
už brzy, na přelomu května a června, začneme užívat hned tři
významné stavby. Tou první bude kruhový objezd u Akcízu,
tou druhou bude dokončený polyfunkční dům na Hokešově ná-
městí a tou třetí – věřím – bude dokončená první etapa výstavby
parku v ulici Maří Magdaleny. To všechno jsou potřebné a vi-
ditelné změny, ale do budoucna se – v návaznosti na cestu par-
kem – nabídla myšlenka na ještě jednu nanejvýš potřebnou
stavbu, a to tunel pod ulicí Lipskou. Tunel pro cyklisty a pro
pěší, tunel, který by nám všem umožnil dostat se bezpečně
pěšky či na kole přes dálnici do prostoru před Terminály 1 a 2.

Tunel, jenž by navazoval na právě budovanou cestu v parku
Maří Magdaleny, odkud bychom pokračovali kolem dnešní re-
dukční stanice plynu, tunelem bychom podešli ulici Lipskou 
a dostali se tak pohodlnou procházkou až na zastávku budoucí
rychlodráhy. A odtud bychom mohli jet rychlovlakem např. do
centra Prahy. Není to lákavé? Brzy budeme mít v ruce studii,
která tuto možnost jasněji definuje, takže vám o tomto a dal-
ších plánech budu příště moci říci více. Možná už cestou na
Okoř v sobotu 10. června.

Milan Hofman, starosta
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Vážení spoluobčané,

listy

Když si přečtete tato slova, budou asi už
Velikonoce. Ale píšu je ještě v „postní
době“ a jako cizinci mi výraz „postní
doba“ dělá trochu problém, takže se chci
s vámi o tuto zkušenost podělit. 

Ve francouzštině (v mojí mateřštině)
existuje rčení „Traduction – trahison“ ne-
boli „Překlad je zrada“. Když jsem se do-
stal do Čech a začínal jsem se učit česky,
uvědomil jsem si, že to je v mnoha ob-
lastech pravda. Doslovný překlad (nebo
případně „Google překlad“) nedává vždy
smysl. Například ve francouzštině, když
jedu autobusem, říkám, že „vezmu auto-

bus“. Google překládá název komunity,
ke které patřím (Chemin Neuf – „nová
cesta“), jako „dráha devět“. 

Ale občas i tradiční liturgické názvy
jsou v různých jazycích „zrádné“. Název
„postní doba“ je jeden z příkladů. V latině
se používá slovo „Quadragesima“, které
znamená 40 (protože „postní doba“ je
40denní doba před Velikonocemi). Fran-
couzské slovo „Carême“ má stejný vý-
znam. Nedefinuje to, co obnáší tato doba,
ale jenom kolik dnů trvá. Církevní tradice
klade důraz na tři postoje, které jsou v této
době základní: modlitba, půst a almužna

(sdílení). Český název „postní doba“
uchovává jenom jeden z nich, a to půst. 

Ale v „postní době“ nejde jenom 
o půst. Tyto tři postoje se týkají tří zá-
kladních vztahů člověka: vztah s Bohem
(modlitba), vztah se sebou (půst) a s ostat-
ními (almužna). V postní době se nemáme
uzavřít do sebe, ale naopak se otevřít a ob-
novit naše vztahy. Abychom mohli žít
naplno a po 40denní přípravě pořádně sla-
vit vítězství života.

Přeji vám všem požehnané velikonoční
svátky. 
Alain Cleyssac, komunita Chemin Neuf  

Ztraceno v překladu
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Vážení občané,
od 1. ledna letošního roku podnikatelé na
území hlavního města Prahy, kteří byli
zapojeni na základě zákona o odpadech
formou písemné smlouvy s městem do
systému nakládání s komunálním odpa-
dem, již nemohou využívat sběrné ná-
doby na tříděný odpad určený pro
občany. Musí si proto zajistit své vlastní
nádoby, a to buď opět zapojením do sys-
tému nakládání s komunálním odpadem
a uzavřením příslušné smlouvy s měs-
tem, nebo si musí zajistit nakládání a od-
stranění odpadu samostatně smluvně
přímo s osobou ze zákona k převzetí od-
padu tomu oprávněnou, případně si
mohou zajistit splnění těchto povinností
prostřednictvím vlastníka nemovitosti
formou společné smlouvy, přičemž pů-
vodci odpadu předají svůj odpad osobě
oprávněné k převzetí ve smyslu zákona, 

a nikoli vlastníkovi objektu, který je
pouze zprostředkovatelem služby.

Rovněž vás chci informovat, že pro
zlepšení životního prostředí díky spolu-
práci s Magistrátem hl. m. Prahy a společ-
ností Pražské služby ve smyslu zákona 
o odpadech každoročně zajišťujeme tří-
děný sběr odpadu, který je cestou ke sní-
žení množství odpadu ukládaného na
skládce nebo likvidovaného spalováním.
Pro řádné třídění odpadů jsou přistaveny
(jak všichni víte) sběrné nádoby – kontej-
nery ve žluté barvě na plasty, modré na
papír a lepenku, v zelené barvě na sklo 
a v černé barvě s oranžovým poklopem na
nápojové kartony. 

Letošní jarní novinkou, kterou jsme pro
vás právě ve spolupráci s výše uvedenými
organizacemi připravili, a jak mnozí z vás
již zaregistrovali, jsou dvě sběrné nádoby
černé barvy s šedým poklopem. Ty jsou

určeny ke sběru kovových obalů a najdete
je v ulicích K Padesátníku (u samoob-
sluhy) a K Prelátům (u sběrných nádob).
Do těchto nádob můžete odkládat zejména
prázdné nápojové plechovky, ale také
prázdné konzervy, tuby, kovové uzávěry,
víčka nebo zvířecí konzervy. Naopak do
nich nepatří obaly od deodorantů ve spreji,
obaly od motorových olejů, benzinu,
barev a dalších chemických nebo nebez-
pečných látek a samozřejmě kovové
obaly, které nejsou prázdné. 

Nádobky od sprejů (i prázdné) jsou totiž
považovány za nebezpečný odpad a stejně
jako obaly od nebezpečných látek je lze
odevzdat ve Sběrném dvoře hl. m. Prahy 
v Proboštské ulici v Praze 6 nebo při mo-
bilním sběru nebezpečných odpadů. 

Přeji vám všem příjemné prožití veliko-
nočních svátků.

Petr Vokáč, tajemník ÚMČ

Vážení, dostal jsem opět prostor, abych
napsal pár řádků k dopravní a bezpeč-
nostní situaci na Přední Kopanině. Jak
jste všichni určitě zaregistrovali, začala
počátkem března 2017 výstavba kruho-
vého objezdu u Akcízu. Objízdné trasy
jsou značeny nedostatečně, což má za ná-
sledek zvýšenou průjezdnost zejména ná-
kladních vozidel nad 3,5 t a citelné
zhoršení dopravní situace v městské
části. Tímto problémem jsem se zabýval
a doufám, že dojde brzy ke zlepšení. 

K bezpečnostní situaci bych uvedl, že 
v katastru městské části Praha-Přední
Kopanina nedochází k závažné trestné
činnosti, ale riziko bývá vždycky, a je
tudíž namístě myslet i na zabezpečení

svých motorových vozidel a domů. Za-
číná nám i cyklistická sezona, a proto
bych chtěl opětovně vyzvat rodiče ško-
láků, aby nezapomínali na bezpečnostní
prvky včetně helmy. 

V rovině přestupků se bohužel znovu
rozmohlo vyvážení odpadu na opuštěná
místa a tím zakládání tzv. černých sklá-
dek. Jejich likvidace je náročná a po zjiš-
tění takového konání bude postupováno
proti dotyčnému podle platné legislativy,
kde hrozí vysoká finanční sankce. 

Na závěr chci popřát všem pěkné jarní
dny a doufám, že se opět uvidíme na spo-
lečenských i sportovních akcích.

Milan Jeřábek, strážník-okrskář

Na slovíčko se strážníkem

Nejpozději do 31. 3. 2017 byl splatný poplatek za psa. Upo-
mínáme tímto vás, kdo jste ještě nezaplatili, o úhradu po-
platku.

Poplatek můžete uhradit v hotovosti na ÚMČ v úředních
hodinách, tj. v pondělí a ve středu od 8.00 do 17.00 hod.,
nebo převodem na účet 2000703389/0800. Jako variabilní
symbol prosím uveďte číslo domu pro identifikaci vaší
platby.

Pokud jste měli v minulých letech úlevu a nejste si jistí, zda
již letos pro vás platí povinnost úhrady poplatku, informujte se
po telefonu na čísle 220 950 701.

V letošním roce opět rozdáváme dárek od firmy Brit, a to ko-
žený sáček s pytlíky na psí exkrementy. Pokud jste zaplatili pře-
vodem přes účet, zastavte se pro dárek na úřadě.
Děkujeme.

Jaroslava Doksanská, referentka ÚMČ

Zaplatili jste poplatek za psy?
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Výběr z 21. zasedání ZMČ ze dne 12. 12. 2016
Schválení rozpočtu na rok 2017. Návrh rozpočtu byl uveřejněn,
návrhy na změny nebyly podány. Zastupitelstvo rozpočet schvá-
lilo v navržené podobě s objemem příjmů 4 816 000 Kč a s ob-
jemem výdajů 4 916 000 Kč.

Schodek rozpočtu ve výši 100 000 Kč je krytý přebytky hos-
podaření minulých let. Jedná se o nedočerpané účelově vázané
prostředky z roku 2016 od Letiště Praha, Program Dobré sou-
sedství, k jejichž dočerpání, resp. vratce, dojde v roce 2017 (hla-
sováno 5-0-0). 

Výběr z 24. zasedání ZMČ ze dne 20. 2. 2017
P. starosta informoval o harmonogramu výstavby kruhového
objezdu na křižovatce u Akcízu – zahájení 5. 3. 2017. Objízdná
trasa bude vedena přes Horoměřice. Předpokládané dokončení
14. 5. 2017. Souběžně bude probíhat rekonstrukce hlavní ko-
munikace v Nebušicích. 

Projednání aktuální situace ve věci přestavby území – By-
tový komplex „Rezidence Kopanina“. Ing. Tichý podal ze-
vrubnou informaci o aktuálním návrhu projektu. Projekt
předpokládá snížení celkového počtu bytových jednotek na ko-
nečných 35 a počet plánovaných parkovacích stání činí 64 pod-
zemních a dále 5 stání na povrchu.        

Pozn.: Mgr. Vokáč informoval o březnovém až dubnovém ma-
pování historických center městských částí odborem památkové
péče MHMP, což může mít v budoucnu vliv na stavební regu-
lativa pro nové projekty.

Proběhla diskuse s přítomnými občany, kdy p. starosta při-
pomněl vývoj projektu v posledních třech letech, od prvního
schváleného návrhu až po současný, který rozšiřuje projekt na
další přikoupené pozemky investora, tj. jde o rozšíření projektu
z parcely o výměře původních cca 1000 m2 (kde má investor
schválené ÚR na výstavbu 22 bytů) o téměř 3000 m2 a zvýšení
počtu bytů o 13, tj. na celkových 35 bytů na pozemku o cel-
kové výměře 3839 m2. Ing. Tichý dále seznámil přítomné s po-
drobnou technickou zprávou. 

P. prof. Vymazal osvětlil přítomným způsob fungování a napl-
nění kapacity současné ČOV. 

Zastupitelstvo se záměrem souhlasí a pověřuje starostu pod-
pisem Smlouvy o smlouvě budoucí se společností GPD Voko-
vice, s.r.o., ve znění dle předložených návrhů.

Pozn.: Zastupitelstvo výslovně souhlasí se započtením části
travnaté plochy Hokešova náměstí do kalkulace vsakování deš-
ťových vod projektu, tento souhlas ale podmiňuje souhlasem
investora s odprodejem části předmětného pozemku o výměře
467 m2 za symbolickou 1 Kč a poskytnutím bytového prostoru
na dobu 10 let pro potřeby MČ Praha-Přední Kopanina za sym-
bolické nájemné; současně zastupitelstvo souhlasí s přijetím pe-
něžního daru – vše je detailně popsáno ve výše uvedené
Smlouvě o smlouvě budoucí. Podmínkou souhlasu MČ Praha-
Přední Kopanina pro další etapy stavebního řízení je dále to, že
projekt bude realizován v návaznosti na zprovoznění nové čis-
tírny odpadních vod (hlasováno 5-1-0).

Petr Vokáč, tajemník ÚMČ

Výběr ze zápisů zasedání ZMČ

Vážení, neházejte do Kopaninského potoka vše, co shrabete
nebo ustřihnete na zahradě. Podívejte se, jak to pak vypadá 
u jednoho dotyčného na zahradě. Všechno se tam zachytí.
Radši využívejte kontejnery na bioodpad, které jsou v naší
městské části pravidelně přistavovány. Myslete na životní pro-
středí. Díky. 

Kam za senátorem 
Rád bych využil možnosti zveřejnit pro občany
Přední Kopaniny adresu mé senátorské 
kanceláře: Bělohorská 251/57, Praha 6-Břevnov. 
Hodiny pro veřejnost: pondělí 14.00 až 16.00
Kontakt na sjednání schůzky:
Veronika Trávníčková, tel.: 733 343 796
Těším se na setkání s vámi.

Jiří Růžička, senátor  

KO   NINYpa
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Mobilní kancelář bude
umístěna v dodávkovém
automobilu Fiat Ducato,
označeném logem Praž-
ské plynárenské a zapar-
kovaném na parkovišti 
u nájezdové rampy ob-
chodu v ulici K Padesát-
níku, č. p. 118.     

Pražská plynárenská ve spolupráci 
s dceřinou společností Měření dodávek
plynu a ÚMČ Praha-Přední Kopanina
nabízí odběratelům zemního plynu tzv.
mobilní obchodní kancelář, jejímž pros-
třednictvím si stávající i potenciální zá-
kazníci Pražské plynárenské mohou
vyřídit záležitosti související s odběrem
zemního plynu bez návštěvy kontaktních
míst v Praze 2 a 4.

Služeb mobilní kanceláře mohou využít
i občané přilehlých obcí a částí Prahy.

Stanislav Paclík,
Pražská plynárenská

Mobilní obchodní kancelář Pražské 
plynárenské v prvním pololetí roku 2017

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

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 18. 4. a 20. 6.

V termínu 23. 5. bude kontejner přista-
ven na náklady naší městské části, a to do
9.00 hodin prvního dne a odvezen násle-
dujícího dne do 9.00 hodin. Upozorňu-
jeme občany, že kontejnery nejsou určeny
pro odkládání komunálního odpadu,
pneumatik, autobaterií, skla, plastů, ba-
rev, olejů, rozpouštědel, kyselin, léků,

stavební sutě, veškerých odpadů z podni-
katelské činnosti a nebezpečného odpadu.
Likvidaci biologického odpadu ze zahrad
provádějte vlastním kompostováním. Ten-
to odpad nelze ukládat do kontejnerů.
Rovněž občany upozorňujeme na možnost
celoročně zdarma odkládat vybrané  druhy
odpadů (objemný odpad, odpad ze zeleně
– bioodpad, dřevo, stavební suť u byto-
vých úprav, kovový odpad, elektrošrot,

papír, sklo, plasty a nebezpečné odpady)
pod kontrolou obsluhy do jednotlivých
velkoobjemových kontejnerů ve Sběrném
dvoře hl. m. Prahy. 

Petr Vokáč, tajemník ÚMČ

Rozmístění kontejnerů 
v prvním pololetí roku 2017         

18. 4.

23. 5.

20. 6.

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

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

* V ZIMNÍM ČASE DO 17.00 HOD.

25. 4. od 8 do 11.00 hodin
1. 6. od 12 do 14.30 hodin
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20. června
(úterý)

16. září
(sobota)

Harmonogram mobilního sběru 
nebezpečného odpadu na rok 2017 

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

K Padesátníku (u samoobsluhy) 15.50 – 16.10 hod.

Nebušická (u samoobsluhy) 16.20 – 16.40 hod.

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

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

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

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

Petr Vokáč, tajemník ÚMČ

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

Harmonogram rozmístění velkoobjemových
kontejnerů na rostlinný odpad na jaro 2017 

So 29. 4. od 9 do 12 hod. Chatová osada Preláta – naproti č. p. 57
So 6. 5. od 9 do 12 hod. K Prelátům – u sběrných nádob na tříděný odpad
So 20. 5. od 9 do 12 hod. K Juliáně u č. p. 104
So 3. 6. od 9 do 12 hod. K Padesátníku, č. p. 118 – u samoobsluhy
So 17. 6. od 9 do 12 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:

Dne 11. 6. 2017 od 10 do 16 hod. bude na parkovišti za samoobsluhou K Padesátníku, č. p. 118, 
v provozu mobilní sběrný dvůr (kontejnery na odpad: objem, dřevo, bio, suť). 

Pojďte s námi na Okoř!
Dne 10. června se koná 
již 17. ročník tradičního 
pochodu Od rotundy 
na Okoř. Sraz účastníků 
je v 9 hodin u rotundy 
sv. Maří Magdaleny. 
Na Okoři bude 
rezervována restaurace.
K návratu lze 
v odpoledních 
hodinách využít 
autobus přistavený MČ. 
Srdečně zveme!

Ve dnech 26. 4. od 1.00 hod. do 27. 4. do 8.00
hod. bude přerušena dodávka pitné vody. 
Cisterny budou přistaveny na těchto místech: 
v ulici K Padesátníku – před ÚMČ 
Praha-Přední Kopanina (č. p. 10) 
v ulici Do Roklí – u nádob na tříděný odpad 
v ulici K Prelátům – u nádob na tříděný odpad 
v ulici Ke Goniu – před restaurací U Drahušky 
(č. p. 123) 
v ulici K Juliáně – č. p. 104 
v chatové osadě Preláty – naproti č. p. 57

Důležité
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U příležitosti 25. výročí městské policie vyhlašuje Libor Ha-
drava, pražský radní pro bezpečnost a prevenci kriminality, vý-
tvarnou soutěž „Městská policie očima dětí“. Soutěž je určena
pro žáky 4. a 5. tříd základních škol, kteří se v ní pokusí zpra-
covat témata vztahující se k práci a službě pražského
strážníka.

Soutěže se budou moci adepti účastnit až do poloviny června.
Její vítěze pak radní Hadrava osobně odmění na slavnostním
vyhlášení výsledků 7. září na pražském Žofíně. Ocenění pro-
běhne v rámci akce pro veřejnost u příležitosti Dne Městské po-
licie hl. m. Prahy. Během doprovodného programu pro děti
strážníci představí svou činnost a ukáží techniku.

Z nejlepších prací vznikne i nástěnný kalendář. Práce budou
také představeny na prosincové výstavě v budově Magistrátu
hl. m. Prahy ve Škodově paláci.

Informace k výtvarné soutěži 

„Městská policie očima dětí“:

n pro žáky 4. a 5. tříd pražských základních škol
n kresba či malba libovolnou malířskou technikou o velikosti
formátu A3 (na šířku) na téma Městská policie hlavního města
Prahy
n na zadní stranu kresby autor uvede své jméno a příjmení, svůj
skutečný věk a název školy (práce, které nebudou takto signo-
vány, nemohou být do soutěže zařazeny) 
n vypracovaná výtvarná díla bude posuzovat a následně ocení

hodnotící komise v čele s radním hlavního města Prahy pro bez-
pečnost a prevenci kriminality
n uzávěrka soutěže: 15. 6. 2017
n adresa pro zasílání – doručení výtvarných prací: Kancelář ře-
ditele Městské policie hl. m. Prahy, Korunní 2456/98, 101 00
Praha 10-Vinohrady. Do levého horního rohu uveďte heslo:
„Výtvarná soutěž“.

Jiřina Ernestová, Městská policie hl. m. Prahy

Dětská výtvarná soutěž k 25. výročí 
Městské policie hl. m. Prahy

Různé

Naše městská část vás zve na
malou oslavu Dne matek a Dne
otců. Oslavíme je společně 
komorním koncertem Pavla
Žalmana Lohonky v rotundě
sv. Maří Magdaleny, který 
se uskuteční 25. 5. od 19.30
hodin. Vstup na koncert 
je zdarma, ale z důvodu 
omezeného počtu míst 
k sezení budeme na ÚMČ 

vydávat vstupenky, a to v maximálním celkovém počtu
60 kusů. Pokud tedy budete mít zájem se posadit, 
vyzvedněte si lístek nejpozději do středy 24. 5. 
na našem ÚMČ v úředních hodinách. Na jeho 
základě budete mít rezervované místo k sezení. Bez
lístku samozřejmě můžete také přijít, pouze nebudete
mít zaručené místo k sezení uvnitř rotundy. 

Slavíme společně 
Den matek i Den otců

Ve dnech 21. 4. od 14.00 hod. do 2. 5. 
bude z provozních důvodů uzavřena 

prodejna potravin.

Zd
ro

j M
ěs

tsk
á p

oli
cie

 hl
. m

. P
ra

hy

ROZLOUČILI JSME SE:
Přijměte upřímnou soustrast ve vašem hlubokém
zármutku. Přestože odešli, ve vašich vzpomínkách
i srdcích budou trvale přítomni.

Miroslav Militký, 26. 12. 2016 ve věku 85 let

Jarmila Stohlová, 15. 1. 2017 ve věku 77 let

Jiří Slabý, 7. 2. 2017 ve věku 76 let

Růžena Štefanová, 17. 2. 2017 ve věku 84 let

Ing. Alois Brázda, 1. 3. 2017 ve věku 89 let

Jaroslava Doksanská, referentka ÚMČ

Ze života...
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Když dítě poprvé v životě uslyší slovo
masopust, nejspíš pustí maso, které právě
drží v ruce, anebo se začne bránit, že maso
nemá, a tudíž ho pustit nemůže. Nebude
daleko od podstaty tohoto libozvučného
slova. V jeho původním smyslu jde
opravdu o opuštění masa. Masopustu se
totiž také říká karneval (z italského carne
levare – dát pryč maso). Paradoxně je to
ale období, kdy se maso nedává pryč, ale
do úst, a to hojně. Jedná se o čas hodování
a zabijaček mezi dvěma půsty, vánočním
a velikonočním.

Ale proč se vlastně pouštím do slovních
rozborů, které přísluší spíše Ústavu pro
jazyk český Akademie věd ČR? Takový 
laický rozbor si přečte někdo, kdo o tom

náhodou něco ví, dopálí se, že to není fak-
ticky správně, a z pozice své vědoucnosti
pošle nejspíš do redakce Kopaninských
listů rozhořčený výlev ve smyslu: „Kerej
pitomec to píše vo masopustě, dyž vo něm
ví prt?!“ Proto bych raději stručně popsal,
jak vlastně ten masopust na Kopanině 
25. února proběhl.

Kdo tam také byl

Před restaurací U Housliček přivítalo
rozdováděné účastníky průvodu slunečné
odpoledne, koblihy s marmeládou a or-
ganizátor masopustního veselí, doktor
Petr Vokáč. Tedy on pan Vokáč není dok-
tor, ale byl za něj převlečen. Ostatně
skoro každý měl nějakou masku. Byly tu

například vinné hrozny, opilý ženich se
střízlivou nevěstou, policista s vězněm,
policista bez vězně, pirát, princ, beruška,
řezník, cikánka (Cigánek nepřišel, pro-
tože to nebylo U Drahušky), falešný kůň
i jeho živí kolegové, oslík Íáček a další.
Za doprovodu houslí, harmoniky a bubnu
vyrazil masopustní průvod do ulic. Za-
stavil se u Veselých, u Salátů, v jezdec-
kém oddíle paní Kadlecové (tady se děti
mohly povozit na koních), u Lajnů 
a u Militkých, aby se občerstvil vdolky,
klobáskami, domácí tlačenkou, někde 
i domácí pálenkou a dalšími laskomi-
nami, aby potěšil hostitele a vrátil se opět
do lůna restaurace U Housliček. Někteří
se tam vrátili dříve, jiní později. Každo-

Objektivní zpráva o masopustu
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pádně večerní zábava měla začít ve 
20 hodin. 

Kdo už tam pak nebyl

Plánovanou tancovačku u muziky ale pře-
kazily již zmíněné hrozny, které asi přes
den na slunci zkvasily a dostal se jim do
bobulí alkohol. Ještě než si kapela pořádně
vybalila fidlátka, jeden hrozen nabančil
kapelníkovi kvůli tomu, co řekl o druhém
hroznu, následkem čehož se muzikanti
sbalili a odjeli. Co vám mám povídat, byla
to hrůza! Ještě že jsem u toho nebyl… Ale
byli jiní. Každý přišel se svou verzí pří-
běhu a o zábavu bylo postaráno. Tanco-
vání tedy nahradily vášnivé debaty 

o hroznové strkanici a na různá jiná té-
mata. Ze zaslechnutých útržků jsem po-
chopil, že pan starosta by se měl obávat 
o svou židli. Nemůže se ale divit, když
podporuje projekt bytovky, proti které
místní občané sepisují petici. O tom, že je
mu plechový altán v obecním lesoparku
milejší než prostor, kam by se mohly děti
ze vznikající lesní školky ukrýt při nepří-
znivém počasí, ani nemluvím. 

Konečná verze

No, nevím, jestli jsem se moc nerozepsal.
Chtělo by to zestručnit, aby si můj sub-
jektivní popis událostí masopustní soboty
nepřečetl zase někdo, kdo o tom náhodou

něco ví, a nerozčiloval se, že takhle to
vůbec nebylo. Že on jediný byl toho dne
střízlivý, a proto ví přesně, jak to bylo do-
opravdy. Zkrátka, v sobotu 25. února byl
na Kopanině díky panu Vokáčovi maso-
pust. Kapela nakonec nehrála, protože to
bylo také tak trochu vinobraní (viz
hrozny)… Pořád je to dlouhé! A moc
subjektivní. 

Takže tady je verze, která je v podstatě
nenapadnutelná: Přišel jsem tam. Pak
jsem šel s ostatními, co tam byli, a když
jsme to obešli, tak jsme se rozešli. Pak
jsem tam šel zase, chvíli jsem tam byl 
s ostatními a pak jsem šel spát. 

Filip Lukeš
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Kopaninský spolek byl založen na jaře roku 2016 s velkým nad-
šením a odhodláním třemi maminkami za účelem rozvíjet
místní kulturní život především dětí, ale ve svých aktivitách ne-
chce opomenout žádnou věkovou kategorii.

Momentálně je pro nás prioritou dokončit projekt lesní
školky. Je to zdlouhavá práce, neustále narážíme na nové prob-
lémy, ale nechceme se našeho projektu vzdát. Přední Kopanina
školku potřebuje. Pokud se totiž místní dítě nedostane do ne-
bušické školky, jeho rodiče jsou odkázáni na drahou chůvu
nebo soukromou školku, v horším případě zůstane matka s dí-
tětem doma a na úřadu práce. Jelikož na Přední Kopanině ne-
může vzniknout jiná forma školky než lesní, rozhodly jsme se
vyzkoušet tuhle možnost. Snažíme se pro děti vytvořit pěkné
zázemí, proto nám vše trvá déle, než jsme původně plánovaly.
Doufáme, že už brzy vaše děti ve školce přivítáme a těšíme se
na to. Více informací o našem projektu Dětského lesního klubu
Permoníček, jak se školka oficiálně jmenuje, získáte na webo-
vých stránkách www.permonicek.cz.

Kopaninský spolek je vlastně nezisková organizace. Tedy
„organizace, jejímž účelem není vytvářet zisk a která není ob-
chodní společností ani jiným podnikatelským subjektem“, jak
praví oficiální definice. I naše neziskovka může dobře fungovat
pouze z grantů, příspěvků a sponzorských darů. Bez toho není
možné zajistit prostor ani lidi, kteří budou tuto činnost provo-

zovat. Není to jednoduchá práce, a proto je pro nás důležité
vědět, že o naše akce stojíte, že je navštěvujete a že jste spoko-
jení. A pokud nejste, byli bychom rádi, kdybyste nám to řekli
nebo napsali. Vítáme jakékoli připomínky, nápady a pomoc.
Navštivte naše webové stránky www.kopaninskyspolek.cz nebo
napište na e-mail info@kopaninskyspolek.cz. Najdete nás také
na Facebooku.

Za necelý rok existence spolek zorganizoval například tyto
akce: Dětský den, Drakiádu, Den seniorů, Bojovku (která měla
obrovský úspěch), Tvoření adventních věnců nebo Vítání jara. 

Letos pro vás připravujeme: 

n Pálení čarodějnic (30. 4.)
n Den koktejlů (12. 5.)
n Fotbalový zápas Horní versus Dolní Kopanina (20. 5.) 
n Dětský den (27. 5.)
n Příměstské tábory (14. – 18. 8. a 21. – 25. 8.) 

Podrobnosti na www.kopaninskyspolek.cz.
Na závěr bych chtěla moc poděkovat panu Janu Paulovi,

jehož pomoci si velmi vážíme. Poskytl nám totiž zdarma svůj
pozemek pro Dětský lesní klub Permoníček a také zorganizoval
brigádu na jeho vyčištění. 

Zita Patíková, Kopaninský spolek

Kopaninský spolek: 
Naděje pro místní děti, dospělé i seniory
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Na území Prahy a v jejím blízkém okolí
se podařilo společnosti Potex, která celo-
ročně třídí oblečení pro potřebné, za loň-
ský rok zachránit 1 916 631 kg použitého
textilu a příznivě tak ovlivnit životní pro-
středí. Na Přední Kopanině to bylo kon-
krétně 2642 kg. 

Nositelné a dále použitelné věci se buď
přímo distribuují do konkrétních charita-
tivních organizací (Naděje, Centrum 
sociálních služeb Praha, Progressive,
Společnou cestou, Sananim), nebo jsou
prodány k dalšímu zpracování. V loň-
ském roce předal Potex charitám 4000 kg
vytříděného textilu. 

Nepoužitelné textilie jsou pak ekolo-
gicky zlikvidovány u oprávněných
firem. Z části výtěžku společnost fi-
nančně podporuje neziskové organizace,
jakými jsou například Klokánek Chaba-
řovická, Pomocné tlapky, Pro-contact,
Linka bezpečí, Kapka naděje a další.
Loni obdrželi partnerské organizace cel-
kem 540 000 Kč.  

Pokud vám není lhostejná pomoc
lidem v nouzi, neváhejte probrat své šat-
níky a darovat oblečení. Moc děkujeme.

Veronika Knoblochová, Potex
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Tříděním textilu pomáháte lidem v nouzi

Kulturní akce 
na Přední Kopanině
(duben – červen)
30. 4. Čarodějnice (pořádá Kopaninský spolek) 

12. 5. Den koktejlů (pořádá Kopaninský spolek) 

20. 5. Horní vs. Dolní (pořádá Kopaninský spolek)

25. 5. Spojený svátek ke Dni matek a Dni otců: 
koncert Pavla Žalmana Lohonky
v rotundě sv. Maří Magdaleny (pořádá ÚMČ)

27. 5. Dětský den (pořádá Kopaninský spolek 
ve spolupráci s restaurací U Drahušky a ÚMČ)

10. 6. Pochod na Okoř (pořádá ÚMČ) 

podzim 2017 Vítání občánků 
(termín bude upřesněn)

Letošní zasněžené zimní období si užívali koně ve výbězích i na
venkovní jízdárně. Krásné slunečné dny na sněhu spolu 
s koňmi prožili také naši nejmladší jezdci – děti. Společně 
s ostatními dětmi z Přední Kopaniny často sáňkovaly na naší
kopcovité louce. V únoru jsme s naší městskou částí slavili ma-
sopust a děti s poníky se zúčastnily masopustního průvodu,
který byl zakončen v jezdeckém areálu. Zde v jezdecké hale
měly možnost i ostatní děti se svést, čehož v hojném počtu vy-

užily. Zároveň se s příchodem jara připravujeme na pořádání
závodů, a to hned 14. dubna na Velký pátek. 

Mimo tyto velikonoční závody budou uspořádány ještě další
čtvery, včetně oblastního mistrovství Prahy, kterým jsme 
v letošním roce byli opět pověřeni, při tradiční Ceně Rotun-
dy – CDN.

Příprava pro konání závodů zároveň vyžaduje úpravu a re-
konstrukci jezdeckého závodiště. Rozšířeny budou hlavně sta-
noviště rozhodčích, aby odpovídaly požadavkům České
jezdecké federace. Mimo tyto povinnosti musíme zajistit kva-
litní sportovní přípravu dětí a mládeže pro kvalifikaci a účast na
mistrovství ČR 2017.

Vlasta Kadlecová, TJJ Přední Kopanina

14. 4. Velikonoční drezurní závody (děti na pony)
28. – 29. 4. Cena Astora s mezinárodní účastí
26. – 27. 5. Cena Rotundy – CDN
+ oblastní mistrovství Prahy s mezinárodní účastí
15. – 16. 9. Cena mladých nadějí (děti na pony)
28. – 29. 9. Cena Verony s mezinárodní účastí

Zahajujeme další jezdeckou sezonu

Kdy se podívat na koně
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Pražské letiště slaví 80. narozeniny
Přesně před 80 lety začátkem dubna za-
hájilo provoz ruzyňské letiště, které v té
době bylo, stejně jako dnes, největším 
a nejmodernějším tuzemským letištěm.
Do roku 1929 byl veškerý letecký provoz
soustředěn pouze na letiště Praha-Kbely.
Zde již však nebylo možné zajistit dosta-
tečný komfort cestujících, proto česko-
slovenská vláda schválila odkoupení
ruzyňské pláně, která byla vytipována
pro stavbu nového civilního letiště. 

Výstavba začala v roce 1933 a pravi-
delný provoz byl zahájen dne 5. 4. 1937
v 9.00 hodin, kdy na ruzyňském letišti
přistálo první letadlo. Jednalo se o stroj
Douglas DC-2 Československé letecké
společnosti na vnitrostátní lince Piešťany
– Zlín – Brno – Praha. Na počest tohoto
významného jubilea připravilo Letiště

Praha pro cestující i veřejnost mnohá pře-
kvapení. 

Návštěvníci letiště se mohou těšit na
interaktivní výstavu, která bude doku-
mentovat vývoj letiště od jeho založení
až po vizi do budoucnosti. Tu si budou
moci prohlédnout a vyzkoušet v přízemí
veřejné části Terminálu 2 již na konci jara
2017. Pro širokou veřejnost i milovníky
letadel chystá letiště víkend otevřených
dveří kombinovaný s přehlídkou letištní
techniky, letadel a bohatým programem
pro děti. Ve dnech 10. – 11. června se tak
na Letiště Václava Havla Praha slétne 
i řada zajímavých a historických letounů.
V místě statické přehlídky, na prahu bý-
valé dráhy 22, by se měl objevit kupří-
kladu veterán Lisunov Li-2.  

Letiště připravilo také speciální web
www.letisteslavi80.cz se zajímavými in-
formacemi a splitscreen fotografiemi,
které umožňují porovnání historie se sou-
časností. 

Znalost cizích jazyků je pro menší národy nezbytná. S touto myšlenkou pod-
poruje Letiště Praha jazykové vzdělávání dětí ze základních škol v okolí. Zá-
stupci Sdružení okolních obcí a městských částí (PAR – Prague Airport
Region), se kterými vedení letiště pravidelně jedná, domluvili pro letošní rok
navýšení této podpory o 1,3 milionu Kč a rozšíření zaměření na další obce
a městské části. Peníze budou použity na jazykové pobyty dětí v zahraničí
nebo konverzační hodiny s rodilým mluvčím v rámci školního vzdělávání.
Obě varianty posilují vnitřní motivaci dětí k dalšímu studiu cizích jazyků, což
jim otvírá větší možnosti budoucího uplatnění. Samotné rozdělení této částky
bude administrovat přímo Sdružení po dohodě se všemi starosty členských
obcí a městských částí.

Hana van der Hoeven,
Letiště Václava Havla Praha

Letiště Praha navyšuje 
jazykovou podporu pro děti
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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.


