavření smlouvy mezi
MČPK a GPD Vokovice, s. r. o., která bude řešit zahrnutí části
pozemku p. č. 725 v k. ú. Přední Kopanina pro výpočet podílu
zelených ploch a vsakování. Stavební odbor Prahy 6 potvrdil, že
podmínky z této smlouvy budou součástí územního rozhodnutí.
Současně investor žádá o souhlas s částečným odvodem dešťo-
vých vod do dešťové kanalizace. 
Pí Kosinová vznesla dotaz na kapacitní možnosti dešťové ka-
nalizace a vliv vzniku projektu na Hokešově náměstí na stáva-
jící dešťovou kanalizaci. 
P. Vojta (jednatel společnosti GPD Vokovice, s. r. o.) informoval 
o zlepšení odvodu dešťové kanalizace instalací retenčních nádrží. 
P. Satýnek přednesl požadavek na regulaci organizace výstavby
při realizaci.
P. starosta konstatoval, že tyto podmínky mohou být součástí
stavebního povolení.

P. starosta dále zodpověděl v diskuzi dotazy související s při-
pravovanou výstavbou (rozšířením kapacity) čističky odpad-
ních vod. 
Poté starosta požádal zastupitelstvo o souhlas se zahrnutím plo-
chy pro vsakování výměnou za navržené podmínky plánovací
smlouvy (mj. stanovení maximální výšky projektu, dar 460 m2

pozemku obci, prostory pro školku, cvičební nářadí do hodnoty
240 000 Kč – dle návrhu plánovací smlouvy předložené inves-
torem).
Zastupitelstvo tyto návrhy (tj. zahrnutí plochy pro vsakování
spolu s návrhem podmínek dle plánovací smlouvy a souhlas 
s částečným odváděním dešťových vod do stávající kanalizace)
neodsouhlasilo (hlasováno 4-0-1).

Petr Vokáč, tajemník ÚMČ

Výběr ze zápisů zasedání ZMČ

Letos ze zdravotních důvodů odložil Miroslav Novotný pero 
a fotoalba kronikáře Přední Kopaniny. Před několika dny 
zemřel. Vážení občané městské části, odešel soused, který bude
vzpomínán a který bude chybět.

Pamatuji kronikáře Miroslava Novotného již celou řadu let.
Vykonával tuto nelehkou, zodpovědnou, někdy obecně obdi-
vovanou a jindy nedoceňovanou práci více než pět desítek let.
Vždy jsem si kronikářů a jejich obětavosti cenil, jejich práce
využíval ve svých textech a nakonec se mezi ně před čtvrt sto-
letím sám zařadil, ale to již byl kopaninský Miroslav Novotný
zkušený mnohaletý „dělník“ ve své kronikářské roli. 

Byl vždy svůj a byl vytrvalý do obětavosti. Bude na něj tiše
vzpomínat každá památka v městské části, cenné malé místní
muzeum, řada pamětníků. Když se v obci a pak v městské části

řeklo kronikář, každý věděl, o kom je řeč. Platilo to i daleko za
hranicemi Přední Kopaniny. Není divu, že se dočkal různých
ocenění. Byl vítaný za stolkem přednášejícího na setkáních kro-
nikářů, například v Lysé nad Labem. Byl dobře znám ve Stát-
ním okresním archivu Praha-západ i v Archivu hl. m. Prahy. 

Vloni v červnu uspořádal Miroslav Novotný v restauraci 
U Housliček expozici z kronik obce, historicky nejméně dru-
hou. Přes úmorné vedro těch dnů přišli do sálu nejenom místní,
ale přijela i skupina nás, kronikářů z Prahy a ze středních Čech.
V říjnu patřil mezi kronikáře, kteří v katedrále na Pražském
hradě vzpomenuli našeho slavného předchůdce Kosmase. Nyní
se sám vřadil do Pantheonu těch, kdo byli českému kronikář-
ství, tomu v obcích, opravdu prospěšní. Budeme vzpomínat.

S úctou kolega Jiří Bartoň 

Strážce tradic Přední Kopaniny
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Harmonogram rozmístění velkoobjemových 
kontejnerů na rostlinný odpad 

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 i naší městské části. Na náklady Magistrátu hl.
m. Prahy budou velkoobjemové kontejnery přistavovány v termínech 1. 10., 15. 10. a 12. 11. Na náklady naší městské části budou vel-
koobjemové kontejnery přistavovány v termínech 29. 10. a 26. 11. 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 od-
padu a odkládali do tohoto kontejneru pouze rostlinný odpad. 

Petr Vokáč, tajemník ÚMČ

Kontejnery budou rozmístěny následovně:

JUBILEA:
Červenec
Jiřina Rákosníková 85 let
Srpen
Helena Žatecká 75 let
Růžena Kučerová 75 let

Září
Ludmila Blíziková 75 let 
Jaroslav Sinkule 75 let 

ÚMRTÍ:
Září
Miroslav Novotný 24. 9. / 78 let

Jaroslava Doksanská, referentka ÚMČ

Ze života...

Dárek pro majitele psů
Náš městský úřad získal sponzorský dar od firmy Brit, za což
velice děkujeme. Proto vám všem, včas i později platícím za
své čtyřnohé miláčky, nabízíme možnost vyzvednout si v le-
tošním roce stogramové vzorečky krmiva pro psy. Každý pes
má u nás jedno balení. V příštím roce (opět po zaplacení po-
platku) obdržíte druhý dárek, a to igelitové sáčky na psí exkre-
menty v krásném koženém pouzdře. Takže jakmile zaplatíte,
můžete si dáreček vyzvednout.
V nabídce máme od každého druhu krmiva 20 kusů:
Adult, malá a trpasličí plemena (1–10 kg): jehněčí s rýží, 
hypoalergenní

Adult, malá a střední plemena (1–25 kg): losos s bramborem,
bezobilná receptura
Adult, střední plemena (10–25 kg): jehněčí s rýží, 
hypoalergenní
Adult, velká plemena (nad 25 kg): losos s bramborem, 
hypoalergenní
Endurance, pro aktivní psy a psy v zátěži: kachna s rýží, 
hypoalergenní
Vzorečky si můžete vyzvednout na ÚMČ v úředních 
hodinách do konce října letošního roku.

Jaroslava Doksanská, referentka ÚMČ

V pátek 2. prosince 2016 se od 17.30 hodin
uskuteční na Hokešově náměstí tradiční předvá-

noční setkání, na které všechny společně zvou
členové místního zastupitelstva ÚMČ Praha-
-Přední Kopanina. U rozzářeného vánočního

stromu si můžete již tradičně zazpívat koledy 
a u toho se zahřát svařeným vínem.
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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 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 29. 11. v chatové osadě
Preláta (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 11. 10. a 29. 11.

V termínech 15. 11. a 13. 12. bude kon-
tejner přistaven na náklady naší městské
části, a to do 9.00 hodin prvního dne 
a odvezen následujícího dne do 9.00
hodin. Upozorňujeme občany, že kontej-

nery nejsou určeny pro odkládání komu-
nálního 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 2016         

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.

3. 11. od   8 do 11 hodin

14. 12. od 14.30 do 17 hodin
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Kultura dialogu a setkání (pokračování)
V předchozím vydání Kopaninských listů
jsem psal o „kultuře dialogu a setkání“.
Ale v létě se v Evropě seběhlo hodně
událostí, které ukázaly, že ne všichni tuto
kulturu uznávají (myslím na různé aten-
táty a hlavně na vraždu kněze během mše
svaté ve Francii). Na druhou stranu bylo
také hodně příležitostí k setkání a dialogu
na evropské nebo celosvětové úrovni, na-
příklad mistrovství Evropy ve fotbale ve
Francii, letní olympijské hry v Brazílii
nebo Světový den mládeže v Polsku. Tam
se setkali lidé různých národností, názorů
nebo i náboženství a prožili společně 
v pokoji silné okamžiky.

Osobně jsem se v srpnu zúčastnil men-
šího mezinárodního setkání: byl jsem 
v Maďarsku na setkání členů Komunity
Chemin Neuf ze tří zemí (Maďarska, Slo-
venska a České republiky). Dorazilo také
několik Francouzů a Němců i jeden Afri-
čan (z Burundi). Bylo to náročné, protože
se muselo všechno překládat do tří 
jazyků, ale bylo to rovněž velmi oboha-
cující a radostné. Setkání s druhými 
a upřímný dialog přinese pokoj a radost. 

V Přední Kopanině jsme nepotřebovali
překlad do tří jazyků, ale měli jsme také
důležitá setkání. Myslím na pouť sv. Maří
Magdaleny 24. července a na slavnostní
odhalení pamětní desky Ferdinandu V.

Dobrotivému 27. srpna. Bohužel jsem se
nemohl osobně zúčastnit odhalení pa-
mětní desky, ale mám silné vzpomínky 
z poutě, kdy byla také otevřena „svatá
brána milosrdenství“. Projít touto bránou
je mimořádná příležitost připomenout si
lásku Boží v tomto Svatém roku milosr-
denství. Tato brána je otevřená (stejně
jako muzeum) ve středu od 16 do 18 ho-
din a v neděli od 10 do 12 hodin.  

V rámci vzájemného dialogu se první
setkání tzv. kurzů Alfa v klášteře v Tucho-
měřicích uskutečnilo 22. září od 18.30 do
20.30 hodin. Pozvání se bude opakovat
ještě desetkrát každý čtvrtek do 1. pro-
since, ale můžete se přijít nezávazně po-
dívat klidně jen na jediné setkání.
Připomínám, že jde o pozvání na večeři,
krátkou promluvu o křesťanství a násled-
nou diskuzi. Více informací získáte na
webu www.tuchomerice.farnost.cz nebo
na telefonním čísle 774 545 139.

Těším se na vás v Přední Kopanině
nebo v Tuchoměřicích.

P. Alain Cleyssac, 
Komunita Chemin Neuf

Podle rozhodnutí prezidenta republiky č. 138/2016 Sb. se
budou volby do zastupitelstev krajů a do 1/3 Senátu Parlamentu
ČR konat v pátek 7. října a sobotu 8. října 2016. Případné druhé
kolo voleb do 1/3 Senátu Parlamentu ČR se uskuteční o týden
později, tj. v pátek 14. října a sobotu 15. října 2016. 

Volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR se konají na základě vy-
hlášení rozhodnutí prezidenta republiky a zákona č. 247/1995
Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a do-
plnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Další podrobnosti jsou uvedeny ve vyhlášce MF ČR č. 396/2003
Sb., v platném znění.

Volby se konají v objektu Úřadu městské části Praha-Přední
Kopanina, K Padesátníku 10. 

Voličské průkazy
Od 6. května 2016 je možno podávat žádost o vydání volič-
ského průkazu (voličům, kteří nebudou moci volit v příslušném
volebním okrsku) na úřadě MČ Praha-Přední Kopanina, a to
osobně na formuláři s úředně ověřeným podpisem nebo v elekt-
ronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem, pří-
padně prostřednictvím datové schránky úřadu: bndaktz. 

Žádost ke stažení naleznete na našich stránkách. Lhůta pro
doručení žádosti o vydání voličského průkazu končí dne 
30. září 2016, přičemž voličské průkazy mohou být vydány či
zaslány nejdříve po 22. září 2016. 

Jak se volí do Senátu
Senát má 81 senátorů, kteří jsou voleni v 81 volebních obvodech.

První volby se konaly v roce 1996, třetina senátorů byla zvo-
lena na 2 roky, třetina na 4 roky, třetina na 6 let. Další volby se

konaly v jedné třetině volebních obvodů v roce 1998. Od těchto
voleb je délka mandátu všech senátorů 6 let. Termín voleb do
Senátu vyhlašuje prezident republiky podle zákona č. 247/1995
Sb., o volbách do Parlamentu České republiky. Každé dva roky
se konají volby v jedné třetině volebních obvodů, takže Senát
je institucí trvalou, nemůže být rozpuštěn a kontinuálně pokra-
čuje ve své práci.

Při volbách voliči vybírají z kandidátů, které navrhnou různé
politické strany, nebo z kandidátů nezávislých. Kandidát, jenž
získá více než 50 % hlasů, je zvolen senátorem. Pokud žádný
kandidát nezíská přes 50 % hlasů, koná se druhé kolo voleb,
kam postupují první dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů.
Vítězem druhého kola se stává kandidát, který získá více hlasů.

Senátorem může být zvolen občan ČR, jemuž je nejméně 
40 let. Volí ho občané, kteří dosáhli věku 18 let. Ve volbách
může kandidovat i senátor, jemuž končí mandát, takže pokud
dostane důvěru občanů, může ve své práci pokračovat i po více
období. Každý zvolený senátor obdrží osvědčení od volební
komise o řádném a právoplatném zvolení a na první schůzi Se-
nátu, následující po volbách, složí senátorský slib.

Zanikne-li v průběhu volebního období z jakéhokoli důvodu
mandát senátora, vyhlásí prezident republiky doplňovací volby
v příslušném volebním obvodu, kde byl senátor zvolen, a sta-
noví den jejich konání tak, aby se konaly nejpozději 90 dnů
poté, kdy zanikl mandát senátora. V těchto volbách je senátor
volen pouze na zbytek volebního období, které příslušelo pů-
vodně zvolenému senátoru. Pokud mandát senátora zanikl rok
před uplynutím volebního období senátora, doplňovací volby se
nekonají.

Jaroslava Doksanská, referentka ÚMČ

Čekají nás volby



6 / 3/2016

Dobrý den, pane Růžičko, senátní volby se blíží a Přední
Kopanina patří do obvodu, ve kterém kandidujete i vy.
Můžete se našim čtenářům blíže představit?
Chtěl bych se tímto rozhovorem vašim občanům představit jako
kandidát do Senátu za volební obvod 25, kam patří i městská část,
kde žijí. Někteří z nich mě možná znají jako ředitele Gymnázia
Jana Keplera, kde učím už 38 let, z toho 26 let řediteluji. S někte-
rými jsem se potkal na letošním Masopustu a s mnoha jsem letos
absolvoval tradiční pochod na Okoř. To byla moc pěkná akce.

Ano, často jsme se tady u nás letos viděli. Souvisí to jen 
s volební kampaní?
Ani ne, často Přední Kopaninou projíždím na svých cyklistic-
kých vyjížďkách, bydlí zde dost mých známých i studentů na-
šeho gymnázia, občas se podívám na fotbalové hřiště, vím, co
všechno se tady pořádá. A právě to mě asi přitahuje nejvíc. To,
že si malá městská část dokáže udržet svoji integritu a charak-
ter. Není to místo, kde si lidé jen postaví domy, kolem nich vy-
soké zdi a za nimi se zavřou. V současné době jde téměř 
o zázrak, za kterým je ale hodně úsilí lidí, kteří zde žijí…

Za koho v senátních volbách kandidujete?
Nikdy jsem nebyl členem žádné politické strany a jsem pře-
svědčený, že problémy se mají řešit z jejich podstaty víc než
podle stranické legitimace. Ostatně i do Senátu kandiduji jako
nestraník. Jsem společným kandidátem TOP 09 a STAN a pod-
poruje mě také KDU-ČSL. Všechny tyto strany z mého pohledu
spojuje víc než politický program vyznávání určitých postojů 
a životních hodnot – důvěra v jedince, jeho svobodu i zodpo-
vědnost, úcta k lidským právům, tradicím, rodině i principům
občanské společnosti. 

Proč vůbec kandidujete do Senátu? Lidé ho často považují
za zbytečný.
Já ho naopak považuji za mimořádně důležitý především proto,
že může vyvážit vliv politických seskupení a koaličních dohod
vládnoucích stran. Platit to bude ale pouze tehdy, pokud v Se-
nátu budou lidé, kteří mají jisté životní i profesní zkušenosti,
vlastní názor a nepodléhají diktátu stran. Senát nesmí být cha-
bým odvarem parlamentní politiky, musí být opravdovou po-
jistkou demokracie. Dnes možná víc než před několika léty.

Opravdu? Proč si to myslíte?
Především proto, že jsme dnes příliš často svědky toho, že jsou
zpochybňovány demokratické principy i tradice, na kterých
stojí Evropa i naše země. Vidíme to ve společnosti, v Parla-
mentu a dokonce i na Pražském hradě. Když někdo tyto prin-
cipy zpochybňuje, zpochybňuje svobodu každého z nás. 

Čím byste se v Senátu chtěl především zabývat?
Celý život se profesně věnuji školství a mládeži.  Talent a nadání
je jedno z mála bohatství, které naší zemi po letech „budování so-
cialismu“ i divokého kapitalismu počátku devadesátých let zbylo.
A přestože současní školáci budou v nejproduktivnějším věku
kolem poloviny 21. století, nejsme schopni řešit koncepci rozvoje
a fungování školství v souladu s potřebami společnosti budoucích
desetiletí. Chybí jasná vize a odvaha věci měnit. Věřím, že ani
jedno mně nechybí, takže moje priorita v Senátu je jasná.

A vedle vzdělávání?
Další oblastí mého zájmu je sport. Sport jako formativní aktivita
pro děti a mládež, fenomén volného času, náplň života dospě-
lých i lidí v pokročilém věku. Dostatek pochopení pro volnoča-
sové a zájmové sportování v oddílech, ale především dostatek
příležitostí, financí a prostoru pro neorganizovaný sport mládeže,
dospělých i seniorů je to, co mě hodně zajímá. Mimochodem,
kopat divizi v tak malém místě jako je Přední Kopanina, je radost
i starost zároveň. To si jistě podporu zaslouží, stejně jako prota-
žení cyklostezky z Přední Kopaniny až k letišti. 

Proč by právě vás měli naši občané volit?
Celý život se považuji za aktivního občana, kterému není lhos-
tejné, co se kolem něho děje. Nikdy jsem neměl politické am-
bice, ale uvědomil jsem si, že pouhý aktivismus ke změnám
nestačí. Začal jsem se proto angažovat v komunální politice 
a jsem si jistý, že problémy tohoto senátního obvodu znám lépe
než kdokoli z dalších kandidátů. Většina z nich tady ani nežije…

Máte představu o tom, co zajímá a trápí občany právě 
Přední Kopaniny?
Jistě. Poslední téma, které mě bytostně zajímá, se totiž týká
města jako místa k žití. Příliš často se v tomto ohledu upředno-
stňují zájmy jednotlivců, firem či návštěvníků před zájmy těch,
kteří někde chtějí opravdu žít a ne jen bydlet. Z tohoto pohledu
považuji pro Přední Kopaninu za důležité velké akce souvise-
jící s nepotřebným rozšiřováním letiště, ale i s rozpínavostí de-
veloperů, kteří by nejraději zastavěli všechno kolem – pole,
lesy, každou volnou plochu… Ale jsou i menší problémy a ra-
dosti, o kterých se doslechnu, když se třeba na chvíli zastavím
na fotbalovém utkání nebo v místní hospodě. 

Chtěl byste na závěr něco občanům Přední Kopaniny
vzkázat?
Vstupuji do těchto říjnových senátních voleb s přesvědčením,
že slušnost, zodpovědnost a svoboda jsou hodnoty, na kterých
stavím nejen celý svůj život, ale i hodnoty, se kterými je možné
uspět v senátní kampani. Přesto je mně jasné, že bez porozu-
mění a podpory ze strany voličů nemá nikdo šanci uspět. Žádám
je proto o pochopení a vstřícnost při volební kampani i o hlas 
v samotných volbách a věřím, že společně můžeme uspět.

https://www.facebook.com/ruzickadosenatu/

Kandidát do Senátu Jiří Růžička se představuje
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Patrně to je pro leckoho smutné místo. 
U mnoha z nás dokáže navodit i nejasné
mrazení v zádech… Přesto si troufám tvr-
dit, že není mírumilovnějšího místa na
zemi. Kdykoli projdu hřbitovními vrátky,
vždy si, ač v různé paralele, vybavím
slova Roberta Fulghuma: „Všichni se ro-
díme pro hřbitov.“ Pocházejí z jeho knihy
Všechno, co opravdu potřebuji znát, jsem
se naučil v mateřské školce. Ta kniha
stejně jako návštěva hřbitova vás přivedou
k pokoře, nebo si minimálně začnete více
vážit života a věcí.

Zřejmě to však tak nefunguje u nás
všech. Je totiž stále mnoho hřbitovů upo-
zorňujících na takzvané fotopasti. Jako
třeba v Horních Počernicích, kde mě za-
ujal text: „Nelidsky odcizené předměty ze-
mřelým vám přinesou neštěstí!!! Fotopast
je v provozu!!!“ Ačkoli je text srozumi-

telný a je jisté, že odcizený či zničený
předmět na hřbitově musí být dvakrát tak
silnější ranou pro pozůstalé, pozastavila
jsem se nad slovem „nelidsky“, jako by ja-
kékoli odcizení jiné věci a na jiném místě
mohlo být lidské. Mohlo? V každém pří-
padě vandalismus a krádeže jsou důvo-
dem, proč je možné přímo na hřbitově
nebo v jeho blízkém okolí vídat strážníky
pražské městské policie. A třebaže největší
boom reflexních uniforem s domovenkou
městské policie zažívají Pražané v období
dušiček, nenechte se plést. Strážníci hřbi-
tovům věnují svou pozornost celoročně.
Konečně, v dnešní době hovoříme o více
než 70 lokalitách hřbitovů, které se roz-
kládají na území hlavního města Prahy 
a na které je třeba dohlédnout.  

A zajímavost na konec: První nebožtík
pochovaný 1. července 1786 na známých

Olšanech označovaných jako galerie pod
širým nebem byl obecní strážník. 

Zuzana Gašpar, 
Městská policie hl. m. Prahy

Vážení občané,
tropické letní dny už skončily a o slovo se tak s malým
zpožděním přihlásil podzim. S jeho nástupem jsme si
21. září připomněli posvěcení kostela sv. Maří Mag-
daleny a o týden později pak mučednickou smrt sva-
tého Václava, hlavního patrona české země a symbolu
české státnosti. 

Na zahrádkách většina z vás sklízí úrodu, uklízí 
a pomalu se připravuje na zimu. V této souvislosti
bych vás chtěl požádat o úpravu zeleně, která přesa-
huje ze zahrádek přes plot do chodníků a silnic. Pře-
rostlé stromy nebo keře mohou totiž podstatným
způsobem omezit pohyb chodců, zhoršit výhled řidi-
čům v zatáčkách či zakrýt dopravní značky. 

Proto bych upozornil na znění silničního zákona,
podle něhož nikdo nesmí svojí činností ohrožovat
bezpečnost na místní komunikaci (jejíž součástí je 
i chodník) a provoz na ní. Pokud by k tomu došlo,
jste jako uživatelé sousedních nemovitostí povinni
učinit na dotčených pozemcích potřebná opatření
vlastním nákladem. V souladu s platnými zákonnými
předpisy je rovněž povinností každého občana od-
stranit neprodleně znečištění veřejného prostranství,
které způsobil. Neméně důležitou věcí je také to, že
smetky (což je i spadané listí) je zakázáno shrnovat
do vozovky. Rovněž nesmíme zapomínat, že na zne-
čištěném veřejném prostranství může snadno dojít 
k úrazu. 

Závěrem bych se ještě obrátil na všechny majitele
nemovitostí sousedících s místními komunikacemi.
Vzhledem k tomu, že letošní poslední číslo Kopa-
ninských listů vyjde až v době, kdy s největší prav-
děpodobností bude probíhat zimní údržba sjízdnosti
komunikací, vás žádám o parkování vašich vozidel
na vlastním pozemku, a ne na ulicích, jak tomu v ně-
kterých případech bývá. Za usnadnění práce vám
jménem našich zaměstnanců děkuji. 

Petr Vokáč, tajemník ÚMČ

Za hřbitovní zdí

Na Kopanině to žije
1. 10. Den seniorů 
(restaurace U Housliček)
2. 10. Drakiáda 
(restaurace U Drahušky)
8. 10. Večerní bojovka pro
děti v doprovodu dospělých
2. 12. Rozsvěcení stromečku
3. 12. Mikulášská besídka
(restaurace U Housliček)
10. 12. Adventní čtení 
(restaurace U Housliček)

NÁBOR
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V sobotu 27. srpna jsem se na Přední Ko-
panině zúčastnila skutečně nádherné
akce, konkrétně odhalení pamětní desky
Ferdinandu V. Dobrotivému, poslednímu
korunovanému českému králi. Tento pa-
novník se výraznou měrou zasloužil 
o obnovu významné místní památky – 
románské rotundy sv. Maří Magdaleny,
kterou dnes jezdí obdivovat spousta náv-
štěvníků, a to nejenom z Prahy. Pro tento
slavnostní den nám bylo dopřáno krásné
slunečné počasí, možná až moc slunečné
a teplé, přesto se na akci sešlo několik de-
sítek lidí.

Celým programem nás slovem prová-
zel Mgr. Martin Pitro, spoustu nových 
informací nejen o rotundě jsme se do-
zvěděli od PhDr. Jaroslava Sojky, Ph.D.
Odhalení desky se ujali starosta Ing.
Milan Hofman, Ing. Dagmar Strachwit-

zová, koordinátorka celého projektu
oslav poslední české korunovace, a PhDr.
Jaroslav Sojka, Ph.D., kurátor užitého
umění, architektury a lapidária umělec-
kých sbírek Pražského hradu. Pamětní
desku poté vysvětil a všem přítomným
požehnal jáhen Antonín Juriga z římsko-
katolické farnosti Tuchoměřice. 

Na závěr nás čekala pomyslná třešinka
na dortu, a tou bylo vystoupení pana
Luďka Veleho, sólisty opery Národního
divadla, a jeho dcery Adély Velové za kla-
vírního doprovodu Zdeňka Klaudy právě
v rotundě. Krásné tóny se sametově vinuly
po zdech, pro posluchače se muselo jed-
nat o opravdu úchvatný zážitek. Vše bylo
ozvučené, a tak možná vánek donesl tóny
jednotlivých skladeb až k vám domů…

Po skončení oficiálnější části oslavy
jsme se přesunuli do restaurace U Hous-

liček, kde bylo přichystáno malé pohoš-
tění pro všechny, kteří přispěli finanční
částkou na realizaci pamětní desky. Pan
starosta předal děkovné listy se jmény
napsanými stylovým písmem od pana
Ivo Medka Kopaninského a já ženám-
-dárkyním přidala ještě malý bonus –
květiny.

Deska je citlivě umístěna v opukové
zdi obklopující hřbitov i samotnou ro-
tundu a její měděná barva krásně ladí 
s opukou. Do budoucna plánuje městská
část nasvícení rotundy i této pamětní
desky, aby i večer bylo vše krásně vidět 
a vy jste se mohli při procházce poko-
chat.

Toto příjemně strávené odpoledne zů-
stane dlouho v mojí paměti.

Jaroslava Doksanská, 
referentka ÚMČ

Odhalení pamětní desky se vyvedlo 
na výbornou
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Děkujeme…
Děkujeme všem níže jmenovaným dárcům za jejich finanční
příspěvky na zhotovení pamětní desky Ferdinandu V. Dobroti-
vému. 
FYZICKÉ OSOBY:
Jan Čejka, Jaroslava Doksanská, Jan Hlaváč, Tomáš Hnátek,
Milan Hofman, Roman Hofman, Jan Hrdlička, Jiří 
Konopásek, Marie Kordová, Jaroslav Kytka, Karel Lejček,
Milan Licehamr, Lenka Linhartová, Ivo Medek Kopaninský,
Ivana Musilová, David Nesnídal, Milena Peková, Petr 
Petráň, Martin Pitro, Ondřej Pitro, Radek Pospíšil, Dana 
Rabiňáková, Petr Salát, Simona Slabochová, Světlana a Pavel
Takačovi, Miroslava Tichá, Josef Vojta, Petr Vokáč, Jiří Žid
FIRMY:
OTO ČR, s. r. o., TJJ Přední Kopanina, 
D plus projektová a inženýrská, a. s., Citadela, s. r. o.
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Koncem června se u společného stolu sešlo vedení letiště se zá-
stupci okolních obcí a městských částí. Vzájemná setkání, která
probíhají na pravidelné bázi, umožňují otevřeně diskutovat 
o běžných záležitostech, plánech do budoucna i palčivých otáz-
kách a nacházet řešení přijatelná pro obě strany.  

Tentokrát byla na programu kromě běžné agendy i prezen-
tace krizového plánu pro případ mimořádných událostí. Bez-
pečnost patří k důležitým prioritám letiště a je jí věnována
soustavná pozornost. I v této oblasti je součinnost okolí důle-
žitá. V některých případech může všímavost a angažovanost
významně přispět k rychlé nápravě případného ohrožení bez-
pečnosti. Jedná se o široké spektrum situací od divočáka ničí-
cího letištní oplocení až po podezřelé auto objíždějící perimetr
letiště. Kontaktovat bezpečnostní dispečink Letiště Praha lze

při jakémkoli podezření na telefonní lince pro mimořádné udá-
losti: (+420) 220 11 1000.  

Vedení letiště zároveň potvrdilo pokračování finanční pod-
pory prostřednictvím letištních grantových programů. MČ
Praha-Přední Kopanina obdržela 1 150 000 Kč z grantu Žijeme
zde společně zaměřeného na environmentální projekty. Každo-
denní aktivity obyvatel jsou pravidelně podporovány z pro-
gramu Dobré sousedství, a to v celkové roční částce 9 000 000
Kč. O finanční příspěvek se mohly v průběhu září přihlásit spor-
tovní kluby, zájmová sdružení a jiné organizace působící v pod-
porovaných lokalitách. Seznam projektů, které hodnotící
komise vybere k podpoře, bude znám v listopadu. Více o gran-
tových programech Letiště Praha naleznete na webových strán-
kách letiště www.prg.aero v sekci Vztahy s okolím.

Dobré sousedské vztahy jsou důležité 
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I letos zorganizovalo Letiště Praha zábavně-informační odpoledne
pro obyvatele z okolních obcí a městských částí. Již posedmé se
pro ně první zářijovou sobotu otevřela část areálu Letiště Václava
Havla Praha. Zájemci měli možnost zhlédnout ukázky práce bez-
pečnostních složek, prohlédnout si letištní i hasičskou techniku
nebo se v informačním stanu zeptat na hlukovou situaci či další
otázky související s životním prostředím a provozem letiště. Pro
dětské návštěvníky byly připravené zábavné soutěže s tematikou
různých profesí. Kluci i holčičky se tak mohli na chvilku promě-
nit třeba v pradlenku, číšníka, záchranáře, sportovce nebo si jen
zadovádět ve skákacích hradech. Zábavně-informační odpoledne
se stalo oblíbeným způsobem předávání informací mezi letištěm 
a obyvateli žijícími v okolních obcích a městských částech, 
a vhodně tak doplňuje ostatní formy komunikace.

Hana van der Hoeven, Letiště Václava Havla Praha

Práce jako zábava
aneb Na návštěvě 
v areálu letiště 

KRIZOVÉ KONTAKTY: BEZPEČNOSTNÍ DISPEČINK: (+420) 220 11 1000
KRIZOVÝ DISPEČER: (+420) 220 11 7777   airport.emergency@prg.aero
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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.


