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Vážené a milé spoluobčanky,
vážení a milí spoluobčané,
jdeme s dobou: máme novou radnici, kruhový objezd, park, nové cesty. A jede
k nám také nová linka, noční autobus:
potřebná služba pro ty, kteří se z nejrůznějších důvodů nedostanou včas na Bořislavku. A máme letos také mimořádně
krásný stromeček, který jsme si na Hokešově náměstí rozsvítili brzo, už prvního
prosince – a tak jsme si vlastně trochu prodloužili tu dobu, kdy se můžeme těšit na
Vánoce, na chvíle klidu a domácí pohody,

ale také (samozřejmě) na dárky a na
mnohá setkání, na něž jsme celý ten
dlouhý a náročný rok neměli čas. Těšíme
se na svátky a znovu a znovu si uvědomujeme, že všechno, co je v životě důležité, je
ve skutečnosti velmi prosté: zdraví, spokojená rodina, láska, trocha štěstí. A tak mi
dovolte, abych vám všem tyto „prosté“
věci přál nejen pro nadcházející vánoční
čas, ale do celého nového roku.
Milan Hofman, starosta

Kdo si ještě nevyzvedl stolní kalendář
na rok 2018 s recepty našich předků,
může se pro něj zastavit na úřadu městské
části v hodinách určených pro veřejnost.
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Změna
jízdních řádů
platná od
10. 12. 2017
Vyloučené spoje 312 z Bořislavky
v době vánočních svátků
a na přelomu roku:
Spoj v 18.45, 19.45 a 21.15
nejede 24. 12.
Spoj ve 22.45 nejede
24. 12. a 31. 12.
Spoj v 5.12 a 6.45
nejede 25. 12. a 1. 1.
Ostatní spoje zůstávají beze změn.
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Vážení občané,
nejprve si dovolím méně oficiálně…
Jak fungujeme v nových místnostech úřadu na Hokešově náměstí? Slovy mé kolegyně Jarky Doksanské je to prostě takto:
„Úřad a celá budova voní novotou, je prosluněná a vše je takové optimistické, lépe se zde pracuje oproti temnému sídlu,
kde se úřad nacházel dříve.“ Přiznám se, že se mě jako konzervativnímu člověku do nového úřadu po třinácti letech práce
v našem „kumbálku“ příliš nechtělo. Ale jedním dechem dodávám, že na příjemnější prostory se lépe zvyká. Začínám tady
být spokojený a doufám, že budete i vy. Přijďte se podívat.
S mojí kolegyní vás novými prostorami rádi provedeme.
Začíná, jak se říká, „žít“ i nový sál. Úspěšně proběhly první
kulturní akce jako Vítání občánků a Adventní čtení. Budeme se
snažit sál v následujících letech využívat ještě více
a doufáme, že se budete akcí pořádaných naší městskou částí
rádi zúčastňovat. Do budoucna plánujeme divadélka pro děti,

koncerty, adventní trhy… Ale uvidíme, co se nám povede uskutečnit. Protože „člověk míní, život mění“. Jak tento sál bude
dál „žít“, záleží především na vás, na občanech.
A teď o trochu více oficiálně…
Chtěl bych vás upozornit na velmi důležitou informaci. Na
webových stránkách www.iprpraha.cz se můžete seznámit
s novou verzí návrhu Metropolitního plánu, tedy nového územního plánu pro hlavní město Prahu. V současné době tento plán
prochází vyhodnocením vlivu na udržitelný rozvoj a jeho projednávání by mělo začít na jaře 2018.
Závěrem připomínám, že kalendář pro rok 2018 si můžete
vyzvednout, pokud jste to ještě neučinili, zdarma v novém
úřadě naší městské části.
Přeji vám pěkné prožití vánočních svátků a vše nejlepší do
nového roku.
Petr Vokáč, tajemník ÚMČ

Výběr ze zápisů zasedání ZMČ
Zápis z 28. zasedání ZMČ ze dne 30. 10. 2017
Starosta navrhl, s ohledem na termíny projednávání rozpočtu
Magistrátu hl. m. Prahy, přijmout rozpočtové provizorium pro
kalendářní rok 2018. Zastupitelstvo souhlasí (hlasováno 5-0-0).
Žádost Kopaninského spolku na využití prostor polyfunkčního
objektu na Hokešově náměstí. Starosta konstatoval, že MČ
vyjde Kopaninskému spolku maximálně vstříc, jakmile budou
dořešeny administrativní úkony související se svěřením majetku

z Magistrátu hl. m. Prahy do správy MČ Praha-Přední Kopanina. Užívání obecního majetku spolky a občany se bude jinak
řídit pravidly, která úřad v současné době zpracovává (ceník,
podmínky užívání aj.).
Schválení zápisu do kroniky za rok 2016. Pan Leonard Medek,
nový kronikář MČ Praha-Přední Kopanina, přednesl návrh zápisu. Zastupitelstvo zápis schválilo (hlasováno 5-0-0).
Petr Vokáč, tajemník ÚMČ

Portál životního prostředí Magistrátu hl. m. Prahy zřídil webové stránky
www.praho.nevyhazujto.cz. Zde můžete darovat něco,
co už nepotřebujete, ale někomu tím třeba ještě uděláte radost,
či právě naopak nějakou věc stejným způsobem získáte.
Veškeré informace naleznete na výše uvedených stránkách.

2 / 4/2017

Městská policie Praha
nepřetržitě střeží přes 800 objektů
příslušného obvodního ředitelství městské policie. To
pak vysílá k napadenému objektu nejbližší hlídku. Dojezdové časy se pohybují v intervalu do pěti minut.
I když pachatel uteče před příjezdem hlídky, rychlý
dojezdový čas citelně snižuje rozsah způsobených
škod. V mnoha případech stačí pouze rozbít skleněnou
výplň dveří, okna nebo poškodit zámek, ale k samotné
krádeži se již nedostane. Ročně převezme PCO přes
10 000 signálů poplachu, z toho přibližně třetina je řešena telefonicky a třetina výjezdem autohlídky. Další
signály jsou způsobeny testováním funkčnosti zabezpečovacích systémů. V loňském roce došlo k 46 případům narušení objektu pachatelem, z toho dva
případy skončily jeho zadržením na místě a v dalších
36 případech se jednalo o vykázání 77 osob ze střeženého prostoru, v němž se zdržovaly neoprávněně.
Jiřina Ernestová,
Městská policie hl. m. Prahy

Foto Městská policie hl. m. Prahy

Součástí centrálního operačního střediska (COS)
Městské policie hl. m. Prahy je poplachový monitorovací systém (PMS). K tomuto systému je připojeno
zhruba 750 objektů veřejnoprávních institucí (úřady,
školy, školky) nebo objektů zřizovaných městskými
částmi, které spadají smluvně pod Správu služeb
hl. m. Prahy, a 100 objektů městské policie, tj. služebny, obvodní ředitelství a budova v Korunní ulici.
Tato služba není zpoplatněna a je zajišťována městskou policií na základě žádostí provozovatelů napojených objektů, schválených Radou hl. m. Prahy.
Komunikace mezi zabezpečovacími systémy v monitorovaných objektech a COS probíhá pomocí pultu
centrální ochrany (PCO). Na tomto technickém zařízení se zobrazuje průběh všech akcí (signálů), jež jsou
PCO realizovány. Pokud v některém ze sledovaných
objektů vznikne poplach, je vyslána zpráva ze zabezpečovacího systému objektu na PCO s nepřetržitým
provozem, který ihned informuje operační středisko

Harmonogram mobilního sběru
nebezpečného odpadu na rok 2018
Praha 6 – trasa E, Praha-Přední Kopanina, Praha-Nebušice
Út 20. 3. / Út 19. 6.

So 15. 9.

křižovatka ul. Na Padesátníku I – Na Padesátníku III

15.00–15.20 hod.

8.00–8.20 hod.

K Padesátníku (u č. p. 118 Včela)

15.50–16.10 hod.

8.50–9.10 hod.

Nebušická (u samoobsluhy)

16.20–16.40 hod.

9.20–9.40 hod.

křižovatka ul. U Pohádky – K Lažance

16.50–17.10 hod.

9.50–10.10 hod.

křižovatka ul. Horoměřická – K Vršíčku (u restaurace)

17.20–17.40 hod.

10.20–10.40 hod.

křižovatka ul. V Šáreckém údolí – Pokojná

18.00–18.20 hod.

11.00–11.20 hod.

křižovatka ul. V Šáreckém údolí – V Podbabě

18.30–18.50 hod.

11.30–11.50 hod.
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Mobilní obchodní kancelář Pražské
plynárenské v prvním pololetí roku 2018

Mobilní kancelář bude umístěna v dodávkovém automobilu Fiat Ducato, označeném logem Pražské plynárenské a zaparkovaném na parkovišti u nájezdové rampy
obchodu v ulici K Padesátníku, 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 prostřednictvím si stávající i potenciální zákazníci 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.
Simona Lenská,
Pražská plynárenská

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
TERMÍNY PŘISTAVENÍ MOBILNÍ KANCELÁŘE
16. 1.

od

8

15. 2.

od 12

do 14.30 hod.

19. 3.

od 10.30

do 13.30 hod.

24. 4.

od

30. 6.

od 12

8

do 11 hod.

do 11 hod.
do 14.30 hod.

Bližší informace na telefonních číslech
267 175 174 a 267 175 202 www.ppas.cz

Vánoční a novoroční svoz
komunálního odpadu
Konsorcium Pražské odpady 2016–2025, které
tvoří Pražské služby a svozová firma AVE CZ
odpadové hospodářství, zajistí svoz směsného
a tříděného odpadu na území metropole během
vánočních a novoročních svátků. Program
svozu je vytvořen tak, aby se v maximální
možné míře předešlo přeplňování sběrných
nádob a nevznikal kolem nich nepořádek.
V termínu od 24. 12. do 31. 12. 2017 budou
standardně zajištěny normální pracovní směny
a svoz směsného odpadu bude probíhat dle příslušných svozových programů, tedy jako v běžných dnech. Z důvodu větší zátěže na
stanovištích tříděného odpadu budou svozy tříděného odpadu realizovány v posíleném režimu. Na některých
územích budou probíhat mimořádné svozy papíru a skla. Jedná
se zejména o kritické oblasti (např. velká sídliště).
Svoz směsného odpadu bude zajištěn následovně:
21. 12. – 31. 12. 2017 / Normální svoz dle příslušných
svozových programů.
1. 1. 2018 / Svoz až na výjimky neprobíhá, náhradní svoz
proběhne v následujících dnech.
2. 1. – 6. 1. 2018 / Bude probíhat normální svoz s případným
časovým posunem (max. 1 den).
Svoz tříděného odpadu bude zajištěn následovně:
21. 12. – 31. 12. 2017 / Normální svoz dle příslušných
svozových programů.
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1. 1. 2018 / Svoz až na výjimky neprobíhá,
náhradní svoz proběhne v následujících
dnech.
2. 1. – 6. 1. 2018 / Bude probíhat normální
svoz s případným časovým posunem
(max. 1 den).
Kam s vánočními stromky, až doslouží?
Vyhozené vánoční stromky nepatří do nádob
na směsný odpad, protože tím snižují jejich
kapacitu. V případě, že máte veřejně přístupnou popelnici nebo kontejner na směsný
odpad (např. na sídlišti), lze stromky volně
odložit vedle nich. Pokud ale nemáte popelnici volně přístupnou z ulice (některé činžovní domy
a rodinné domy), prosíme o odložení vánočního stromku
u nejbližšího stanoviště na tříděný odpad. Jejich odvoz započne den po Štědrém večeru a následně bude probíhat po
celý leden a únor 2018.
Konečná zastávka pro vánoční stromky je u odběratele, který
se zabývá zpracováním dřeva. Stromky jsou nadrceny a následně využity např. v zahrádkářském průmyslu do kompostu.
Znečištěné nebo nedostatečně odstrojené stromky putují společně se směsným odpadem k energetickému využití do ZEVO
Malešice. Výjimka platí pro umělé stromky. Pokud už stromek
dosloužil, rozhodně nepatří do kontejneru na tříděný či směsný
odpad, ale do sběrného dvora.
Miloš Cihelka, Magistrát hl. m. Prahy

Kam s olejem ze smažených kaprů a řízků?
Málokdo si dovede představit štědrovečerní
večeři bez smaženého kapra nebo řízku.
Víte ale, kam správně odložit použité oleje
z těchto smažených pokrmů?
Na každém z dvaceti sběrných dvorů jsou
umístěné nádoby na použité oleje a tuky
z domácností. Odložení je zcela zdarma,
pouze je potřeba oleje zbavit zbytků jídla
a přinést je na sběrný dvůr v uzavřené PET
lahvi (nikoli ve skleněné nádobě).
Je tomu rok, co byla tato služba zavedena,
a výsledky předčily veškerá naše očekávání.
Lidé si na tuto službu rychle zvykli a hojně ji
využívají. Za období 12 měsíců se na sběrných dvorech nasbíralo celkem 4,6 tuny použitých potravinářských tuků a olejů, které
by s velkou pravděpodobností končily
v městské kanalizaci. Zvláště v období vá-

nočních svátků dochází ve zvýšené míře
k zanášení a znečišťování kanalizační sítě,
což s sebou nese i zvýšené nároky na její následné čištění a údržbu.
Pokud zrovna nemáte cestu na sběrný dvůr
a nechce se vám oleje doma skladovat, rozhodně je nevylévejte do kanalizace. Lepší variantou je oleje slít do PET lahve a následně ji
vyhodit do směsného komunálního odpadu.
Budeme moc rádi, jestliže zvolíte ekologičtější variantu a využijete k odložení olejů
naše sběrné dvory. Použité oleje nemusí být
odpadem, ale cennou surovinou. Pokud je
odevzdáte na sběrném dvoře, putují ke zpracovateli, který je po vyčištění dále používá
v široké škále produktů a služeb.
Všem přejeme krásné vánoční svátky.
Anna Kulhánková, Magistrát hl. m. Prahy

Policie ČR informuje
Když jsem se probíral svými dřívějšími příspěvky v tomto K Padesátníku z lavičky, kde ho majitel zanechal, když si šel
periodiku, tak cítím trochu výčitky. V minulých letech jsem něco malého koupit do obchodu. Pak se moc divil, že na místě,
kde ho odložil, už nebyl. Pak někdo rozbyl mnohem aktivnější, ale věřte mi, že to
bil okno dveří u auta v ulici K Lávce, ale
ještě bylo o čem psát. Stejně jako v minuMístní oddělení Ruzyně
z vozidla nic neodcizil. A konečně zloděj
lém roce, tak i letos vám píši pouze
ukradl v obchodě minipárečky.
jednou, a to na konci roku, abych vás inNepřetržitá služba
Troufám si tvrdit, že takto bezpečně se
formoval o celkové bezpečnostní situaci
974 856 600
jinde v Praze nikomu nežije. Přední Kov Přední Kopanině za posledních 12 měV akutních případech linka 158
panina spíš připomíná klasickou vesnici
síců. Vím, že se budu zase opakovat, ale
Aviatická 1050/16, Praha 6
někde na Vysočině než obec v Praze. To
letošní rok byl z našeho pohledu více než
e-mail:
dokládá i spousta akcí, které se zde odevelmi dobrý.
orp1.mop.ruzyne.podatelna@pcr.cz
hrávají. Ze své osobní zkušenosti bych
Od ledna do uzávěrky tohoto čísla byly
se rád zmínil o jedné z nich. Zúčastnil
v katastru obce spáchány pouze dva
trestné činy. K prvnímu došlo začátkem roku, kdy pachatel jsem se se svými ratolestmi a kamarády noční bojovky
okradl svého známého v jeho rodinném domku. Druhý případ pořádané jedním z kopaninských spolků. A bylo to báječné.
se stal ke konci srpna, kdy dosud neznámý vandal poškodil Děti se bály někdy až dost, ale nakonec se výborně bavily,
energetické zařízení (tzv. antoníček) a způsobil škodu ve výši ostatně stejně jako rodiče a určitě i samotní účinkující. Věřte
necelých deseti tisíc korun. A to je z těch závažnějších případů mi, že třeba sousední Ruzyně se ničím podobným pochlubit
nemůže.
skutečně všechno.
Dovolte mi závěrem popřát vám všem jen to hezké s nadPak evidujeme několik dalších prohřešků proti zákonu,
ovšem kvalifikovaných už „pouze“ jako přestupky. Nezapočí- cházejícími vánočními svátky a oslavami nového roku a doufat,
távám do tohoto výčtu dopravní přestupky, těch je spousta, ale že si tento ráz obce udržíte i v dalších letech. Opravdu je co zánetýkají se přímo bezpečnostní situace v obci. Mohu zmínit pří- vidět.
kladně krádež mobilního telefonu na zastávce autobusu v ulici
Jan Zoubek, Policie České republiky
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Informace o konání
volby prezidenta republiky
Datum konání volby
Dne 28. 8. 2017 vyhlásil předseda Senátu Parlamentu České republiky (rozhodnutím uveřejněným ve Sbírce zákonů pod
č. 275/2017 Sb.) konání volby prezidenta republiky a stanovil
dny jejího konání na pátek a sobotu 12. a 13. ledna 2018.
Volba prezidenta se na území ČR bude konat ve dvou dnech,
kterými jsou pátek a sobota. V první den volby prezidenta začíná hlasování ve 14.00 hodin a končí ve 22.00 hodin. Ve
druhý den začíná v 8.00 hodin a končí ve 14.00 hodin. Prezidentem republiky bude zvolen ten kandidát, který získá nadpoloviční většinu z celkového počtu platných hlasů
oprávněných voličů, kteří se voleb zúčastnili a odevzdali
platný hlas. V případě, že žádný z kandidátů nezíská tento
počet hlasů, bude se konat druhé kolo v pátek a v sobotu
26. a 27. ledna 2018.

umožněno. Je tedy nezbytné, aby volič měl u sebe potřebné doklady.
Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským
průkazem, je povinen tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi; ta jej přiloží k výpisu ze zvláštního seznamu
voličů.
Voličský průkaz opravňuje k hlasování v jakémkoli volebním okrsku na území České republiky, popřípadě zvláštním
volebním okrsku vytvořeném při zastupitelském nebo konzulárním úřadě České republiky v zahraničí.
Po záznamu ve výpisu ze stálého nebo zvláštního seznamu
voličů obdrží volič od okrskové volební komise prázdnou
úřední obálku, tj. obálku opatřenou úředním razítkem příslušného obecního nebo městského úřadu, úřadu městyse, magistrátu, úřadu městského obvodu či městské části.

Informace o způsobu hlasování při volbě prezidenta
České republiky na území České republiky
Volbu prezidenta České republiky vyhlásil předseda Senátu Parlamentu České republiky svým rozhodnutím publikovaným ve
Sbírce zákonů pod č. 275/2017 Sb., v částce 96, která byla rozeslána dne 28. srpna 2017.
Voličem pro volbu prezidenta České republiky je státní občan
České republiky, který alespoň druhý den volby, tj. 13. ledna
2018, dosáhl věku nejméně 18 let. Ve druhém kole volby může
volit i státní občan České republiky, který alespoň druhý den
druhého kola volby, tj. 27. ledna 2018, dosáhl věku 18 let.

Hlasovací lístky
Hlasovací lístek se tiskne samostatně pro každého zaregistrovaného kandidáta. Na každém hlasovacím lístku je uvedeno
číslo určené losem. U každého kandidáta je, mimo jiné, uvedena příslušnost k určité politické straně nebo politickému hnutí
či údaj, že je bez politické příslušnosti. Dále je zde uvedeno,
zda jde o kandidáta navrženého poslanci nebo senátory anebo
navrhujícím občanem.
Hlasovací lístky jsou opatřeny otiskem úředního razítka ministerstva vnitra.
Hlasovací lístky pro první kolo volby jsou starostou obce
distribuovány voličům nejpozději 3 dny přede dnem volby,
tj. do 9. ledna 2018. V případě, že dojde k jejich poškození
nebo ztrátě anebo volič zjistí, že nemá k dispozici všechny
hlasovací lístky, je možné požádat ve volební místnosti okrskovou volební komisi o vydání nové kompletní sady hlasovacích lístků.
Volič, který hlasuje na voličský průkaz, může obdržet hlasovací lístky na požádání ve volební místnosti.

HLASOVÁNÍ
Prokázání totožnosti a státního občanství
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství České republiky
platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým či služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem. Voliči, který tak neučiní, nebude hlasování
6 / 4/2017

Výběr hlasovacího lístku
Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacích lístků, vstoupí
volič do prostoru určeného pro vložení hlasovacího lístku do
úřední obálky. V případě, že se volič neodebere do tohoto prostoru, nebude mu hlasování umožněno.
V prostoru určeném pro výběr hlasovacího lístku volič vloží
do úřední obálky jeden hlasovací lístek kandidáta, pro něhož se
rozhodl hlasovat. Tento hlasovací lístek se nijak neupravuje.
Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném
tiskopise, hlasovací lístky, které jsou přetržené, a hlasovací
lístky, které nejsou vloženy do úřední obálky. Poškození nebo
přeložení hlasovacího lístku anebo provedení různých oprav na
hlasovacím lístku nemá vliv na jeho platnost, pokud jsou z něho
patrny potřebné údaje. O neplatný způsob hlasování jde, je-li
v úřední obálce několik hlasovacích lístků.
Způsob hlasování
Po opuštění prostoru určeného pro vložení hlasovacího lístku
do úřední obálky vloží volič tuto úřední obálku s hlasovacím
lístkem před okrskovou volební komisí do volební schránky.
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, který nemůže sám vybrat hlasovací lístek pro zdravotní postižení nebo z jiných důvodů, nemůže číst nebo psát, může být
v prostoru určeném pro vložení hlasovacího lístku do úřední
obálky přítomen jiný volič, nikoli však člen okrskové volební komise, a voličem vybraný hlasovací lístek za něho vložit do úřední
obálky a popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky.
Hlasování do přenosné volební schránky
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních nebo
rodinných důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost,
a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla
okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková
volební komise vyšle k voliči 2 své členy s přenosnou volební
schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.
Druhé kolo volby prezidenta České republiky
V případě, že žádný z kandidátů nezíská počet hlasů potřebný

ke zvolení, tj. nezíská nadpoloviční většinu z celkového počtu
platných hlasů oprávněných voličů, kteří se voleb zúčastnili
a odevzdali platný hlas, koná se druhé kolo volby prezidenta za
14 dnů po začátku prvního kola volby prezidenta České republiky.
Případné druhé kolo volby prezidenta České republiky se
koná ve dvou dnech, na území České republiky v pátek
26. ledna 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu
27. ledna 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Kandidáti
Do druhého kola volby postupují 2 kandidáti, kteří obdrželi
v prvním kole nejvíce odevzdaných platných hlasů oprávněných voličů.
Pokud se na prvním místě umístilo více kandidátů se stejným
počtem odevzdaných platných hlasů oprávněných voličů, postupují do druhého kola všichni tito kandidáti pouze z prvního
místa. Pokud dojde ke shodě v počtu odevzdaných platných
hlasů oprávněných voličů u kandidátů, kteří se umístili na druhém místě, postupují do druhého kola volby prezidenta kandidát z prvního místa a všichni kandidáti z druhého místa. Pokud
kandidát, který postoupil do druhého kola volby prezidenta, přestane být volitelný za prezidenta republiky před druhým kolem
volby prezidenta anebo se práva kandidovat vzdá, postupuje do
druhého kola volby prezidenta kandidát, který v prvním kole
volby prezidenta získal další nejvyšší počet platných hlasů
oprávněných voličů. Při rovnosti odevzdaných platných hlasů
oprávněných voličů postupují všichni takoví kandidáti. Druhé
kolo volby prezidenta se koná i tehdy, účastní-li se ho pouze
jeden kandidát.
Prezidentem republiky je zvolen ten kandidát, který získal ve
druhém kole volby nejvyšší počet platných hlasů oprávněných
voličů.
Hlasovací lístky pro druhé kolo volby prezidenta České republiky obdrží voliči ve volební místnosti.
Podrobné informace o voličských průkazech a možnosti volby
v zahraničí naleznete na stránkách ÚMČ Praha-Přední Kopanina.
Jaroslava Doksanská, referentka ÚMČ

Na slovíčko se strážníkem
Vážení občané, před námi je konec roku
a s ním i tradiční silvestrovské veselí. Dovolil bych si vám připomenout zásady
bezpečného používání zábavní pyrotechniky. Můžete tím předejít řadě problémů.
n Zábavní pyrotechnika nepatří do
rukou dětem a mladistvým ani opilým.
n Zábavní pyrotechniku nakupujte
pouze v kamenných obchodech s certifikační značkou a s českým návodem.
n Důkladně si přiložený návod přečtěte.
n Třaskavé předměty zásadně užívejte
pouze na otevřeném prostranství v dostatečné vzdálenosti od ostatních objektů
a nikdy nemiřte na lidi.
n Pokud vám pyrotechnika selhala, nechte ji minimálně 10 minut ležet, nepřibližujte se k ní a poté ji prolijte vodou či

zakopejte do země. Rozhodně ji nikdy
nezkoušejte odpálit znovu.
n V neposlední řadě zůstaňte ohleduplní vůči svému okolí vzhledem k provázeným zvukovým efektům. Zvláště
pak zvířata v tomto období velmi trpí, jelikož jejich sluch je o dost více vyvinutý
než ten lidský.
Milan Jeřábek, strážník-okrskář
Služebna Městské
policie Praha
K Vizerce 128
Praha-Nebušice
každá pracovní středa:
9.00–11.00 hod.
a 13.00–16.00 hod.
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Betlémské světlo
„Lid, který chodil ve tmě, vidí veliké světlo, obyvatelům temné
země vzchází světlo. Dáváš mnoho jásotu, zvětšuješ radost.“
To jsou první slova, která zní v každém kostele po celém světě
na Vánoce během půlnoční mše svaté. A bohoslužba na Boží
hod začíná: „Jak je krásné vidět na horách nohy posla, který
přináší radostnou zprávu, který zvěstuje pokoj, hlásá blaho
a oznamuje spásu.“ Všechna tato slova pocházejí od proroka
Izajáše a pro křesťany jsou spojená s narozením Ježíše: „Narodil se Kristus Pán, veselme se,“ zpívá se všude v Čechách a na
Moravě. Ale skutečně prožíváme vánoční radost? Určitě pro
většinu z nás jsou Vánoce spojené s rodinným setkáním, s dobrým jídlem a s dárky. Ale můžeme opravdu „veselit se“ ve světě
takovém, jaký je? Můžeme „zvěstovat pokoj“ a „hlásat blaho“,
když noviny jsou plné bídy, válek a katastrof? Kde najít to
světlo? Kde je ten posel, který přináší radostnou zprávu?
A co kdybychom se stali my posly radostné zprávy? Co kdybychom my přijali a předali toto světlo? Tradice „betlémského
světla“ je pro mě výzvou. Zapálit si svíčku od tohoto plamínku,
který putuje od místa, kde se narodil Kristus Pán, až do konce
světa, je silné symbolické gesto, jež vyjadřuje naše touhy „zvětšovat radost“ v našem světě. Při všech vánočních bohoslužbách
ve farnosti bude „betlémské světlo“ k dispozici.
Alain Cleyssac, komunita Chemin Neuf

Vánoční bohoslužby ve farnosti
(www.tuchomerice.farnost.cz):
Vánoční setkání pro děti a jejich rodiče v kostele
ve Středoklukách a v Tuchoměřicích:
24. 12. od 16 hod.
Půlnoční mše svatá: 24. 12. od 22 hod.
ve Středoklukách,
od půlnoci (0.00) v Tuchoměřicích
(se zpěvem „rybovky“)
Boží hod: 25. 12. od 9 hod. ve Středoklukách,
od 10.30 hod. v Tuchoměřicích
Svátek sv. Štěpána: 26. 12. od 10.30 hod.
v rotundě v Přední Kopanině

Dopis seniorům, který potěší
Vážená paní/vážený pane,
s potěšením vám oznamuji, že Letiště Václava Havla Praha
v rámci programu DOBRÉ SOUSEDSTVÍ vyhovělo naší žádosti o podporu seniorů a poskytlo nám na tento účel částku ve
výši 300 000 Kč.
V návaznosti na to zastupitelstvo naší městské části na svém
zasedání dne 11. 12. 2017 podpořilo můj návrh na použití této
přidělené částky na příspěvek pro seniory nad 75 let formou
stravenek ve výši 750 Kč měsíčně, a to v rozsahu 12 měsíců
(tedy po celý rok 2018).
Stravenky budou poskytnuty na základě darovací smlouvy
a bude je možné využít při placení v obchodech s potravinami
a v restauracích. Dovolte mi tedy shrnout věc do tohoto ozná8 / 4/2017

mení. Každý senior nad 75 let (v roce 2017) s trvalým bydlištěm v Praze-Přední Kopanině má v roce 2018 nárok na stravenky v nominální hodnotě 750 Kč za měsíc, tj. za 12 měsíců
roku 2018 na stravenky v celkové hodnotě 9000 Kč.
Začátkem měsíce ledna obdržíte vy, senioři, kterých se to
týká, dopis s upřesňujícími informacemi.
Věřím, že uvedená částka ulehčí v příštím roce vašemu rozpočtu, a jsem přesvědčen, že se tento mimořádný příspěvek pro
naše seniory podaří vyjednat i pro další roky.
Přeji vám hezké Vánoce, hodně zdraví a spokojenosti do nového roku 2018 a zůstávám s přátelským pozdravem.
Vladimír Kozák, zástupce starosty

INZERCE

HLEDÁME ZAMĚSTNANCE
Zahradnická ﬁrma z Velkých Číčovic na Praze‐západ
hledá

VEDOUCÍHO REALIZAČNÍHO STŘEDISKA.
Vzdělání a praxe v oboru podmínkou, ŘP skupiny B, základní znalost práce na PC
a v programu AUTOCAD. Časová ﬂexibilita, v sezoně přesčasy.
Dobrá fyzická kondice, technická zručnost, ochota pracovat i manuálně
na odborných zahradnických pracích.
NÁPLŇ PRÁCE:
objednávky materiálu a subdodávek (např. bagr, závlahy), dovoz materiálu,
vedení stavby a kolektivu, skladová evidence, evidence odpadů a chemických látek,
kontrola prováděných prací, účast na kontrolních dnech,
projekty skutečného provedení v AUTOCADU,
projektová činnost, kontrola přijatých faktur, evidence dokumentace BOZP a PO,
vypracování technologických postupů, příprava dokumentace pro audity ISO,
účast na jednáních a kontrolách orgánů státní správy.
Nástup ihned.
Nástupní plat 30 000 Kč (čistého), mobilní telefon,
služební automobil i k soukromým účelům.
Možnost kariérního i platového růstu.
KONTAKTNÍ OSOBA:
Ing. Dagmar Karásková, dagmarkaraskova@seznam.cz,
mobil 724 254 064, denně mezi 12. až 18. hodinou.
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Knihovna
celá
v novém
Chtěla bych vás pozvat do naší nové kopaninské knihovny v novém polyfunkčním domě na Hokešově náměstí – boční
vchod. Knihovní fond jsem vytřídila
a doplnila o nové zajímavé knihy. Také
tu mám nový výměnný soubor knih
z městské knihovny.
Výpůjční dobu mám stejně jako předtím každý čtvrtek od 17 do 18 hod.
Pokud se vám tento čas nehodí, můžete
mi napsat na danaberan@volny.cz a dohodneme se na jiném termínu.
Přeji všem klidné a pohodové Vánoce
s dobrou knihou.
Dana Beranová, knihovnice

Provoz úřadu
na přelomu roku
2017 a 2018

Ze života...

22. 12. 2017 zavřeno

JUBILEA:
„Nejkrásnější na světě nejsou věci, ale okamžiky.“
Karel Čapek

(není úřední den)

Listopad

27. 12. 2017 otevřeno

Alena Novotná 75 let

pouze 8–12 hod.
28. 12. 2017 zavřeno
(není úřední den)
29. 12. 2017 zavřeno
(není úřední den)
2. 1. 2018 zavřeno
(není úřední den)

Poplatky za psy
S příchodem nového roku připomínám jednu z povinností, a to
zaplacení poplatku za psy.
Výše poplatku i podmínky zůstávají stejné, sazby poplatků,
formuláře pro přihlášení či odhlášení psa a ostatní potřebné informace naleznete na stránkách www.prednikopanina.cz – informace pro občany – poplatek za psy.
Poplatek můžete uhradit v hotovosti na ÚMČ v úředních hodinách, tzn. v pondělí a ve středa od 8 do 12 hod. a od 13 do
17 hod., nebo převodem na účet 2000703389/0800. Jako variabilní symbol prosím uveďte číslo domu pro identifikaci vaší
platby. Povinnost přihlásit psa máte v místě trvalého pobytu do
15 dnů od vzniku poplatkové povinnosti, tj. od dovršení 3 měsíců stáří psa. Poplatek začínáte platit od prvního dne následujícího měsíce. V případě zániku povinnosti (úmrtí psa, předání
jinému majiteli) přestáváte poplatek platit uplynutím měsíce,
ve kterém k této skutečnosti došlo.
Pokud budete potřebovat poradit, zavolejte mi na číslo
220 950 701 nebo 608 935 156.
Děkuji za pochopení a přeji krásné svátky vánoční.
Jaroslava Doksanská, referentka ÚMČ
10 / 4/2017

ROZLOUČILI JSME SE:
„Čas ubíhá a nevrací, co vzal. Jen láska,
úcta a vzpomínky v srdcích zůstávají.“
Eva Macáková, 17. 12. 2017 ve věku 75 let

Jaroslava Doksanská, referentka ÚMČ

Popelnice nejsou „černá díra“
Chtěli bychom upozornit na stále častější
nepořádek v okolí nádob na sběr odpadu.
Ty slouží pouze na směsný komunální
odpad, což je odpad, který vzniká každému z nás v domácnosti při jejím běžném chodu. Ovšem než něco vyhodíme
do koše, měli bychom se zamyslet, zda
daný odpad nelze ještě vytřídit – například plast, papír, sklo, nápojové kartony,
kovové obaly (plechovky) apod. Pro
všechny tyto komodity jsou v ulicích
města rozmístěny barevné kontejnery
v blízkosti vašeho bydliště. Je dobré si
uvědomit, že pokud budeme třídit, nebude nám vznikat takové množství směsného komunálního odpadu. A navíc
ušetříme, neboť nebudeme potřebovat
vyvážet popelnice tak často a bude nám
stačit i menší objem nádoby. Z vytříděných surovin se poté vyrábí užitečné výrobky. Papír lze pro představu například
recyklovat až sedmkrát a hliník či sklo je
možné recyklovat neustále dokola.
Snažme se tedy šetřit přírodní zdroje.
Častým nešvarem také zůstává odkládání objemného odpadu či elektrozařízení k popelnicím. Tento odpad do

směsného komunálního odpadu nepatří.
K odložení těchto odpadů slouží sběrné
dvory či velkoobjemové kontejnery, které
jsou v pravidelných intervalech rozmisťovány přímo v ulicích města pro občany,
kteří nemají možnost odvézt odpad do
sběrného dvora. Veškeré tyto služby jsou
poskytovány občanům hlavního města
zdarma. Pro případ, kdy se nemáte jak

dostat do sběrného dvora a velkoobjemový kontejner je pro vás například daleko nebo je přistaven v nevhodném
termínu, můžete za mírný poplatek využít
službu odvozu odpadu přímo z vaší domácnosti, kterou poskytují svozové společnosti.
Anna Kulhánková,
Magistrát hl. m. Prahy
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Foto 3× Zbyněk Pecák

Svařák, cukroví, koledy i Mikuláš
Letošní rozsvěcení vánočního stromku bylo plné změn. Vloni
jsme ho rozsvěceli před staveništěm, rok předtím za deště, letos
před novou a myslím krásnou víceúčelovou budovou a za krásného, lehce mrazivého počasí. V předchozích letech nám zpívali koledy Adéla Jonášová, Luděk Vele, dětský pěvecký sbor
Sedmihlásek, ale letos jste měli možnost slyšet koledy v podání
malého uskupení hudebníků.
Další novinkou bylo odhalení asambláže pana Ivo Medka
Kopaninského, umístěné v místním muzeu, v kapli sv. Ludmily
a Marty. Asambláž ve tvaru připomínajícím slunce je vlastně
historický artefakt, paprsky jsou vyrobeny ze starobylých pantů,
kování, hřebů či podkov pocházejících z domů v Přední Kopanině. V jejím středu uvidíte nápis IHS neboli Iesus Hominum
Salvator (Ježíš spasitel lidí), který můžete spatřit rovněž v oblouku nad průchodem k Hokešovu náměstí.
Letos se také „pod stromeček“ vrátil Mikuláš se svojí družinou – s docela dost strašidelným čertem a s krásným andělem.
Byť to původně nebylo v plánu, myslím, že se nakonec ukázalo
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hezké v této slavnostní atmosféře nechat děti zpívat či říkat koledy a básničky. Naštěstí pro všechny, obzvlášť potom pro ty
plačící, měl anděl nachystané za odměnu balíčky.
Na druhou stranu, a to je dobře, zůstávají již některé zavedené zvyky. Teplý svařák a čaj, domácí cukroví – moc děkujeme „pekařkám“. Myslím, že každý ocení i každoroční dárek
v podobě originálního kalendáře, letos na téma starých receptů
a rad doplněných kresbami. A jako každý rok potom rychle
směr restaurace U Housliček, do tepla, na zabijačkové hody, na
večerní veselici s muzikou.
Děkuji všem, co nám letos pomáhali. Děkuji za strávený čas,
za organizaci. Poděkování patří také vám všem za to, že jste
jako každý rok přišli a ocenili tím naši snahu.
Život sám je plný změn, překvapení, radosti, ale i bolesti.
Vždy když něco končí, něco nového začíná. Přeji vám všem
jen samé dobré zprávy, životní optimismus, sílu a ve svých srdcích najděte nejen ve vánoční čas dostatek místa pro soucítění,
pokoru, dobrotu a lásku.
Jaroslava Doksanská, referentka ÚMČ

Foto 2× Zita Patíková

Kopaninský spolek pokračuje
Milí spoluobčané, rádi bychom vás touto cestou informovali
o dění v našem spolku. Dokončili jsme nový server www.kopemespolu.cz, jehož příprava nás stála nemálo času a byli bychom velmi rádi, kdyby se nám podařilo tento projekt úspěšně
s vaší spoluúčastí rozběhnout.
Jedná se o web, jehož hlavním cílem je vzájemně propojit
všechny obyvatele Přední Kopaniny a také obcí, které jsou
v našem nejbližší okolí. Chtěli bychom zjednodušit společné
soužití v naší obci, a to tím způsobem, že tento web bude vzájemně spojovat veškeré potřeby nás všech. Je možné zde zadat
bezplatně jakoukoli inzerci, ať se týká čehokoli. Například seznam řemeslníků, studentů, kteří doučují, nebo naopak doučování shánějí, a dále pak prodej či výměna nepotřebných věcí.
Může zde být nabídnuta i pomoc v tom, co umíte a znáte. Budeme rádi, když se na webové stránky podíváte a zapojíte se do
našeho projektu.
Věříme v dobro lidí, jejich štědrost, laskavost, otevřenost,
přímost a respekt k sobě a okolí. Jsme přesvědčeni, že právě

tyto hodnoty dělají život lepším a šťastnějším, a doufáme, že
tento web bude sloužit ke spokojenosti nás všech. Zároveň bychom vás touto cestou rádi pozvali k našim pravidelným sousedským „Posezením u kávy“, kde si s vámi rádi povídáme
o všem, co vás zajímá nebo trápí. Chtěli bychom pro vás zajistit
pravidelné cvičení, a to jak pro dospělé, tak i pro rodiče s nejmenšími dětmi. V plánu máme také taneční kurzy pro dospělé
a mnoho dalšího. I u těchto aktivit bychom rádi věděli, zda o ně
budete mít zájem, případně jak se vám naše nápady líbí.
To vše můžeme probrat právě na setkání u kávy, na které vás
znovu touto cestou srdečně zveme. Pozvánku najdete vždy na
našem webu (www.kopaninskyspolek.cz), Facebooku (www.facebook.com/kopaninskyspolek) a také na vývěsce. Budeme rádi
za jakoukoli zpětnou vazbu.
Přejeme vám krásné a pohodové Vánoce a v novém roce, ať
jste spokojení a šťastní.
Zita Patíková, Šárka Hrubá, Jolana Skůrová a Jan Plachý,
Kopaninský spolek

Čtení provoněné adventem
Již počtvrté zavítal v adventním čase na Kopaninu – ale poprvé
do sálu v novém polyfunkčním domě na Hokešově náměstí –
herec František Kreuzmann. A jako tradičně nabídl publiku
k poslechu své vlastnoručně psané předvánoční a vánoční povídky.
Éterem se tak v neděli 10. prosince nesly příběhy plné laskavého humoru a chápavého pohledu na lidi a svět kolem nás.
Příjemnou odpolední atmosféru podbarvoval rozmanitým klavírním doprovodem Zdeněk Dočekal.
Vyprávění o nikdy nekončícím vyřezávání dřevěného betlému, o trampotách jedné čtyřčlenné rodiny na Štědrý den,
o vystavění vesnické kapličky i se zvonem nebo o setkání se
strážným andělem na Karlově mostě. Melodický hlas Františka
Kreuzmanna vtahoval posluchače do děje a skrze jednotlivé příběhy autor dával všem přítomným možnost skulinkou nahlédnout do svého nitra.
Martin Pitro
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Senioři, smrtka, dlabání a věnce
Nebojte se, nebudu psát o nějakém hromadném úmrtí, i když
název k tomu svádí. Bude to naopak o životě. Možná bych tedy
měl ten poněkud morbidní titulek vysvětlit. Článek bude pojednávat o akcích Kopaninského spolku – Dni seniorů, noční bojovce, dlabání dýní a tvoření adventních věnců…
Ano, život. Společenský život v naší obci, to je to, co bude
předmětem mého referátu. Dne 4. listopadu byla bojovka. Vydat
se na ni mohli všichni milovníci strachu a koneckonců i ti, kteří
se nebojí rádi, jak se ukázalo. Odvahu musely prokázat i ty nejmenší děti, protože se startovalo za tmy. Trasa vedla od maringotky lesní školky Permoníček kolem lomu na fotbalové hřiště,
kde na děti čekala odměna. Po cestě malí účastníci vybavení baterkami potkávali různá strašidla, bílé paní, smrtky, oživlé mrtvoly klaunů i mrtvoly skutečné. Jak moc to bylo děsuplné,
mohu ilustrovat faktem, že prvních 50 metrů jsem svou malou
dcerku vedl za ruku a zbylých 200 metrů už se mi choulila v náruči. Tímto bych chtěl všem organizátorům poděkovat za to, že
mě ještě dva dny po bojovce bolely horní končetiny.
Dne 18. listopadu bylo v restauraci U Drahušky takzvané Dýňování. (Teď mě napadlo, že příště by se názvy akcí mohly podle
vzoru Dýňování pěkně sjednotit. Na takové Seniorování, Strašidlování a Věncování by jistě rád přišel každý.) Když jdete do
hospody s nožem, obvykle to nedopadne dobře. Já jsem tam tedy
nebyl, ale pokud vím, dobře to dopadlo. Dlabaly se tam totiž
halloweenské dýně, a dokonce ani prst si nikdo neuřízl.
Dne 3. prosince jste si taktéž U Drahušky mohli vytvořit svůj
vlastní adventní věnec. Stačilo odevzdat mírný poplatek za materiál (korpus, chvojí, svíce, šišky, vycpanou veverku a já nevím,
co všechno se na takový věnec obvykle dává) a pak už jen popustit uzdu své fantazii a stvořit cosi, co vám bude celý prosinec
ležet na stole jako němá výčitka. Promiňte mi ten subjektivní
pohled, uznávám, že někomu s výtvarným talentem může takové dennodenní setkávání s vlastnoručně vyrobenou vánoční
dekorací působit radost.
A nakonec se vraťme ještě na přelom září a října do restaurace
U Housliček, kde se konal Den seniorů. To je totiž moje srdeční
záležitost. Ne proto, že tam bylo výborné pohoštění nebo že zpíval Sedmihlásek, ale protože tam zpíval Vorlíček. Tedy dětský
sbor Sedmihlásek a režisér Vorlíček. Nevím, jak přítomní kopaninští senioři, ale já jsem si povídání Václava Vorlíčka užil.
A pokud jste tam náhodou nebyli, závěrem vám jej část nabízím:
S vaším dvorním scenáristou a spolupracovníkem
Milošem Macourkem jste se našli v žánru, který vy sám
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označujete za moderní pohádku. Tedy příběh, kde
se potkávají skutečné postavy s těmi vybájenými.
Co vás k tomu přivedlo?
Když skončila válka, tak v Blatné, odkud pocházel můj otec,
byli Američané. Ti si oblíbili pivo z místního pivovaru a také
prahli po tvrdém alkoholu. Takže kdo měl doma nějakou zásobu
kořalky, získal nějakého toho amerického vojáka jako osobního
hosta. A ti se za to odvděčovali tím, co fasovali. Aby nezlobili
a nechali na pokoji děvčata, dostávali ze zámoří hromady časopisů. My jsme v nich jako kluci hrabali a našli jsme tam komiksové sešity. Měli jsme komiksy, ale neměli jsme anglické
slovníky, které by vysvětlovaly slangové výrazy, kterými to bylo
napsané. Nakonec nám to přeložil snad můj otec, který si domyslel, co tím autoři chtěli říci. A tam je počátek mého zájmu
o žánr moderní pohádky.
Jak jste se seznámil s Milošem Macourkem?
Jednou jsem jel vlakem na první ročník filmového festivalu do
Zlína, tehdejšího Gottwaldova. Macourek tam jel se mnou, to
jsme se ještě neznali, a něco jedl. Tehdy tam cesta z Prahy trvala sedm hodin a ve vlaku nebyl jídelní vůz. Já jsem na Macourka vrhnul hladový pohled a on mi nabídl svačinu, kterou
mu připravila jeho manželka. Tak jsme si povídali a já jsem mu
řekl, že mám nápad – oživit ve filmu komiksové postavy. Jeho
to zaujalo, řekl mi, že teď ještě musí něco napsat pro režiséra
Zbyňka Brynycha, něco pro Oldřicha Lipského a hned, jak bude
volný, že se mi ozve. Asi za tři čtvrtě roku mi opravdu zavolal
a jeli jsme k němu na chalupu, kde jsme začali psát scénář
k filmu Kdo chce zabít Jesii? Když byl film natočen, tak na první
neoficiální projekci přišel také můj otec, který byl velice uměnímilovný člověk, ale ve snu by ho nenapadlo, že se jednou dám
na filmařinu. Pozoroval reakce diváků, kteří se dobře bavili, a po
skončení promítání mě vyznamenal poznámkou: „Prosím tě,
kam na ty koniny chodíš?“ Já jsem mu řekl: „To mám z domova,
vždyť jsem s tebou žil dvaadvacet let.“ (smích)
Kdo chce zabít Jessii? (1966), Konec agenta W4C
prostřednictvím psa pana Foustky (1967), Pane, vy jste
vdova! (1970) – to jsou všechno filmy, které spojuje
osobnost herce Jiřího Sováka. Jaká s ním byla spolupráce?
Nezlobil?
Se Sovákem byla ohromná práce. On si totiž u každé role, kterou vzal, bedlivě přečetl scénář a pak si ji upravoval pro sebe. Po
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přečtení role mi vždycky zavolal, že by se chtěl sejít, sešli jsme
se a on mi říkal svoje připomínky. Dokázal to promýšlet do
úplných detailů. Například ve filmu Pane, vy jste vdova! Iva
Janžurová dostala mozek vražedkyně, a protože ji rekvizitáři na
jevišti vyzbrojili nožem, s gustem podřízla Jiřího Líra. A potom
v královské lóži král, kterého hrál Sovák, se obrátí ke svým poddaným a říká: „Vona ho podřízla jako králíka.“ A Sovák mi povídá: „Tuhle větu já ti prostě neřeknu, poněvadž králík se
nepodřezává, podřezávají se slepice. Králík se zabíjí tak, že se
chytí za zadní nohy a dá se mu hranou dlaně za uši. Já znám
život na rozdíl od tebe a Macourka.“ Byl to geniální herec, který
stejně kvalitně zahrál role vážné i komediální. Navíc měl
ohromný smysl pro humor. Dokázal změnit obyčejnou větu ve
scénáři tak, že najednou dostala komický náboj a v kině to vyvolávalo smích. A když točíte komedii, tak si samozřejmě každého smíchu musíte vážit.
Jste známý tím, že chcete, aby se herci drželi scénáře.
Vyplatilo se vám někdy, že jste udělal výjimku a dal herci
volnost?
Třeba Menšík se vždycky poctivě naučil text a pro jistotu měl ze
scénáře vytržené jenom ty listy, kde se vyskytovala jeho postava.
Ale dokázal překvapit. Třeba ve filmu Kdo chce zabít Jessii?,
když paní docentka v podání Dany Medřické dopadla toho kvazisupermana, vlastně zloducha, který chtěl Jesii ukrást její vynález – antigravitační rukavice, nechala ho omotat ocelovým
lanem a rozhodla, že ho spálí v krematoriu. A když se za ním
zaklapla dvířka pece, Vláďa Menšík začal naprosto nečekaně
zpívat „Letěla bělounká holubička...“ Hercům začalo cukat
v koutcích, Dana Medřická se zakousla do jazyku a já jsem zavolal: „Stop! Ty vole, když něco takovýho vymyslíš, tak to řekni
předem! Tady všichni mohli prasknout, jak zadržovali smích.“
Tak jsme to natočili znovu, herci už na to byli připravení a tvářili se naprosto vážně.
V Dívce na koštěti (1971) a v pohádce Jak se budí
princezny (1977) hrál dnes populární moderátor
Jan Kraus. Proč jste si vybral právě jeho?
On nebyl zrovna nejlepší herec, ale roli dokázal zahrát k mé plné
spokojenosti, takže jsem ho rád používal, protože to byl výrazný
typ. A taky byl docela zatvrzelý. Když si poprvé přečetl scénář
Dívky na koštěti, tak mi zavolal a povídá: „Pane režisére, já to
říkám s jistým ostychem, ale takovou kravinu jsem v životě nečetl.“ (smích) Já jsem mu říkal: „Buď v klidu, Honzíku, uvidíš,
že to bude sranda.“ A on ke mně skutečně po premiéře kajícně

přišel a říká: „Já jsem blbec, já jsem si nedovedl přečíst, kolik
tam je humoru a kolikrát diváky rozesmějeme.“
V komedii Jak utopit doktora Mráčka aneb Konec
vodníků v Čechách (1974) se herci asi hodně máčeli
ve vodě. Jak to snášeli?
Máčeli se jen někteří, ale byli to profesionálové, kteří vzali roli,
a tak museli trpět. Točili jsme to v Praze na Vltavě, takže se potápěli ve vodě, která měla okolo deseti stupňů. Nejvíc to tedy odnesl Zdeněk Řehoř, který musel kompletně oblečený až po prsa
do vody, když se na lodičce blížil doktor Mráček a on ho chtěl
stáhnout do řeky a utopit. Také to hodně odskákala Libuška Šafránková, která hrála vodnickou holku a jednou měla vystoupit
z loďky tak, že hupne do vody, a udržet se pod hladinou asi deset
vteřin. Nevynořit se, protože se pod vodou jako by dostala domů
a pak zamávala doktoru Mráčkovi ze dveří, mimochodem ten
dům, ve kterém bydleli vodníci, to byla klubovna Svazu rybářů.
Libuška si to tedy užila, protože v té ledové vodě musela být
dlouho. Já jsem jí říkal: „Musíš se pořádně nadechnout a počítej
do deseti, dříve nevylézej!“ Ona se vzorně držela u dna, pěkně
prochladla, ale musím říct, že byla otužilá a neodstonala to.
V pohádkovém seriálu Arabela (1980) měla původně
hlavní roli hrát Libuše Šafránková.
Tenkrát jsem Libušce zavolal s tím, že bych pro ni měl zajímavou roli, a ona mi řekla: „Ježišmarjá, já jsem včera podepsala
smlouvu s Němci, oni budou točit něco o nějakém náhrdelníku.“
Seriál Náhrdelník se skutečně natočil, Němci tam dodali herce,
naprosté dřeváky, a bylo to hrozný. Takže Libuška nakonec trochu litovala, ale zase oni jí platili v markách, takže se jí to svým
způsobem vyplatilo.
Práce režiséra není od osmi do čtyř, ale časově velmi
náročná. Někdy jste se doma asi neukázal hodně dlouho.
Jak to šlo dohromady se soukromým životem?
Soukromý život probíhal výborně. Se ženou jsme se seznámili
už jako studenti, já jsem byl na FAMU, Sofie na UMPRUM,
dokonce studovala u profesora Emila Filly, který si ji vybral,
když viděl její malby. Vzali jsme se a vydrželo nám to skoro
šedesát let. Rok předtím, než jsme dovršili šedesát let manželství, mi zemřela. Což byla pro mne obrovská ztráta. Dodneška
to hodně prožívám, protože mívám dost živé sny, velice realistické, takže se mi stane, že se v noci probudím a říkám si: „Ježišmarjá, ona šla ke Kratinům na návštěvu, je už vůbec doma?“
A pak vstanu jako blbec a jdu se podívat do její ložnice, jestli
už je v posteli, než si uvědomím, že tam vlastně v rohu stojí její
urna, kterou mám ještě dodneška doma. Ale brzy ji přemístím
do důstojného rodinného hrobu.
Máte dvě dcery, Kateřinu a Zuzanu. Je někdo ve vaší
rodině, kdo by se dal označit za vašeho pokračovatele?
Určitě je to mladší dcera Zuzana, která také studovala na UMPRUM, a sice obor kresleného filmu. A musím se pochlubit, protože ona to nikomu neříká, že za film Osud, který animovala,
dostala na Berlinale Stříbrného medvěda za výtvarnou stránku.
Díváte se rád na svoje filmy nebo seriály?
Na některé. Ale když běží třeba Tři oříšky pro Popelku, tak to se
mnou ani nehne. Viděl jsem je už tolikrát na různých akcích, že
jsem si posledně říkal: „No, zas ta… Popelka!“ Já to tedy říkal
jinak, ale to tady nemůžu opakovat. (smích)
Filip Lukeš
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Pražské letiště bylo oceněno za svůj přístup
k ochraně životního prostředí
Foto 3× Letiště Praha

Letiště Praha splnilo pětiletý cíl z oblasti
ochrany klimatu a vlivu na životní prostředí. V porovnání s rokem 2009 snížilo
svoji uhlíkovou stopu o devět procent. Za
jasně měřitelné výsledky a za snahy zapojit partnery letiště do společného úsilí
omezit množství skleníkových plynů z jejich provozu bylo Letiště Praha oceněno
certifikátem 3. úrovně inciativy Airport
Carbon Accreditation (ACA). Hlavním
cílem programu ACA je podpořit provozovatele letišť v jejich snahách snižovat
emise skleníkových plynů vznikajících
z různých letištních činností. Program
nyní sdružuje 207 letišť po celém světě,
která každoročně mapují svoji uhlíkovou
stopu a realizují postupy k jejímu snížení.
Uhlíková stopa představuje množství vypuštěných skleníkových plynů přepočtených na oxid uhličitý (CO2). Pražské
letiště se neustále snaží hledat příležitosti,
jak se aktivně zapojit do ochrany životního prostředí.

Letiště Praha vyhovělo na Přední Kopanině
všem žadatelům o finanční podporu

Pražské letiště pravidelně podporuje
blízké okolí. Různorodé spolky, sdružení
a zájmové organizace z těchto lokalit
mohou každoročně čerpat finance na činnost i jednorázové projekty z grantového
programu DOBRÉ SOUSEDSTVÍ.
S ohledem na velmi pozitivní ohlasy
a záměr podpořit co nejvíce potřebných
byl v letošním roce celkový rozpočet pro16 / 4/2017

gramu navýšen na 10 milionů korun.
Z městské části Praha-Přední Kopanina
uspěli všichni tři žadatelé, kteří se do programu přihlásili.
Městská část získala příspěvek na
obědy pro seniory nad 75 let. Místní tělovýchovná jezdecká jednota obdržela
finanční příspěvek na opravu oplocení
oddychové plochy pro veřejnost a trav-

naté části sportovního areálu. A zároveň
dostal finance na svou činnost i Kopaninský spolek. Od roku 2007, kdy byl grant
DOBRÉ SOUSEDSTVÍ vyhlášen poprvé, se v MČ Praha-Přední Kopanina
touto cestou realizovaly aktivity za více
než sedm milionů korun.
Hana van der Hoeven, Letiště Praha
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Všude dobře, tak co doma
Foto Letiště Praha

Široká nabídka přímých leteckých destinací z Prahy nabízí možnost strávit poslední dny v roce na horách či
u moře. Bohatý vánoční program slibuje lotyšská Riga,
Budapešť, Krakov, Amsterdam i další evropské destinace. Milovníci tepla mohou zamířit do izraelského přímořského letoviska Ejlat. Obdivovatelé přírodních krás
zase na Island, který nabízí možnost pozorovat unikátní
přírodní jev – aurora borealis neboli polární záři. Větší
výběr naleznete v letovém řádu na webových stránkách
letiště www.prg.aero.
Hana van der Hoeven, Letiště Praha

Pražský přebor
1. SK Třeboradice 34
2. FK Dukla Jižní Město 30
3. SK Horní Měcholupy 27
4. ABC Braník 25
5. FC Tempo 23
6. FK Admira Praha B 23
7. SK Uhelné sklady Praha 21
8. FCPK 20
9. SK Union Vršovice 20
10. SK Citadel Dolní Chabry 20
11. Sokol Královice 19
12. ČAFC Praha 17
13. FK Újezd nad Lesy 14
14. SK Ďáblice 13
15. SK Zbraslav 12
16. SK Motorlet Praha B 12
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Foto FCPK

Kopaninští fotbalisté přezimují osmí
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graﬁcké návrhy

VINÁRNA
U VÁVRŮ

KALENDÁŘŮ
VIZITEK
POZVÁNEK
OZNÁMENÍ
BROŽUR
KNIH

ŠUBERTOVA 4, PRAHA 2‐VINOHRADY

VÍNO, PIVO, LIKÉRY
TEPLÁ A STUDENÁ KUCHYNĚ
HOTOVÁ I MINUTKOVÁ JÍDLA

PAVLÍNA PITROVÁ 604 875 412
pavlinarez@seznam.cz
n

www.vinarna‐uvavru.cz
e‐mail: uvavru@centrum.cz
tel: 222 518 459
TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU.

K PADESÁTNÍKU 10
164 00 PRAHA 6
PŘEDNÍ KOPANINA
TEL./FAX: 220 950 742

VÝROBA PONOŽEK
www.otocr.cz

Ceník inzerce: A4 à 500 Kč, A5 à 250 Kč, A6 à 130 Kč; pro zájemce možnost kontaktu na ÚMČ Praha-Přední Kopanina, tel. č.: 220 950 701, případně na e-mailové adrese urad@prednikopanina.cz; ceny jsou uvedeny bez DPH.
Periodický tisk územního samosprávného celku, čtvrtletník MČ Praha-Přední Kopanina, ročník 8 Vychází 4× ročně
Místo vydání Praha Registrace MK ČR E 19434 Šéfredaktor: Martin Pitro Redakční rada: Petr Vokáč (předseda), Milan
Hofman, Jan Vymazal, Karel Kyzek, Jaroslava Doksanská (členové) Grafická úprava: Pavlína Pitrová Příspěvky jsou redakčně upravovány a nemusejí vyjadřovat názory redakce Fotografie bez uvedení zdroje pocházejí z redakčního archivu
Tisk: Tygr U Stromovky, s. r. o. Čtvrtletník slouží k informování občanů MČ Praha-Přední Kopanina a není periodikem žádného politického subjektu Náklad 300 výtisků Uzávěrka: 19. 12. 2017 Tištěno na recyklovaném papíru.
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