
tak jako každoročně se s příchodem Velikonoc těšíme na jaro,
na kvetoucí zahrady, na více sluníčka.

Dovolte mi tentokrát ohlédnutí. Když jsem se tu před 65 lety
narodil, jezdil na Přední Kopaninu (okres Praha-západ) modrý
autobus jen párkrát za den. I později, jako student, jsem často
chodíval z Nebušic pěšky: procházka rozkvetlou třešňovkou
byla romantická (pro mne, tehdejšího studenta; méně už ale pro
ty, kteří se tenkrát z Nebušic „táhli“ s nákupem, protože auto-
bus jel až za dvě, za tři hodiny).

Vždycky mi hodně záleželo na tom, aby si Přední Kopanina
v ničem nezadala s jinými částmi Prahy, aby ta rozmlácená úzká
silnice plná děr dostala nový povrch, aby kolem ní byly chod-
níky, aby se podařilo Kopaninu připojit na plyn. Strávil jsem
tehdy – už to bude skoro 20 let – více než dva roky jednáními
s PRE (měla u nás monopol na vytápění) a s PP (nevycházela
jim návratnost) a nakonec se Kopaninu plynofikovat podařilo.
A dále mi šlo třeba o to, aby proběhla telefonizace, aby měla
obec svoji důstojnou radnici, aby zmizely skládky a nahradily
je parky, abychom měli všude uklizeno a čisto.

Proto mě velmi mrzí aktivity spolku Pro Kopaninu (vy, kteří
nevíte, co to je, zkuste se podívat na jejich stránky), jehož čle-
nům rozvoj obce jaksi nejde „pod nos“. Tu vadí projekt nové
čističky (bez které je další rozvoj Kopaniny prakticky znemož-
něn), tu cyklostezka (až k Akcízu ji teď staví nemalým nákla-
dem Nebušice, pokračování do Kopaniny zatím vázne na
výkupu pozemků), tu projekt nové bytové výstavby (na Hoke-
šově náměstí, v ulici K Padesátníku, Do Roklí aj.), tu pěší spo-
jení na Letiště Praha tunelem pod Slánskou, tu zcela ignorují

neutěšenou situaci na Prelátech a potřebu tamních obyvatel při-
pojit se na vodovodní a zejména kanalizační řád a dalo by se sá-
hodlouze pokračovat. Přitom některé nevyužité statky na
Kopanině čekaly na vhodnou ekonomickou situaci – na „svého“
investora, na svou revitalizaci či přestavbu – i více než 20 let. 

Jsem opravdu zklamaný tím, že aktivisté tohoto spolku se ne-
vybíravými metodami „navážejí“ do záměrů těchto investorů,
zasahují do cizích majetků, prodlužují a torpédují stavební ří-
zení a používají při své argumentaci takřka výhradně své lo-
kálně patriotické (tím myslím opravdu lokální: tak do 20 metrů
od svého domu) zájmy. 

Možná v tom spolku uplatňují vliv lidé, kteří se tu nenarodili,
anebo lidé, kteří nemají potřebu kultivovat své bydlení, lidé, kteří
si nepamatují, jak nesmírně těžký je každý krůček kupředu, kteří
nevidí Kopaninu v režimu úplné stavební uzávěry, jež tu měla od
roku 1997 platit (a stále platí, jenom se v praxi často udělují vý-
jimky), lidé, kteří nevidí, že ekonomická rovnováha je hodně
křehká věc. A že stačí málo a například tyto statky – tyto vesměs
opuštěné, poměrně rozsáhlé kamenné objekty – tu budou „stra-
šit“ dalších 20, 30, 50 let a pomalu proměňovat Kopaninu 
v „město“ duchů. Protože hluk letadel, přítomnost dálnice, ne-
možnost další výstavby, chybějící a neřešená nebo polovičatě ře-
šená infrastruktura tu srazí ceny bytů, domů, pozemků a odradí 
i těch několik málo majitelů či investorů, kteří se tu rozhodli vlo-
žit své peníze do rezidenčních objektů (všimněte si: objevují se
tu téměř výhradně rezidenční projekty, nikoli projekty výrobní
nebo obchodní činnosti, i když to platný územní plán v několika
konkrétních případech umožňuje).
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Vážení občané,
vzhledem k tomu, že dne 1. 1. 2018 na-
byla účinnosti novela stavebního zákona,
tak bych se rád v této souvislosti pár
slovy zmínil o provádění realizace stavby
rodinných domů, kterou se tato novela
mimo jiné rovněž zabývá. 

Stavba rodinného domu musí být pro-
váděna v souladu s projektovou do-
kumentací, ověřenou na příslušném sta-
vebním úřadě, kterou vypracovala fyzická
osoba oprávněná podle zvláštního práv-
ního předpisu k projektové činnosti ve vý-
stavbě (projektant). Projektant odpovídá
za správnost, celistvost, úplnost a bezpeč-
nost stavby provedené podle projektové
dokumentace a proveditelnost stavby
podle této dokumentace, jakož i za tech-
nickou a ekonomickou úroveň projektu
technologického zařízení, včetně vlivů na
životní prostředí.  Stavbu rodinného domu
může provádět stavební podnikatel (zho-

tovitel), tj. osoba oprávněná k provádění
stavebních nebo montážních prací jako
předmětu své činnosti podle zvláštních
právních předpisů, nebo ji může provádět
stavebník svépomocí. V obou případech
musí být při realizaci stavby rodinného
domu zabezpečeno odborné vedení pro-
vádění stavby stavbyvedoucím, tj. fyzic-
kou osobou, která má pro tuto činnost
oprávnění podle zvláštního právního před-
pisu a které jsou dány povinnosti přímo
stavebním zákonem.

Dále bych poukázal na jeden velký ne-
švar. V poslední době si na našem úřadě
několik občanů stěžovalo na znečištěná
veřejná místa od psích exkrementů. 
A proto znovu upozorňuji (nejen) místní
„pejskaře“, aby nezapomínali na povin-
nost uklízet psí exkrementy dle platného
znění obecně závazné vyhlášky č. 8/2008
Sb. hl. m. Prahy, o udržování čistoty na
ulicích a jiných veřejných prostranstvích

(vyhláška o čistotě), která vymezila zne-
čištění ulic nebo jiných veřejných pro-
stranství v § 2, v tomto paragrafu jsou
uvedeny pod písm. g) výkaly, výměšky 
a odpadní vody. Dle § 3 odst. 3 výše zmí-
něné vyhlášky v případě znečištění ulice
nebo jiného veřejného prostranství vý-
kaly zvířete odstraní neprodleně toto zne-
čištění osoba, která je vlastníkem nebo
držitelem zvířete, nebo jiná osoba, jež má
zvíře v dané chvíli ve své péči.

Porušení těchto zákazů může být posu-
zováno jako přestupek proti pořádku ve
věcech místní samosprávy podle § 46 odst.
2 zákona o přestupcích. Strážník městské
policie může uložit za tento přestupek blo-
kovou pokutu až do výše 1000 Kč nebo
přestupek oznámit úřadu naší městské
části.

Přeji pěkné prožití svátků velikonoč-
ních.

Petr Vokáč, tajemník ÚMČ

V nejbližší době bude probíhat výběrové řízení na do-
davatele kompostérů. Předpokládaný termín dodání ob-
čanům je konec května 2018. V souvislosti s výše
uvedeným potřebujeme od vás, kdo jste projevili zájem
v anketě na podzim loňského roku, závazné potvrzení 
a zároveň dodání pro vyhotovení předávacího protokolu
vašeho jména, příjmení, adresy trvalého pobytu a čísla
pozemku, na kterém bude(ou) kompostér(y) umístěn(y).
Pro snazší komunikaci uveďte rovněž e-mail či telefon.
Požadované údaje potom zašlete e-mailem na adresu
urad@prednikopanina.cz či dodejte osobně na ÚMČ,
případně vhoďte do schránky. 

Jaroslava Doksanská, referentka ÚMČ

Kompostéry pro občany

Jako ve všem, i v nabídce bydlení existuje konkurence. 
A možná lidé, kterým tu pořád někdo bude „házet klacky pod
nohy“, začnou dávat přednost bydlení v jiných lokalitách, takže
se jednoho dne toto místo stane poloopuštěným skanzenem.
Alespoň tak budeme vědět, komu za to vděčíme. 

Rozhodl jsem se, že po 20 letech v zastupitelstvu a 16 letech
v pozici starosty nebo místostarosty přenechám péči o – do-
volte mi říci – milovanou Kopaninu jiným. To ale neznamená,
že si nepřeji, aby se Kopanina dál rozumně nerozvíjela, že si

nepřeji, aby tu vznikaly hezké, moderní rezidenční objekty (spl-
ňující požadavky stavebního zákona) v nezastavěných prolu-
kách. Ano, já si přeji, abychom mohli chodit pěšky či jezdit na
kole na vlak či na metro jedoucí z Letiště Praha do centra, aby
do Kopaniny i z Kopaniny vedly kvalitní komunikace a cy-
klostezky, abychom se mohli všichni společně těšit z té mimo-
řádné lokality, z Kopaniny, kde lze bydlení pojmenovat
sloganem „Dva v jednom“: tedy bydlení v moderním městě 
a současně na venkově.

Věnoval jsem této vizi nemalou část svého života a teď pro-
sím vás, kteří na budoucnost Kopaniny a svého bydlení máte
jasný názor a máte svoji vizi: přijďte někdy na zasedání zastu-
pitelstva (jsou všechna veřejná) a nechte zaznít i ten svůj názor.
Protože jenom ve střetu názorů lze nalézat a obhajovat kvalitu.

Velmi složité je to ale s lidmi, kteří v Kopanině sice tak velmi
chtějí převzít správu věcí veřejných, ale říkají jenom „ne“ a po-
dávají stížnosti. To pak není program, to je – bohužel – jenom
laciné zviditelňování se.

Přeji vám všem krásné Velikonoce, bohatou pomlázku 
a hlavně: nenechte si nic nakecat!

Milan Hofman, starosta

Mám dlouhou paměť, vybavuje se mi hezký projekt ma-
lého penzionu na místě bývalého koupaliště, který se kvůli
petici občanů neuskutečnil. Tehdejší majitel pozemku to
„neustál“ a šel do konkurzu. Přitom signatáři petice nejvíce
rozporovali parkoviště pro 12 aut, které projekt obsahoval, 
a někteří si vzápětí přímo v sousedství – na své zahradě –
otevřeli obdobu GO parkingu a nechali ve stejné lokalitě
(ale na svém pozemku) parkovat až 40 aut, jak jsme tehdy
zjistili při místním šetření. To se ale už jednalo o jejich ma-
jetek… Ne nadarmo se říká, že „z cizího krev neteče“. 
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Zápis z 29. zasedání ZMČ ze dne 11. 12. 2017
Schválení formy Příspěvku na obědy pro seniory nad 75 let.
Tento mimořádný příspěvek bude poskytnut formou stravenek
ve výši 750 Kč měsíčně na období od 1. 1. 2018 do 
31. 12. 2018. 

Zápis z 30. zasedání ZMČ ze dne 29. 1. 2018
Schválení rozpočtu na rok 2018. Rozpočet byl v zákonné lhůtě
zveřejněn. Celkové výdaje činí 5 623 500 Kč, celkové rozpoč-
tované příjmy 5 323 500 Kč. Deficit ve výši 300 000 Kč vy-
plývá z příjmu dotace v roce 2017, jejíž čerpání proběhne 
v roce 2018. V hospodářské činnosti jsou celkové náklady 
382 900 Kč a celkové výnosy 1 034 600 Kč. Zastupitelstvo roz-
počet schválilo (hlasováno 6-0-0).

Petr Vokáč, tajemník ÚMČ

Výběr ze zápisů 
zasedání ZMČ

Připomínáme, že nejpozději do 31. 3. 2018 je splatný popla-
tek za psa. Jako odměnu v letošním roce pro vás máme nové
známky pro psí miláčky. K vyzvednutí jsou na ÚMČ v úřed-
ních hodinách. Novou známku obdrží každý pes, starou
(pokud ji máte) můžete vyhodit, není třeba ji vracet. 

Pro zaplacení poplatku ze psů již třetím rokem nerozná-
šíme složenky (z ekonomických i ekologických důvodů).
Pokud jste ještě nestihli a nezaplatili, připomínáme tuto po-
vinnost.

Poplatek můžete uhradit v hotovosti na ÚMČ v úředních
hodinách, tj. v pondělí a ve středu od 8 do 17 hodin, nebo 
převodem na účet 2000703389/0800. Jako variabilní symbol
uveďte číslo domu pro identifikaci vaší platby.
Děkujeme.

Jaroslava Doksanská, referentka ÚMČ

Zaplatili jste poplatek za psy?

Pojďte s námi na Okoř!
Dne 9. června se koná 
již 18. 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!

Linka 312 pojede častěji
V souvislosti s otevřením Prague The Style Outlets
v jarních měsících se plánuje posílení autobusové 
linky č. 312.

Na území Prahy a v jejím blízkém okolí
se podařilo společnosti Potex, která celo-
ročně třídí oblečení pro potřebné, za loň-
ský rok zachránit 2 242 264 kg použitého
textilu a příznivě tak ovlivnit životní pro-
středí. Na Přední Kopanině to bylo kon-
krétně 3422 kg textilu. 

Nositelné a dále použitelné věci se buď
přímo distribuují do konkrétních charita-
tivních organizací (Charita ČR, Naděje,
Centrum sociálních služeb Praha, Pro-
gressive, Společnou cestou, Sananim,
Fixpunkt), nebo jsou dodány k dalšímu
zpracování.  

V loňském roce předal Potex charitám
více než 5296 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 819 962 Kč.

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

Veronika Knoblochová,
Potex

Tříděním textilu pomáháte lidem v nouzi
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Mobilní kancelář bude umístěna v dodáv-
kovém automobilu Fiat Ducato, označe-
ném logem Pražské plynárenské a zapar-
kovaném 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 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 kan-
celáře mohou využít i občané přilehlých
obcí a částí Prahy.

Simona Lenská,
Pražská plynárenská 

Mobilní obchodní kancelář Pražské 
plynárenské v prvním pololetí roku 2018

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

24. 4. od   8    do  11 hod.
30. 6. od  12    do  14.30 hod.

Harmonogram rozmístění kontejnerů 
na objemný odpad na jaro 2018 
Út 3. 4. od 9 hod. do 4. 4. do 9 hod. Chatová osada Preláta – ve výhybně naproti č. p. 57
Út 17. 4. od 14 hod. do 18 hod. K Padesátníku (u fotbalového hřiště)

K Prelátům (u nádob na tříděný odpad)
Čt 3. 5. od 9 hod. do 4. 5. do 9 hod. K Padesátníku (u fotbalového hřiště)

K Prelátům (u nádob na tříděný odpad)
Út 22. 5. od 14 hod. do 18 hod. K Juliáně u č. p. 104
Út 19. 6. od 14 hod. do 18 hod. K Padesátníku (u fotbalového hřiště)

K Prelátům (u nádob na tříděný odpad)

Na základě Pokynů pro přistavování velkoobjemových kontejnerů na objemný
odpad vypracovaných Odborem rozvoje veřejného prostoru Magistrátu hl. m. Prahy,
které jsme nuceni respektovat, budou velkoobjemové kontejnery v naší městské
části přistavovány na náklady Magistrátu hl. m. Prahy v odpoledních hodinách
pouze po dobu čtyř hodin s dozorem, konkrétně od 14 hod. do 18 hod., a to v ter-
mínech 17. 4., 22. 5. a 19. 6. V termínech 3. 4. a 3. 5. budou kontejnery přistavo-
vány na náklady naší městské části, a to vždy do 9 hodin prvního dne a odvezeny
následujícího dne do 9 hodin.

Upozorňujeme vás, že kontejnery nejsou určeny pro odkládání komunálního odpadu,
pneumatik, autobaterií, skla, plastů, stavební sutě, veškerých odpadů z podnikatel-
ské činnosti a nebezpečného odpadu. Likvidaci biologického odpadu ze zahrad pro-
vádějte vlastním kompostováním. 
Rovněž občany upozorňujeme na možnost celoročně zdarma odkládat vybrané druhy odpadů (objemný odpad, odpad ze zeleně –
bioodpad, dřevo, stavební suť u bytových úprav, kovový odpad, elektrošrot, papír, sklo, plasty a nebezpečné odpady) pod kontrolou
obsluhy do jednotlivých velkoobjemových kontejnerů ve Sběrném dvoře hl. m. Prahy.

Petr Vokáč, tajemník ÚMČ

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.
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Harmonogram rozmístění velkoobjemových
kontejnerů na rostlinný odpad na jaro 2018 

So 7. 4. od 9 do 12 hod. Do Roklí u č. p. 17 – naproti sběrným nádobám na tříděný odpad
So 28. 4. od 9 do 12 hod. Chatová osada Preláta – naproti č. p. 57 
So 5. 5. od 9 do 12 hod. K Prelátům – u sběrných nádob na tříděný odpad
So 19. 5. od 9 do 12 hod. K Juliáně u č. p. 104
So 2. 6. od 9 do 12 hod. K Padesátníku, č. p. 118 – u samoobsluhy
So 16. 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 od 9 do 12 hodin, a to v termínech 7. 4., 

28. 4., 5. 5., 19. 5., 2. 6. a 16. 6. 

Upozorňujeme vás, že kontejner je určen pouze na rostlinný odpad. Ostatní druhy odpadu do něj nepatří. U kontejneru bude prová-
děna 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 ze-
leně – 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

Kontejnery budou rozmístěny následovně:

Út 19. 6.  So 15. 9.

Harmonogram mobilního sběru 
nebezpečného odpadu na rok 2018 

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.

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

Dne 24. 6. 2018 pro vás máme přichystáno ve spolupráci s Kopaninským spolkem
vystoupení Divadélka Romaneto v sálu nové polyfunkční budovy. Divadélko bude
pro místní děti (a jejich rodičovský doprovod) zdarma, pro děti z okolí za mini-
mální vstupné. Jakou pohádku divadélko zahraje, to ještě upřesníme. Zájemci už se
mohou hlásit e-mailem na urad@prednikopanina.cz či telefonicky na čísle 608 935
156. Soukromé Divadélko Romaneto bylo založeno 31. 12. 2000 v Praze. Dne 
21. 3. 2002 odehráli zakladatelé a provozovatelé souboru Roman Korda a Jaroslava
Nárožná své společné premiérové představení. Do roku 2005 vytvořili devět diva-
delních her pro děti. Na přání diváků a posluchačů poté natočili první CD pod hla-
vičkou vlastní agentury LEGRANDA. V roce 2013 soubor vydává DVD
POHÁDKOVÁ ROMANETA s filmovými videoklipy ze všech patnácti aktuálních
titulů svého repertoáru. Divadélko Romaneto nemá stálou scénu a ročně odehraje
přibližně 200 vystoupení po celé České republice.  

Jaroslava Doksanská, referentka ÚMČ

Překvapení pro nejmenší
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Volba prezidenta

Víte, že největší volební účast v prvním kole prezidentských
voleb v Praze byla právě na Přední Kopanině? Ano, zúčastně-
ných 338 voličů představovalo celých 83,46 %. Pro zajíma-
vost – v rámci celé České republiky činila volební účast pouze 
61,92 %. Ve druhém kole byla účast i na Přední Kopanině 
o něco nižší, konkrétně 78,52 %. V obou kolech volby prezi-
denta na Přední Kopanině zvítězil Jiří Drahoš.

Zastavte se v knihovně

Byli jste již navštívit knihovnu v nových prostorách na Hoke-
šově náměstí? Máme knihy pro děti i dospělé, v letošním roce
plánujeme nakoupit a následně nabízet k vypůjčení stolní hry,
k dispozici je počítač s internetovým připojením. Knihovna má
otevřeno každý čtvrtek od 17.00 do 18.00 hodin.

Březen – měsíc knihy…

Jedná se o zvláštní akci, která vznikla za účelem propagace
knih, aby byly přístupné všem občanům. První ročník Měsíce
knihy se konal v roce 1955. A kdo stál za zrodem této akce?
Ministerstvo kultury se Svazem československých spisovatelů,
nakladatelství, knižní obchod, masové organizace, zvláště se
zástupci revolučního odborového hnutí, Československý svaz
mládeže a Svaz československo-sovětského přátelství. Po pro-
studování zkušeností ze Sovětského svazu a z některých lidově
demokratických zemí, zvláště Polska, bylo rozhodnuto, že
každý rok bude jeden měsíc věnován propagaci knihy. Tímto
měsícem se stal březen a byl oficiálně vyhlášen za Měsíc knihy
(zdroj Wikipedie).

Inspirací pro tuto akci se stala ale i domácí tradice, tzv. týdny
knihy, které probíhaly již za první republiky. Po roce 1989 pře-
stal být Měsíc knihy oficiálně dodržovanou a řízenou akcí 
a i když se již neslaví celoplošně, některé knihovny ho dodnes
uznávají a pořádají různé akce a vydavatelství poskytují slevy
právě v měsíci březnu. Svaz knihovníků vyhlásil březen Měsí-

cem čtenářů. Oficiálně je nyní březen Měsícem knihy a inter-
netu.

…nebo duben – měsíc knihy?

2. duben je Mezinárodním dnem dětské knihy. Právě tento den
se roku 1805 narodil Hans Christian Andersen.

23. duben je Světovým dnem knihy a autorských práv. Den,
kdy si připomínáme výročí úmrtí Miguela de Cervantese, Wil-
liama Shakespeara a Garcilase de la Vegy roku 1616.

Na závěr pár citátů…
„Chcete zmoudřet? Můj ty světe – otevřete knížku – čtěte!“

Jiří Žáček
„Čtení je nejlepší učení.“ A. S. Puškin
„Květiny a knihy jsou pro mnoho lidí právě tak nezbytné jako

denní chléb.“ Honoré de Balzac
„Slova knih nás vždy vzruší, důležité však je, aby nás změ-

nila.“ Konfucius
„Žádná kniha není tak špatná, aby svým způsobem nemohla

být užitečná.“ Plinius

Přichází jaro 

Jednatřicátý květen je Dnem otevírání studánek. V Čechách se
v současné době nachází zhruba pět tisíc studánek, dříve jich
bylo přibližně jednou tolik. Podle dávné tradice vítali lidé jaro
otevíráním studánek, tedy jejich vyčištěním po dlouhé zimě.
Tento předkřesťanský obřad se u nás na mnoha místech opět
obnovuje. K tradici otevírání studánek se váže i vznik kantáty
Bohuslava Martinů Otvírání studánek, která měla premiéru 
v roce 1956. 

Dnes voda ze studánek není zdrojem pitné vody pro lidi, ale
studánky jsou i dnes zdrojem pitné vody pro zvířata, jsou bio-
topem pro různé druhy živočichů. Den otevírání studánek je
oslavou vody, života. Přehled studánek, jak o ně pečovat a další
informace můžete nalézt například na www.estudanky.eu.

Jaroslava Doksanská, referentka ÚMČ

Letem kopaninským světem

n Od 26. 3. 2018 každé pondělí – Sportovní 
odpoledne pro děti od 6 do 10 let, 15.30–16.30
hod., sportovní areál U Drahušky, přihlášky:
jan.plachy@eventime.cz, 
kapacita míst omezena

n 30. 4. 2018 – Pálení čarodějnic

n 3. 6. 2018 – Dětský den

n Každé pondělí (od 10.00 hod.) cvičení pro děti
do 3 let – U Drahušky

n Každé úterý (od 19.00 hod.) a středu 
(od 20.00 hod.) probíhá jóga – U Drahušky

n Připravujeme příměstské tábory v termínech: 
13. 8. – 17. 8. 2018 a 20. 8. – 24. 8. 2018. 

n Dětský klub Permoníček se taktéž těší na další
děti, neváhejte nás kontaktovat.

Další pořádané pravidelné i nepravidelné akce sledujte na pla-
kátech, na Facebooku a na www.kopaninskyspolek.cz nebo na
www.kopemespolu.cz.

Moc nás těší, že Kopanina začíná „žít“, a děkujeme, že naše
akce navštěvujete.

Těšíme se na vás. 
Zita Patíková, Kopaninský spolek

JUBILEA:
Nic neběží rychleji než léta.

P. N. Ovidius
Únor
Marie Trojnová, 92 let

Jaroslava Doksanská, 
referentka ÚMČ

Ze života...

Co chystá Kopaninský spolek



1/2018 / 7



8 / 1/2018

Masopust, další takový hezký zvyk. Začíná od Tří králů a končí
v úterý před Popeleční středou. Masopust není o postění se od
masa, jak by název napovídal, ale právě naopak, jezme a pijme
do sytosti, protože potom by dle tradice měl následovat půst. Že
jíme a pijeme do sytosti celý rok a tradiční půsty nedržíme, to
by byl zase jiný článek…

Masopustní průvod má v Přední Kopanině dlouholetou tra-
dici. Maškary, muzikanti, koblihy, koláčky, pálenka a večer
potom vše pokračuje tradiční taneční veselicí a zabíjačkovými
hody v restauraci U Housliček. Mám pocit, že více si průvod

užívají dospělí než děti. Protože právě tady se mohou dospělí
jako děti chovat, mají masky a jsou rozverní. A to je dobře, pro-
tože vážných situací v běžném životě máme každý dost.

Letos bylo trochu horší počasí, byla „zima v zimě“, dokonce
i padal sníh. Možná proto byla malinko menší účast, ale i tak si
myslím, že to byl hezký průvod a některé masky byly opět
hodně originální.

Děkujeme všem hrdinům za účast v méně příznivém počasí
a těšíme se zase za rok.

Jaroslava Doksanská, referentka ÚMČ

Masopust na Kopanině
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Píšu ještě v postní době a nedávno jsem slyšel text, který se mi
hodně líbí. Mluví o půstu, což je vhodné téma v postní době.
Ale nemluví o půstu od masa nebo o jiné formě fyzického
půstu. Mluví o tom, že i naše duše se může postit. Postit se od
zbytečných nebo i překážejících věcí, abychom byli svobodní
a radostní. 

A tohle neplatí jenom v postní době, ale může to být povz-
buzení pro náš každodenní život. Proto jsem chtěl s vámi sdí-
let tento text, jehož autor je neznámý.

Půst od zraňujících slov: Ať tvoje rty nevysloví nic než slova
žehnání.
Půst od kritiky a pomlouvání: Tvoji duši mají obývat vlíd-
nost a milosrdenství.

Půst od nespokojenosti: Ať se dobrota a trpělivost stanou tvými
každodenními společnicemi.
Půst od zatrpklosti: Pěstuj ve svém srdci vděčnost.
Půst od nevraživosti: Ať odpuštění otevře všechny dveře, které
ti byly zavřeny.
Půst od sobectví: Ať soucit a láska kvetou na každém tvém kroku.
Půst od pesimismu: Ať naděje nikdy neopouští tvého ducha.
Půst od zbytečných starostí a neklidů: Ať v tobě vládne důvěra
v Boha.
Půst od povrchních činností: Ať tvoje dny naplní modlitba.
Půst od zbytečných slov: Ať ti ticho a naslouchání pomáhají
slyšet ve tvém nitru vánek Ducha.

Alain Cleyssac, komunita Chemin Neuf

Potvrzení ZŠ o úhradě jazykového pobytu

ZŠ název, adresa:………………………………………………………………………………………………………………………..................………

Název a místo jazykového pobytu:……………………………………………………………………………………................………………..

Jméno žáka:…………………………………………………………………...............…………….. Třída:…………………………………………….

Adresa trvalého bydliště žáka:………………………………………………................…………………………………………………………...

Tímto potvrzujeme, že za výše uvedeného žáka byla škole uhrazena částka…………….........…………Kč na jazykový
pobyt ve školním roce 2017/2018.

Za vedení školy:……………………………………………..

Podpis:…………………………………………………………..

Funkce:………………………………………………………….. Razítko:……………………………………………………………………

Rád bych vás, rodiče dětí navštěvujících
II. stupeň ZŠ, informoval o možnosti čer-
pání příspěvku na podporu jazykových
pobytů dětí.

Naše MČ Praha-Přední Kopanina je
členem spolku PAR (Prague Airport Re-
gion) a tento spolek získal pro školní rok
2017/2018 od Letiště Praha dar na pod-
poru výuky cizích jazyků rodilými mluv-
čími a dar na podporu jazykových pobytů
dětí členských obcí.

Podpora výuky rodilým mluvčím bude
vyplácena přímo školám na základě
smlouvy mezi Letištěm Praha a ZŠ.

Podpora jazykových pobytů našich dětí
bude refundována MČ Praha-Přední Ko-
panina přímo rodičům, a to zpětně. Pod-
mínkou k získání podpory je samozřejmě
trvalé bydliště žáka v naší MČ a po-

tvrzení školy o účasti žáka na jazykovém
pobytu, který se uskutečnil ve školním
roce 2017/2018 (nebo cestovní kance-
láře, cestovní agentury apod., která pobyt
zajišťovala). Toto potvrzení společně se
žádostí je nutné doručit na MČ Praha-
-Přední Kopanina nejpozději do 30. 6.
2018. Po tomto termínu bude vypočtena
a rozdělena částka na jednoho žáka a ná-
sledně vyplacena rodičům.

Podpora jazykových pobytů se týká
žáků navštěvujících tyto ZŠ:

Základní škola Roztoky
Základní škola genpor. Františka 
Peřiny, Praha-Řepy
Základní škola Jana Wericha, 
Praha-Řepy
Základní škola Horoměřice

Základní škola Hostivice
Základní a Mateřská škola Klecany
Základní škola Járy Cimrmana, 
Praha-Lysolaje
Základní škola a mateřská škola, 
Praha-Nebušice
Základní škola a mateřská škola 
Středokluky
Základní škola Mikoláše Alše, 
Praha-Suchdol

Poznámka: Žáci studující na ZŠ, které
spravuje Praha 6, dostávají pro školní rok
2017/2018 příspěvek na jazykový pobyt
přímo z programu „Otevřený svět“
(smlouva mezi Prahou 6 a Letištěm
Praha) a na podporu od MČ Praha-Přední
Kopanina nemají nárok.

Vladimír Kozák, místostarosta

Půst pro všechny doby

Příspěvek na jazykové pobyty
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Zajímá vás cesta, kterou musí podnik-
nout každý začínající strážník od svého
nástupu až po vlastní praktický výkon
služby? Věřte, že to není cesta nejlehčí.
Trvá celých pět měsíců a v interním praž-
ském školicím a výcvikovém zařízení
městské policie se naučíte mnohé. Od
znalosti zákonů a jejich paragrafů, za-
hrnující širokou problematiku městské
policie, přestupky, dopravu či základy
kriminalistiky, přes sebeobranné techniky
až po praktický střelecký výcvik. Výuka
probíhá jak na učebnách, tak na speciálně
vytvořeném výcvikovém polygonu, který
umožňuje praktické procvičení různých
situací, se kterými se budoucí strážník
může při své práci potkat. Pokud vás za-
jímají podrobnosti, pojďme se na ně po-
dívat.

První fáze – strážník čekatel

Jako strážník čekatel jste zařazeni do ná-
stupního kurzu, který je rozdělen do tří
částí. První část trvá tři měsíce. Každý
začínající strážník se v průběhu tohoto
kurzu seznamuje se zákony, na jejichž
dodržování poté dohlíží, a také se zá-
kony, kterými se řídí při výkonu svých

pravomocí. Konktrétně jde o trestní
právo, zákon o obecní policii, přestup-
kový zákon, zákon o policii ČR kvůli
znalosti a vymezení vzájemných kom-
petencí, správní právo a dopravní
službu. Nedílnou součástí tohoto kurzu
je i praktická odborná profesní příprava
zahrnující fyzickou a střeleckou pří-
pravu, včetně psychologie a kriminalis-
tiky. Na závěr tohoto kurzu získává jeho
účastník zbrojní průkaz a skládá odbor-
nou zkoušku před komisí ministerstva
vnitra.

Druhá fáze – nástavbový kurz

Každého strážníka tady čeká praktická
měsíční příprava pro výkon služby a ná-
cvik krizových a rizikových situací. Zjed-
nodušeně řečeno, co jste se naučili
teoreticky na učebně, budete procvičovat
v simulovaných situacích, které navozují
nejčastěji prováděné reálné úkony a zá-
kroky. Na speciálně vytvořeném výcvi-
kovém polygonu se naučíte taktiku
nejrůznějších zákroků, např. při prová-
dění kontroly a ztotožnění osoby, naučíte
se, jak se přesvědčit, jestli u sebe nemá
osoba zbraň, dozvíte se, jak se bránit

agresivnímu pachateli, anebo se dále zdo-
konalíte v bezpečném ovládání střelné
zbraně. 

Třetí a závěrečná fáze – řízená praxe

Zde již na všechny čeká měsíční služba 
v ulicích metropole, ovšem stále ještě
pod dohledem zkušenějších kolegů.
Každý si tu může ověřit, jak své nabité
teoretické a praktické dovednosti uplatní
při praktickém výkonu hlídkové služby
v ulicích města. Pod dohledem Pražanů 
a všudypřítomných turistů je to o poznání
těžší.

Pokud zvládnete úspěšně absolvovat
všechny tyto fáze, jste jako strážník 
zařazen na konkrétní pražský městský
obvod, kde budete vykonávat praktic-
kou hlídkovou službu, spočívající 
v dohledu nad veřejným pořádkem 
a bezpečností obyvatel a návštěvníků
metropole.

Jestliže vás naše krátké představení vý-
cviku začínajících strážníků zaujalo a do-
stali jste chuť rozšířit naše řady, rádi vás
mezi sebou přivítáme. 
Více informací zde:

nabor.mppraha.info.

Od 1. ledna 2018 je v platnosti noveli-
zace zákona o obecní policii. Jednou 
z výrazných a hodně diskutovaných
změn je ta, že nově mohou být do řad
strážníků přijímáni uchazeči, kteří do-
vršili osmnáctý rok věku. Doposud zákon
hovořil o tom, že strážníkem může být
občan České republiky, který je starší 
21 let. Důvod ke snížení věkové hranice
byl prostý. Šlo o sjednocení podmínek 
s ostatními bezpečnostními složkami,
jako je třeba Armáda ČR nebo Policie
ČR. 

Náborové centrum pražské městské
policie už eviduje první mladé zájemce.
Zajímalo nás, zda tato změna v zákoně
ovlivnila jejich současné rozhodnutí
přihlásit se k přijímacím testům a uchá-
zet se o post strážníka. Miloslav R. 
(20 let): „K městské policii jsem se
chtěl přihlásit už dříve. Vyhledal jsem
si podmínky pro přihlášení a zjistil, že
je to až od jednadvaceti let. Jakmile se
teď naskytla možnost snížené věkové
hranice nástupu od osmnácti, řekl jsem
si, proč to nezkusit. Přijde mi to jako
smysluplná práce, která by mě mohla
bavit. Dělat něco, kdy pomáhám lidem

nebo zabraňuji dělat nějakou nekalou
činnost. To člověka přece naplňuje dob-
rým pocitem.“

Motivace k práci u městské policie
bývá různá. Petr B. (20 let) viděl vzor 
u svého otce: „Já jsem chtěl odjakživa
být u policie, protože můj otec tam pra-
coval patnáct let. Když mi o své práci
vyprávěl, vždy mě to hodně zajímalo.
Původně jsem se chtěl hlásit k Policii
ČR v místě, kde otec působil a já v té
době stále bydlel. Ale nemohl jsem to
realizovat kvůli studiu. Pak jsem se pře-
stěhoval do Prahy a zkouším to teď 
u vaší MP.“ 

Přispělo k vašemu rozhodnutí snížení
věkové hranice pro přijetí? „Ano, ur-
čitě, zaregistroval jsem změnu. Chtěl
jsem se hlásit už dříve, což nešlo, tak
jsem čekal. Když je ale od ledna mož-
nost hlásit se od osmnácti, tak jsem to
zkusil hned. Možná ale, kdyby ta změna
nenastala, tak bych to zkusil asi u státní
policie.“

A jak je to s profesní přípravou mlad-
ších uchazečů? Budou i tam nějaké
změny? Na formu vzdělávání mladých
nováčků jsme se zeptali Vladimíra Shá-

nělce, který je vedoucím Útvaru vzdě-
lávání pražské městské policie. „Bu-
deme na tyto mladé kolegy pohlížet
jako na plnohodnotné strážníky. To zna-
mená, že budou absolvovat stejný vý-
cvik jako ostatní čekatelé a strážníci,
včetně střelecké přípravy, což ničemu
nebrání, neboť střelby vždy probíhají
pod dohledem našich instruktorů. Je-
diné, co nebudou moci ze zákona zís-
kat, je zbrojní průkaz. Do toho budou
muset teprve dospět.“

I když někteří snížení věkové hranice
vítají a jiní ho kritizují, zdá se, že mladí
uchazeči mají ve svém rozhodnutí, proč
se ucházet o tuto práci, jasno. A právě
jejich vnitřní motivace může být výho-
dou. 

A ani ona překlenovací doba, než
budou moci získat zbrojní průkaz a na
ulici být tak „v plné polní“, se nezdá být
až tak příliš dlouhá, jak bylo mnohdy
kritizováno. Na závěr nám nezbývá nic
jiného než všem novým mladým ucha-
zečům popřát mnoho štěstí ke zdár-
nému přijetí do našich řad. 

Jiřina Ernestová,
Městská policie hl. m. Prahy

Od nástupu po praxi

První uchazeči pod „jednadvacítkou“
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Drahé parkovné, přeplněná parkoviště či nechuť platit měsíčně
tisíce korun za splátku vozu vedou Pražany stále častěji k vy-
užívání sdílených aut, tedy carsharingu. „Podle statistik je po-
užívají na cesty po Praze, třeba na větší nákup, k lékaři nebo
na výlety, ale i na zahraniční dovolenou,“ říká Michal Šimoník,
ředitel družstva Autonapůl, které spravuje největší síť carsha-
ringu v Česku.

Zvýšený zájem o carsharing odráží také 18procentní nárůst
počtu ujetých kilometrů všech vozů v síti družstva za poslední
rok, který dosáhl téměř jednoho milionu kilometrů. V současné
době mají Pražané k dispozici 30 vozidel, celkem družstvo
spravuje po celé České republice 72 vozů. Nejčastěji lidé vy-
užívají malá městská auta typu Citigo nebo Fabie, které použí-
vají na kratší cesty, výjimkou není jejich 50procentní časová
vytíženost. „Carsharing tak přispívá i k ekologizaci měst sni-
žováním počtu vozů v centrech, kdy jeden vůz díky sdílení do-
káže nahradit 5 až 10 soukromě vlastněných aut,“ upřesňuje
Šimoník.

K ekologičnosti přispívá také stáří vozů, které je u Autonapůl
dva a půl roku. „Už brzy nám dorazí i první elektromobil,
časem přibude Tesla 3,“ dodává Šimoník. Od roku 2011 druž-
stvo kupuje výhradně nové vozy.

Sdílený vůz pro každého Pražana

Typickým zákazníkem už přitom není singles či pár žijící v cen-
tru užívající si všech výhod městského života. Stále častěji sdí-
lené vozy využívají i rodiny s dětmi, které nechtějí měsíčně
vynakládat tisíce korun z rodinného rozpočet na splátku vozu.
„Mění se mentalita lidí, kteří už nepotřebují věci vlastnit, ale
ekonomicky je využívají. Pro rodinu, která najede vozem do 
10 tisíc km ročně, je ekonomičtější využívat naše sdílená auta.
Oproti koupi vozu nižší střední třídy tak ročně ušetří až 20 tisíc
korun, které mohou využít třeba na další dovolenou,“ upřes-
ňuje Šimoník. 

Pokaždé jiným autem

Výhodnou je, že se při využití carsharingu lidé nemusí omezo-
vat jen na jeden vůz, který jim stojí před domem, ale vždy si vy-
berou ten, který právě potřebují. V Praze mají na výběr z vozů
nižší i střední třídy včetně devítimístné dodávky nebo vozíku.
„Důležitá je úvodní registrace, pak už mohou kdykoli využívat
kterýkoli vůz na jak dlouhou dobu potřebují. Kde se vozy na-
cházejí, zjistí snadno a rychle v mobilní aplikaci. Na jeden klik
si vůz zarezervují, kartou nebo mobilem si jej pak otevřou. Auto
je možné rezervovat a ihned s ním odjet během pár vteřin, třeba
když uvidíte volný vůz na ulici,“ vysvětluje Šimoník. 

V loňském roce si lidé auto rezervovali průměrně čtyři dny
předem, vůz je ale možné zamluvit i rok dopředu, třeba na do-
volenou nebo vánoční cesty za rodinou. Podle Šimoníka je to
dáno tím, že s rostoucím počtem vozů se naplnila potřebná ka-
pacita vozového parku a lidé nemají potřebu rezervovat si vozy
s větším časovým předstihem. Podle ročních statistik Autona-
půl ujedou sdílená auta i čtyři tisíce kilometrů za měsíc, rekord
drží Ford Transit z loňského srpna s nájezdem sedmi tisíc kilo-
metrů.

Sdílené vozy i pro pracovní cesty

Carsharingové vozy využívají také firmy, například architekto-
nické kanceláře, účetní firmy, advokáti, ale i ZOO, nadace či
neziskové organizace. Trendem je využívat pohodlné vlakové

či autobusové přepravy mezi městy a u nádraží si vyzvednout
vůz. Těchto cest postupně přibývá, v současné době jde o více
jak pět procent z celkových 13 tisíc uskutečněných jízd v loň-
ském roce. Autonapůl je možné využívat v devíti městech po
celé České republice, od 7. března přibyl desátý Zlín. 

Denisa Ranochová, Autonapůl 

Pražané přišli na chuť sdíleným vozům

n Průměrný uživatel carsharingu ročně uskuteční 
15 cest. 
n 6 procent zákazníků je ze zahraničí.
n Vlastní vozidlo se využívá průměrně jednu hodinu
denně, tedy 4 procenta času, carsharingové vozy
mají vytíženost okolo 50 procent.
n Volné auto si můžete rezervovat během pár 
sekund a ihned s ním odjet.

Kdy se vyplatí:
n vlastní auto: pokud jezdím více než 10 tisíc 
kilometrů ročně nebo auto potřebuji denně, 
např. na dojíždění do práce.
n carsharing: pokud bydlím ve velkém městě, 
nepotřebuji auto denně a nenajedu více než 
10 tisíc kilometrů ročně. 
n autopůjčovna: pokud potřebuji auto na delší
cestu nebo dlouhodobější výpůjčky v řádu více
týdnů nebo měsíců.
n spolujízda nebo sdílení soukromého auta: 
když potřebuji šetřit každou korunu a nevadí 
mi určitý diskomfort.

Spočítejte si:
Chcete si spočítat, kolik vás stojí auto vlastnit?
http://auto.na-mytince.cz.
Vyplatil by se carsharing? I s palivem přijde 
průměrně na 6 až 8 Kč/km. 
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Starostové z okolí se přijeli seznámit 
s rozvojovými plány letiště
Vedení letiště cítilo povinnost seznámit 
s plánem rozvoje okolní komunity, kte-
rých se toto téma bezprostředně dotýká 
a jejichž názor je tedy jedním z důleži-
tých aspektů při rozhodování. Začátkem
března přijali pozvání zastupitelé sdru-
žení Prague Airport Region, lokalit 
v přímé blízkosti letiště. Detailní prezen-
taci vývoje leteckého provozu i všech bu-
doucích záměrů představili účastníkům
členové představenstva Jiří Kraus, který
má mimo jiné v gesci vztahy s blízkým
okolím, a Petr Pavelec, odpovědný za ob-
last rozvoje a investic. Následná diskuze
byla zaměřená na témata s jasnou sho-
dou, jako je například požadavek kolejo-
vého napojení letiště. Všichni zúčastnění
se shodli na nutnosti společné propagace
a spolupráce v této oblasti, kterou nedo-
káže letiště samo ovlivnit. Probírala se

však i obtížná témata, jako je problema-
tika hluku a s tím související doplňková
protihluková opatření. Právě vzájemná
upřímnost a ochota naslouchat je zákla-
dem dobře nastavené fungující spolu-
práce, a tu si chce letiště udržet i do
budoucna. 

Podpora životního prostředí dle 

potřeb každé lokality

Na setkání byl zároveň vyhlášen další
ročník grantového programu ŽIJEME
ZDE SPOLEČNĚ na podporu environ-
mentálních projektů v okolí letiště. 
Městská část Praha-Přední Kopanina
každoročně získá příspěvek ve výši 1 153
540 Kč, který může investovat dle vlast-
ního uvážení do projektů z oblasti
ochrany vodních toků, ovzduší, protihlu-
kové ochrany, snižování prašnosti, odpa-

dového hospodářství nebo rekultivace
krajiny včetně vysazování zeleně.

Letiště pomáhá stavět školy v Africe 

I díky podpoře Letiště Praha stojí ve ves-
nici Tumticha v jižní Etiopii nová škola,
kterou postavila společnost Člověk 
v tísni. Do nové školy začne chodit 500
dětí, které se budou střídat ve vyučování
ve dvou směnách, ráno a odpoledne. Pro
mnoho afrických dětí je možnost chodit
do školy splněným snem a zároveň šancí
na lepší budoucnost. Postavení školy je
významnou událostí pro celou místní ko-
munitu, neboť vzdělání je základním
předpokladem rozvoje všude na světě. Fi-
nance pocházejí z charitativní kasičky,
která je umístěná v neveřejné části Ter-
minálu 1. 

Hana van der Hoeven, Letiště Praha
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TJJ Přední Kopanina připravuje příměstský letní tábor pod ná-
zvem Léto pražských dětí. Dne 30. 3. 2018, na Velký pátek, po-
řádáme první jezdecké závody pod názvem Velikonoční
drezurní závody. Účast přihlášených je velká vzhledem k tomu,
že se jedná o první drezurní závody v Praze v tomto roce. Jde
o první závody ze série čtyř drezurních závodů, jež letos pořá-
dáme. Ve dnech 28. – 29. 4. se bude konat Cena Astora (závody
s mezinárodní účastí) a Drezurní pohár mládeže ČJF. V květnu
se uskuteční na našem závodišti z pověření České jezdecké fe-
derace Mistrovství Prahy.

V rámci renovace budeme provádět opravu oplocení u závo-
diště. Účastníci závodů letos při nepřízni počasí poprvé mohou
využít nové prostorné klubovny, která byla na podzim loňského
roku vybudována z bývalé sýpky statku U Štěrbů (dnes TJJ).

Vlasta Kadlecová, TJJ Přední Kopanina

U koní bude živo
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