
nastává čas dovolených, výletů a prázdninových pobytů… Na
podzim se tu znovu sejdeme, doufám, že plni krásných zážitků 
a s novými inspiracemi. Po letech čekání nám začne sloužit
nová polyfunkční budova na Hokešově náměstí. Naleznete v ní
kromě úřadu také knihovnu, služebnu městské policie a rovněž
víceúčelový společenský sál. Věřím, že se tento dům a jeho

služby stanou novým impulsem pro občanský a společenský
život v naší městské části. Osobně si jenom přeji, aby nyní tak
časté starty letadel nad naší městkou částí měly klesající ten-
denci. Aby Kopanina byla vyhledávaným a pohodovým mís-
tem k životu. Přeji vám hezké léto a vše dobré.

Milan Hofman, starosta
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Vážení spoluobčané,

listy

Čím dál tím víc si uvědomuji, že máme 
v Přední Kopanině velký poklad (určitě
mezi mnoha dalšími, které jsem ještě ne-
objevil). Je to rotunda sv. Maří Magda-
leny. Takových starobylých románských
rotund není v Čechách mnoho. Jako
Francouz jsem si zpočátku nevšiml, že to
je opravdu vzácnost, protože ve Francii
jich máme více. V Čechách jsem spíše
objevoval poklady barokních kostelů,
kterých je ve Francii naopak daleko
méně. 

Každý rok u příležitosti Noci kostelů
(letos byla 9. června) se nicméně podi-
vuji, kolik lidí přichází navštívit naši ro-
tundu, i když v ní není skoro žádný
zajímavý program, zatímco všechny ve-

dlejší kostely nabízejí koncerty, předná-
šky nebo aktivity pro děti. V Tuchoměři-
cích či ve Středoklukách se snažíme ze
všech sil lidi přilákat, ale přijde jich ně-

kolik desítek. V rotundě stačí otevřít
dveře a je tady plno. Letos přišlo téměř
sto návštěvníků. Dříve než jsme stihli do-
razit, už se vytvořila fronta. A mezi náv-
štěvníky byl i pražský arcibiskup,
kardinál Dominik Duka. Dokonce přijeli
lidé až z Hradce Králové.

Pokud jste nestihli navštívit rotundu
během Noci kostelů, budete mít další
možnost v neděli 23. července. To se
bude konat poutní mše sv. Maří Magda-
leny od 10.30 hodin. Rozhodně si nene-
chte ujít příležitost obdivovat jeden 
z kopaninských pokladů, který nám
hodně lidí závidí a který přitom my
máme „doma“.  
Alain Cleyssac, komunita Chemin Neuf  

Honba za pokladem
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Vážení občané,
v tomto ročním období se na nás někteří z vás s jistou pravi-
delností obracejí ohledně zjištění nepořádku na sousedově po-
zemku. Jak se s takovouto situací nejlépe vypořádat? V první
řadě byste se měli se sousedem pokusit domluvit na odstranění
jeho nepořádku. Ačkoli má soused jako vlastník nezadatelné
právo užívat svůj majetek a nakládat s ním podle vlastního uvá-
žení, tak přitom ale nesmí rušit práva jiných osob či dopouštět
se takových činů, které by jiné osoby obtěžovaly nebo poško-
zovaly. 

Pokud se vám nepodaří dosáhnout řešení nepříjemné situace
domluvou, pak je vhodné upozornit souseda, že se z jeho strany
jako původce nepořádku může jednat o deliktní jednání a lze
učinit podnět na úřad naší městské části. Ta může na základě zá-

kona o hlavním městě Praze za neudržování čistoty a pořádku
na pozemku, který fyzická osoba užívá nebo vlastní, a naruší
tím vzhled městské části, uložit pokutu až do výše 100 000 Kč,
přičemž uložení pokuty nezbavuje povinnosti odstranit závadný
stav ve lhůtě stanovené městskou částí s přihlédnutím k okol-
nostem případu. Pokud by se to nestalo, může tak učinit měst-
ská část sama na náklady povinné osoby, popř. uložit pokutu
opakovaně.

Přejme si tedy, aby k těmto nešvarům docházelo co nejméně.
Jednou z možností, jak jim předejít, je především vzájemná sou-
sedská komunikace a porozumění. 

Přeji pěkné léto vám všem.
Petr Vokáč, tajemník ÚMČ

Vážení občané Přední Kopaniny, dostal
jsem před letními prázdninami možnost
vás pozdravit a zároveň napsat několik
řádků o problematice svého okrsku. Jak
jsem již zmiňoval v předchozích číslech,
je zapotřebí věnovat pozornost hlavně
dětem dojíždějícím do školy v Nebuši-
cích, kde je nadále složitá dopravní si-
tuace. Úraz ale dětem nehrozí jen během
školního roku, ale také o prázdninách,
kdy tráví venku více času a často bez do-
hledu dospělých. 

Kvůli revitalizaci vozovky v ulici Ne-
bušická jsou přesouvány zastávky MHD
podle potřeby stavby a je zapotřebí děti
poučit, jak se mají chovat na pozemních
komunikacích. S kolegou Fichtnerem či-
níme dohled v potřebných místech i tam,
kde jsou děti zvyklé vozovku přecházet.
Tyto přechody nejsou zatím vyznačeny 
a děti někdy přecházejí na nebezpečných

místech přímo u zastávek autobusu, což
by mohlo být příčinou dopravní nehody. 

Dostavěl se kruhový objezd u Akcízu.
Tímto bych chtěl poděkovat všem ukáz-
něným řidičům, kteří nám nekompliko-
vali a neztěžovali práci porušováním
dopravních předpisů. Situace byla po
několik týdnů pro nás všechny složitější,
ale myslím, že se vše zvládlo a vystavě-
ním kruhového objezdu se zabrání 
vážným nehodám, k nimž zde dochá-
zelo.

S případnými podněty či dotazy se na
mě můžete obracet na tel. čísle 778 702
044, které je platné v mé pracovní době.
V mimopracovní dobu, a pokud věc ne-
snese odkladu, volejte bezplatně naši tís-
ňovou linku 156, případně linku 158
Policie ČR.

Přeji vám všem krásné letní dny.
Milan Jeřábek, strážník-okrskář

Na slovíčko se strážníkem

Milé maminky, tatínkové, babičky a dědeč-
kové, jsem moc ráda, že můžu dát na vědomí
všem občanům, že lesní klub Permoníček je
již v provozu. Máme za sebou obrovský kus
práce a chtěla bych poděkovat všem, kteří se
na budování a vzniku Permoníčku jakkoli po-
díleli. I v budoucnu budeme Permoníčka vy-
lepšovat a věřím, že všichni naši caparti, kteří
k nám chodí, jsou spokojení. Konečně máte
na Kopanině možnost nechat si pohlídat děti
a jít klidně do práce.

Velké díky patří: Letišti Václava Havla
Praha, firmě Revital Bohemia, panu Janu
Paulovi, panu Martinu Novákovi, rodině Ko-
pičkových, panu Petru Vokáčovi, panu Fran-
tišku Cigánkovi, panu Filipu Lukešovi, firmě
AZ palety, rodině Švédových a paní Báře
Kňažkové.

Zita Patíková, Kopaninský spolek

Lesní klub na Kopanině už funguje
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Výběr z 25. zasedání ZMČ ze dne 22. 5. 2017 

Libor Satýnek představil nový spolek Pro Kopaninu, zájmové
sdružení, založený s cílem účastnit se řízení v oblasti výstavby,
budování infrastruktury apod. Starosta uvítal vznik nového
spolku, který může přispět novými pohledy na projednávaná
témata ve sledovaných oblastech. 

Čistírna odpadních vod v Přední Kopanině: Starosta infor-
moval, že MHMP potvrdil poskytnutí dotace ve výši 20 mil.
Kč na vybudování nové čistírny odpadních vod. Předpoklad
vydání stavebního povolení je za cca 2 až 3 měsíce. Celková
investiční náročnost dle projektu je zhruba 60 až 80 mil. Kč.
Na zbývající část investičních výdajů může poskytnout
MHMP dlouhodobou bezúročnou půjčku. Jako vhodnější
formu, namísto dlouhodobého zadlužení MČ Praha-Přední
Kopanina, starosta informoval o možnosti „sdružení investic“

s firmou PVS, která po dokončení čistírnu převezme a bude ji
provozovat. Nová moderní čistička je předpokladem pro při-
pojení části Preláta a je i předpokladem pro jakékoli další pro-
jekty (ať už rezidenční, nebo drobného podnikání) v Přední
Kopanině. Ochranné pásmo nové čistírny by mělo být menší
než u stávající. Technologie nové čistírny bude umístěna na
stávajícím pozemku vedle současné čistírny.

Zástupci občanů z osady Preláta připomněli dlouhodobě ne-
vyřešené odkanalizování objektů s trvalým bydlením a poža-
dují urychlení řešení. Starosta informoval o postoji města 
k odkanalizování chat i o tom, že odkanalizování oblasti Preláta
lze s ohledem na platnou legislativu požadovat pro stávající ko-
laudované objekty bydlení, překážkou jsou ale jednotkové ná-
klady (cca 1 mil. Kč na každý tento dům). Zopakoval, že další
nezbytnou podmínkou odkanalizování Prelát je nová čistírna.

Petr Vokáč, tajemník ÚMČ

Výběr ze zápisů zasedání ZMČ

Prázdninové měsíce jsou nejčastější
dobou letních dovolených, velké množ-
ství domů a bytů zůstává delší dobu
opuštěno, a pokud je majitelé vhodným
způsobem nezabezpečí, představují
ideální příležitost pro zloděje. K tomu
se přidává i nebezpečí fenoménu dnešní
doby – sociálních sítí. S růstem počtu je-
jich uživatelů roste i míra dobrovolného
sdílení osobních informací a nebezpečí
jejich zneužití. Následující preventivní
doporučení pomohou ochránit váš do-
mov a zabránit nebo alespoň citelně ztížit
nezvaným hostům jejich plány. 
Zamykejte

Často je krádež dílem náhody. Staré
zámky jsou lehkou překážkou. Neváhejte
proto investovat do lepšího zabezpečení.
Ideální jsou certifikované bezpečnostní
dveře s kvalitní bezpečnostní vložkou 
a kováním.
Zavírejte okna

Říká se, že příležitost dělá zloděje. Proto
nezapomeňte pozavírat okna a zabezpe-
čit jakékoli další přístupové cesty do va-
šeho domova. Pokud máte uzavřené
pojištění domácnosti, je základní pod-
mínkou pro vyplacení odškodného v plné
výši skutečnost, že pachatel při trestném
činu musel překonat nějakou překážku.
Pootevřené okno překážkou logicky není.
Další možnost zabezpečení představují
mříže na okna.
Pořiďte si alarm

Pokud nechcete investovat do drahého
alarmu, zkuste alespoň „mimikry“. Prak-
ticky jakýkoli automaticky spuštěný zvuk
zloděje vyděsí nebo alespoň znejistí.

Ukryjte cennosti

Využijte domácí trezor, a pokud ho ne-
máte, neukládejte šperky nebo klíčky od
auta na obvyklá místa. Zkuste se vyhnout
šuplíkům a skříňkám, a cennosti roz-
hodně nenechávejte v originálních kra-
bičkách z klenotnictví. 
Nepodceňujte osvětlení

Starý trik s automatickým spínačem lu-
strů a dalších svítidel stále umí nočního
zloděje odradit Naopak přerostlé živé
ploty, keře a stromy mu hrají do karet. 
Nechlubte se

Informace o tom, že vyrážíte na dovole-
nou, je sice nemilou zprávou pro závis-
tivé přátele na sociálních sítích i mimo
ně, nicméně vítanou informací pro zlo-

děje, kteří se k ní dostanou. Fotky můžete
na sociální sítě nahrát i po návratu do
svého nenarušeného domova.

Vykradený byt či dům nepřináší pouze
ztrátu majetku, ale především ztrátu sou-
kromí a vnitřního klidu. Zloděj, který za-
útočí na váš domov, současně útočí na vaše
místo bezpečí, kam zvete pouze svou ro-
dinu a nejbližší přátele. Majetkovou ztrátu
dokáže částečně kompenzovat kvalitní po-
jištění, psychickou újmu ale nenahradí.

Nejlepší a nejúčinnější metodou, jak se
před zloději chránit, je jednoznačně pre-
vence. Nedat jim důvod, aby se o váš ma-
jetek zajímali.

Jiřina Ernestová, 
Městská policie hl. m. Prahy

Doba dovolených 
bývá úspěšným obdobím zlodějů
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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 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
(u fotbalového hřiště) a K Prelátům 
(u nádob na tříděný odpad) ve dnech

Ve dnech 8. 8. a 28. 11. budou kontej-
nery umístěny v chatové osadě Preláta
(ve výhybně naproti č. p. 57) a dne 
24. 10. v ulici K Juliáně (u č. p. 104). 

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 12. 9., 10. 10. a 24. 10.

V termínech 18. 7., 8. 8., 22. 8., 14. 11.,

28. 11. a 12. 12. budou kontejnery přista-
veny na náklady naší městské části, a to

do 9.00 hodin prvního dne a odvezeny
následujícího dne do 9.00 hodin. Upo-
zorňujeme občany, že kontejnery nejsou
určeny pro odkládání komunálního od-
padu, pneumatik, autobaterií, skla, plastů,
barev, 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 na objemný odpad 
ve druhém pololetí roku 2017         

18. 7. / 22. 8.

12. 9. / 10. 10. 

14. 11. / 12. 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.

20. 7.  od    8    do  11 hod.  
21. 8.   od  10.30  do  13.30 hod.
21. 9.  od  12    do  14.30 hod.
1. 11.   od  10.30  do  13.30 hod.

13. 12.   od  14.30  do  17 hod.
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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 podzim 2017

So 8. 7. od 9 do 15 hod. Chatová osada Preláta – naproti č. p. 57
So 22. 7. od 9 do 12 hod. K Prelátům – u sběrných nádob na tříděný odpad
So 5. 8. od 9 do 12 hod. K Juliáně u č. p. 104
So 19. 8. od 9 do 12 hod. K Padesátníku, č. p. 118 – u samoobsluhy
So 2. 9. od 9 do 12 hod. Do Roklí u č. p. 17 – naproti sběrným nádobám na tříděný odpad
Ne 17. 9. od 9 do 12 hod. K Prelátům – u sběrných nádob na tříděný odpad
So 30. 9. od 9 do 15 hod. Chatová osada Preláta – naproti č. p. 57
So 7. 10. od 9 do 12 hod. K Juliáně u č. p. 104
So 21. 10. od 9 do 12 hod. K Padesátníku, č. p. 118 – u samoobsluhy
Ne 5. 11. od 9 do 12 hod. Do Roklí u č. p. 17 – naproti sběrným nádobám na tříděný odpad
So 11. 11. od 9 do 15 hod. Chatová osada Preláta – naproti č. p. 57
Ne 19. 11. od 9 do 12 hod. K Prelátům – u sběrných nádob na tříděný odpad
So 25. 11. od 9 do 12 hod. K Juliáně u č. p. 104
So 2. 12. od 9 do 15 hod. K Padesátníku, č. p. 118 – u samoobsluhy

Kontejnery budou rozmístěny následovně:

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.

Velkoobjemové kontejnery budou přistaveny na náklady Magistrátu hl. m.
Prahy od 9 do 12 hod., a to v termínech 22. 7., 5. 8., 19. 8., 2. 9., 17. 9., 7. 10.,

21. 10., 5. 11., 19. 11. a 25. 11. Na náklady městské části budou velkoobjemové
kontejnery přistavovány od 9 do 15 hod., a to v termínech 8. 7., 30. 9., 11. 11.

a 2. 12.  

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. 
Rovněž občany upozorňujeme na možnost celoročně zdrama odkládat vybrané
druhy odpadů (objemný odpad, odpad ze zeleně – bioodpad, dřevo, stavební suť
u bytových 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
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Mám dojem, že se to stalo někdy mezi koncem dubna a května
roku 2017. Přijel jsem do takový malý vobce jménem Přední Ko-
panina na svým koni, kterýho jsem koupil od Mlčícího sviště,
náčelníka indiánskýho kmene Arapahů. Dal jsem za něj tenkrát
49 900 korun. A byla to dobrá investice. Párkrát mi totiž zachrá-
nil život, když jsem se ocitl na nepřátelským území. Pravidelně
se v takový území měnila hospoda ve chvíli, kdy jsem neměl na
zaplacení. A tak jsem prostě vždycky sednul na toho svýho sta-
rýho dobrýho ryzáka a vzal kramle. 

Co byste chtěli? Jsem tulák, honák a nájemnej dělník, žádnej
Rothschild. Jedinou mojí radostí je ten můj kůň a přiznávám, že
si taky rád přihnu. Takže pokud náhodou přijdu k nějakejm pe-
nězům, moc dlouho se mi v kapse nevohřejou… Proč vám to
vlastně povídám? Chci vám vyprávět vo jednom setkání, který mi
aspoň na chvíli dalo pocit, že ještě není všechno na světě úplně
na levačku.  

Hrob čarodějnice

Možná si řeknete, co je komu do tvýho zpackanýho života,
ale i když jsem zrovna nevyhrál v kartách ten nejlepší osud, po-
znám, když jde vo dobrou věc. A vo jedný takový věci, vlastně
hned vo několika, bych vám rád řek. Zkrátka, najali si mě v ně-
jakym spolku z tý Kopaniny, abych jim pomoh postavit ze dřeva

vatru. „Na co vatru?“ říkám si a hned mě taky napadlo zeptat se
jich na to. „Na co vatru?“ ptám se a voni, že prej uvidim… Za-
nedlouho mě jednoho kalnýho rána můj ryzák dones do vopuš-
těnýho lomu, kde jsem měl mít schůzku s člověkem, kterej měl
ten kšeft s vatrou pod palcem. 

Řeknu vám, neměl jsem z toho vůbec dobrej pocit. S rukou
na kvéru číhám, zpoza kterýho balvanu vyskočí rudoch a vrhne
se na mě. Zpocenej až na zadku se pomalu loučím se životem,
když najednou se z mlhy vozval ženskej hlas: „Vy jste pan Ko-
nipásek?“ A naproti mi jde ňáká šťabajzna. „A co má bejt?“ po-
vídám navoko bez zájmu. „Já jsem Patíková, vy jdete na to
dřevo, že?“ povídá vona. Chvíli jsme se dohadovali, co za to. Že
prej má vomezenej rozpočet, nebo co, ale nakonec jsme si
plácli. Když byla vatra hotová, byl jsem zvědavej, co se bude dít
dál. Přišla spousta lidí, jako na nějaký procesí, vopejkali takový
masový pytlíky, vonělo to hezky, tak jsem si dal taky. Pili něco
žlutýho s bublinama, dělala se na tom pěna, jako když v lese
načůráte do studánky. Ale chutí to do chcanek mělo daleko, tak
jsem pil s nima. Tlachalo se vo všem možnym. Moc jsem teda
nerozuměl vo čem, ale hlavně že nikdo neřešil můj nuznej zjev. 

Nikdo taky nechtěl nic za jídlo a na pití mě pořád někdo zval.
Když už jsem začínal bejt vopilej, nějaká ženská skočila do
vohně a než jsem se postavil na nohy, hořela jak suchej trnov-

Příběh tuláka
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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 14–16 hod.
Kontakt na sjednání schůzky:
Veronika Trávníčková, tel.: 733 343 796

Jiří Růžička, senátor

1. Ústí nad Orlicí / 69
2. TJ Sokol Živanice / 64
3. FK Čáslav / 60
4. SK Vysoké Mýto / 59
5. FK Kolín / 58
6. Sportovní sdružení Ostrá / 47
7. FK Letohrad / 46
8. FK Turnov / 45
9. TJ Dvůr Králové nad Labem / 45
10. FK Pardubice B / 42
11. TJ Spartak Chrastava / 41
12. Kratonohy / 37
13. MFK Trutnov / 37
14. FCPK / 29
15. Sparta Kutná Hora / 27
16. FK Náchod / 14

Fotbalisté Kopaniny 
se loučí s divizí

ník na prérii. Přitáhnul jsem si ji lasem a hodil na ni kabát z ho-
věziny. Oheň jsem udusil, ale tý bábě už nebylo pomoci. Byla
vohořelá až na kost, vypadala jak nějaká loutka ztlučená z pr-
kýnek. Hroznej pohled! Vostatní si sice ťukali na čelo, ale šel
jsem a udělal jsem jí tam v tom lomu z kamení pěknej hrob. 

Rituál s kopytem

Když jsem se ráno probudil, třeštila mi hlava. Všichni už byli
pryč, ale vedle mě ležela cedulka, na který stálo, abych přišel za
pár dní na něco, čemu říkají hřiště, že tam bude zápas Horní
versus Dolní. Práce se tam prej pro mě najde. Říkal jsem si proč
ne, ty holky, co si říkaly Kopaninskej spolek, byly celkem fajn.
A tak jsem se tam v květnu na ryzákovi vrátil. Zase spousta lidí.
Napadlo mě, co je to asi za vesnici, když tu nemaj nic jinýho na
práci než pořádat takovýhle veselice. 

Zrovna když jsem se jich na to chtěl zeptat, ozvalo se dunění
nějaký domorodý písně a přiběhly tam ty holky z toho lomu.
Bylo jich víc, měly na sobě takový krátký sukýnky, v rukách
držely barevný třásně a začaly se natřásat do rytmu. Připo-
mnělo mi to šamanskej tanec Arapahů, kterej jsem viděl, když
jsem si tenkrát vod jejich náčelníka Mlčícího sviště kupoval
koně. Ale vo tom už jsem vlastně povídal… 

Pak tam přiběhly děti, taky v kostýmech a v botách, který
měly na podrážce takový jakoby bradavky, a kopaly do kulatý
věci, který říkaly míč. Po nich do ní kopaly ženský. A po žen-
skejch chlapi, stejně vymaškařený jako děti, jen bradavky na
botách měli větší. Když všichni dokopali, příslušníci kmene
Dolních provedli rituál s něčím, co mi ze všeho nejvíc připo-
mínalo kopyto na boty. Smáli se. Asi něco vyhráli. Pomoh jsem
jim to tam uklidit, a protože mě pozvali na jídlo a to žlutý s bu-
blinama (myslím, že tomu říkali „únětice“), slíbil jsem jim, že
na konci května přijedu zas. 

Hořící dostavník

Ty holky chystaly něco pro děti, a že bych tam moh hlídat
„trampolínu“. Když jsem dokázal zvládnout stádo koní, proč
bych nevohlídal trampolínu? Nevěděl jsem sice přesně, co to

je, ale uklidňovalo mě, že podle jména to bude něco línýho. 
A bylo. Vypadalo to trochu jako můj ryzák, nohou to sice mělo
víc, ale i když na tom děti rajtovaly jako pominutý, vůbec se to
nehejbalo. Nechápal jsem, proč bych to měl hlídat, a tak jsem
se šel trochu porozhlídnout, co tam zase všichni ty lidi dělaj.
Práci žádnou, samý blbinky. A ještě za to dostávali cukrlata. 

Přemlouvali mě, abych si taky něco vyzkoušel, tak jsem si
aspoň zaskákal v pytli. Toho vostatního jsem se bál. Třeba těch
měkkejch domů, co jim říkali skákací hrady. Tfuj tajbl, pěkně
děkuju! Nějak jsem se v tom pytli zamotal a spadnul na hubu,
ale stejně jsem dostal cukrátko na takový špejli. Řekli mi sice,
že ta se nejí, ale já jsem ji málem spolknul, když zase začalo
hořet. Tentokrát chytnul takovej zvláštní malej dostavník. Chtěl
jsem na něj znova hodit kabát z hověziny, ale uvnitř nebyl žád-
nej cestující, tak jsem tomu nechal volnej průběh. Strašně jsem
se lek, když se vozvalo hlasitý houkání, přijel větší dostavník 
a vyskákali z něj ňáký vojáci s malejma vokýnkama na ksichtě.
Vodou, která stříkala z takový vohebný hadice, voheň uhasili.
Úplně se mi z toho zatočila hlava. Nějak moc zážitků za tak
krátkou dobu. Dal jsem si ještě jednu „únětici“ a šel jsem se
rozloučit s holkama ze spolku, poděkovat za pohostinnost a říct
jim, že pojedu zase vo dům dál.

Království za koně

Taky jsem se jich ptal, co stály všechny ty srandy. Hádal jsem,
že to bude majlant. Říkaly, že dostaly od místního úřadu 49 900
korun na rok a z toho prej uspořádaly Den seniorů, Drakiádu,
Bojovku, Dýňování, Mikulášskou zábavu, Tvoření adventních
věnců, Vítání jara, Pálení čarodějnic, Horní versus Dolní a Dět-
skej den. Věděl jsem sice prd, co všechny ty dny, tvoření a mi-
kulášování znamenaj, ale popřál jsem jim hodně štěstí v jejich
bohulibý práci, pobídnul ryzáka a vyrazil rovnou za nosem.
Když jsem se svým koněm vjížděl do zapadajícího slunce, uvě-
domil jsem si, že mě můj věrnej ryzák stál právě 49 900 korun.
Ale pořád jsem si nějak nedoved představit, že by se jeden kůň
dal vyměnit za tolik potěšení…

Filip Lukeš

O kompostéry je zájem
V současné době jsme uzavřeli anketu týkající se zajištění za-
hradních kompostérů pro obyvatele naší městské části. Máme
pro vás dobré zprávy. Sešel se totiž dostatek zájemců potřeb-
ných pro podání žádosti na čerpání dotace z Evropské unie,
takže pokud vše dobře dopadne, v příštím roce se můžete těšit
na dodání kompostérů.

Jaroslava Doksanská, referentka ÚMČ
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Hned na začátku sice všechny přítomné tak trochu žertem va-
roval, že před nedávnem oslavil „už“ jednasedmdesáté naroze-
niny, ale jinak tohle sdělení samozřejmě naprosto nic neměnilo
na skutečnosti, že mu to hraje a zpívá pořád báječně. Zhruba
dvouhodinový recitál legendy folku Pavla Žalmana Lohonky
se 25. května v zaplněné rotundě sv. Maří Magdaleny vyvedl
na výbornou.

Struny kytary se rozezněly kolem půl osmé večer a netrvalo
dlouho, a k Žalmanovi se přidávali se svými hlasy další a další
posluchači. Jednotlivé písničky, starší i ty novější, folkový bard
prokládal mluveným slovem, laskavým povídáním o všem 
možném. 

Ve vzpomínkách se zatoulal do mládí, zmínil začátky své mu-
zikantské kariéry a pak se rozhovořil třeba o tom, kde čerpá in-
spiraci ke svým skladbám. Nepřebernou studnicí jsou mu
především jeho rodné jižní Čechy, dále pak tvorba různých za-
hraničních folkových osobností a částečně i lidová hudba ji-
ných národů.

Intenzivní zážitek onoho večera podtrhovala úžasná akustika,
kterou se kopaninská rotunda může právem pochlubit. A tuto
skutečnost neopomenul ocenit ani samotný interpret. Povětši-
nou hloubavé, meditativní a teskně posmutnělé písničky se
nesly éterem, navozovaly rozjímání a přinášely vnitřní zklid-
nění. Jako by texty i melodie chtěly všechny přítomné ujistit 
o tom, že tenhle svět je přese všechno ještě pořád hezké místo
k žití. 

Kdyby tady byla taková panenka…
Pavle, tak příští rok na Kopanině zase na viděnou a na slyšenou.

Martin Pitro

Žalman rozezpíval rotundu

Kardinál Duka 
zavítal na Kopaninu

JUBILEA
Kdo si uchová schopnost vidět krásu, 
nikdy nezestárne. Franz Kafka

DUBEN
Ludmila Česalová 75 let
Věra Militká 80 let
Alena Wilczková 80 let
Vladimír Kozák 75 let

ROZLOUČILI JSME SE
Přestože odešel, ve vašich vzpomínkách 
i v srdcích bude trvale přítomný.

Vladimír Potůček, 13. 4. 2017 ve věku 77 let

Jaroslava Doksanská, referentka ÚMČ

Ze života...

Dne 9. června během Noci kostelů navštívil rotundu sv. Maří
Magdaleny kardinál Dominik Duka OP, pražský arcibiskup 
a předseda České biskupské konference. Kardinál byl jedním 
z těch, kteří převzali záštitu nad touto celorepublikovou akcí 
v letošním roce. Během návštěvy požehnal nejen rotundě, ale
také všem obyvatelům naší městské části.

Jaroslava Doksanská, referentka ÚMČ
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V sobotu 10. června se uskutečnil další, již sedmnáctý pochod
„Od rotundy na Okoř“. Účast byla hojná, počasí bylo senzační
a pochodníkům nic nechybělo. Na Okoři byly děti odměněny
diplomy a byl také oceněn nejmladší a nejstarší účastník po-

chodu. Autobus přijel včas a „afterparty“ U Housliček mno-
hým završila příjemný zážitek…

Milan Hofman, starosta

Okoř pokořena posedmnácté
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že během července 
a srpna 
s platností 
od 1. 7. 2017 se 
do jízdních řádů 
autobusů promítne

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

UPOZORŇUJEME 
OBČANY, 
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Milí spoluobčané, jak již jistě víte, už téměř rok působí v naší
městské části Kopaninský spolek, který pro vás pořádá různé
společenské akce, a to zdarma. Těmi posledními, velmi vyda-
řenými, bylo Pálení čarodějnic, fotbalové utkání Horní vs.
Dolní a Dětský den.

Už při svém založení měl spolek ambice zaměřit se na pomoc
při komunikaci mezi občany, společenské akce, děti, seniory 
a v neposlední řadě na vybudování společného komunitního ži-
vota. (Termín komunita pochází z latinského slova communitas
a znamená lidské společenství, obec, ale také vlídnost, las-
kavost i družnost.) Za tímto účelem jsme před rokem zažádaly
Evropskou unii o podporu projektu mezigeneračního soužití 
a dostaly ji. Lidi v nepříznivé sociální situaci (matky-samoži-
vitelky, senioři, zdravotně hendikepovaní atd.) můžeme pod-
pořit nikoli finančně, ale třeba tím, že jim pomůžeme vyřídit
příspěvek na bydlení a podobně.  

Hlavním cílem tohoto projektu, který se zatím nachází v plen-
kách, je vytvoření a provoz zázemí pro komunitní a mezigene-
rační sdílení a prožívání společenských zájmů, potřeb 
a vzájemnou výpomoc občanů Přední Kopaniny a Nebušic. Pro
naplnění podstaty projektu musíme nejprve zjistit, co kdo po-

třebuje, jaké problémy ve svém bydlišti řeší nebo třeba o jaké
společné aktivity má zájem. Zkrátka se vás budeme ptát, jak se
vám tady žije.

Tímto bychom vás všechny chtěly požádat o spolupráci. Je-
dině tak můžeme zjistit, co bychom mohly udělat, abychom
přispěly ke zlepšení a zkvalitnění vzájemného soužití na
Přední Kopanině a v Nebušicích. Máme v plánu zřídit inter-
netový server sousedské výpomoci. To znamená, že když
někdo bude potřebovat například donést nákup, dá to pro-
střednictvím serveru na vědomí a hned také nabídne, s čím
může ostatním pomoci on. 

Naším přáním je, aby se do tohoto projektu zapojilo co nej-
více lidí – zvláště ti z vás, kteří by nám chtěli pomoci naše vzá-
jemné soužití změnit k lepšímu. Ozvat se nám můžete
prostřednictvím našich webových stránek (www.kopaninsky-
spolek.cz), e-mailu (kopaninskyspolek@gmail.com), telefo-
nického kontaktu (774 948 937) nebo nám spojení na sebe
můžete zanechat na úřadu MČ Praha-Přední Kopanina. Projekt
byl zahájen v květnu 2017 a probíhat bude až do konce roku
2018.

Zita Patíková a Jolana Skůrová, Kopaninský spolek

Kopaninský spolek chce pomáhat co nejvíc
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Víkendový Runway festival 
přilákal tisíce návštěvníků   
Druhý červnový víkend se pražské letiště
v rámci oslav 80. výročí zahájení pro-
vozu otevřelo široké veřejnosti. Na dvou-
denní festival přímo na dráze 22 zavítalo
kolem 13 000 návštěvníků, pro které byl
připraven bohatý program. Zhlédnout
mohli ukázky letištních složek v akci, le-
tištní techniku i historická letadla nebo se

zapojit do různých soutěží o atraktivní
ceny, z nichž největší ohlas vzbudily vy-
hlídkové lety nad okolím. Lákadlem fes-
tivalu byla samozřejmě i hudba. Děti
měly možnost zařádit si při vystoupení
populární punkové skupiny Kašpárek 
v rohlíku a dospěláci zase zazpívat si 
s úžasnou Annou K. nebo skupinou Sup-

port Lesbiens. Horké počasí pomohly
zpříjemnit hasičské vozy, které k potěšení
malých i velkých tentokrát hasily roze-
hřáté návštěvníky. Bohatá fotogalerie 
z akce je k dispozici na speciálním webu
www.letisteslavi80.cz, kde jsou i zají-
mavé informace z historie a budoucích
plánů letiště.

Nejdůležitější komunikací každého letiště je bezpochyby vzle-
tová a přistávací dráha, kterou je nutné udržovat ve výborné
kondici i s ohledem na neustále přísnější bezpečnostní poža-
davky, a to se neobejde bez pravidelných kontrol a včasné
údržby. Hlavní ranvej Letiště Václava Havla Praha RWY 06/24,
na níž probíhá 95 % veškerého leteckého provozu, prošla pra-
videlnou jarní údržbou první týden v červnu. Za pět dní, kdy
byla ranvej pro provoz zcela uzavřená a veškerý provoz probí-
hal na vedlejší RWY 12/30, se stihla udělat spousta práce přímo
na dráze i v jejím bezprostředním okolí. 

V rámci přátelských sousedských vztahů bylo zastupitelům
obcí a městských částí z okolí letiště nabídnuto, aby se přišli 
o náročnosti procesu údržby přesvědčit na vlastní oči. Přímo na
hlavní dráze měli účastníci možnost promluvit s odborníky 
a zeptat se na cokoli, co je zajímá ohledně pravidelné údržby
i organizace leteckého provozu. Obdiv vzbudilo auto na odgu-
mování, které postupně měnilo černě zagumovanou dráhu zpět
na vozovku zářící novotou. Zaujal také speciální vůz na měření
tření povrchu, který umí operativně vyhodnotit brzdící účinky.
Samostatnou vědní disciplínu pak představuje stříhání trávy 
v blízkosti ranveje, protože ta nesmí být příliš krátká, aby po-

bíhající myši nelákaly ptáky k lovu, ale ani příliš vysoká, aby 
v ní opeřenci nehnízdili. 

Pro Letiště Praha je otevřená komunikace a vstřícnost k nej-
bližšímu okolí velmi důležitá. Tuto myšlenku se daří naplňo-
vat prostřednictvím pravidelných setkávání vedení společnosti
se starosty okolních obcí a městských částí i grantových pro-
gramů finanční podpory.

Hana van der Hoeven, Letiště Václava Havla Praha

Údržbu hlavní dráhy přijeli zkontrolovat 
zastupitelé okolních lokalit
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www.vinarna‐uvavru.cz
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TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU.


