
ať už vaše prázdninové cesty budou mířit kamkoli, vaše Přední
Kopanina tu na vás bude čekat a dále se proměňovat v moderní
součást velkoměsta. 
Během léta bude rozšířena a opatřena novým povrchem silnice
mezi Kopaninou a „Akcízem“. V červenci a srpnu nás čekají
dopravní komplikace s tím spojené, ale odměna bude stát za to:
po letech tu budeme mít důstojnou příjezdovou komunikaci, le-
movanou krásnou alejí.

Dokončován je projekt odstranění skládky a související pro-
jekty spojené s kultivací tohoto místa při ulici Maří Magdaleny.
Vzniká tu park s altánkem a navazujícími komunikacemi.
Věřím, že se tato zákoutí časem stanou oblíbeným místem od-

počinku, procházek i sportování. Realizace se v brzké budouc-
nosti zřejmě dočká i rozšíření komunikace za mostem směrem
na Tuchoměřice, blíží se zahájení prací na rozsáhlém projektu
revitalizace Kopaninského potoka (projekt konečně získal sta-
vební povolení) a mě osobně velmi těší, že město Praha si vzalo
za svůj náš návrh a zahájilo projektovou přípravu cyklo/pěšího
spojení z Kopaniny na letiště, včetně podchodu pod Lipskou
ulicí. Také je dokončována rekonstrukce dvou bytů nad hasi-
čárnou. Prostě nezahálíme a snažíme se udělat Kopaninu krás-
nější, jak jsme slíbili. 

Přeji vám krásné léto a šťastné návraty domů.
Milan Hofman, starosta
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Vážení spoluobčané,

listy

Vážení občané,
v souvislosti se vznikem nového územ-
ního plánu, tzv. Metropolitního plánu,
vám sděluji, že 27. června 2018 pro-
běhlo ve Střední hale Průmyslového 
paláce na Výstavišti společné jednání 
k jeho návrhu. Upozorňuji, že následují-
cích 30 dní, tedy do 27. července 2018,
má každý možnost k němu uplatnit 
u pořizovatele územního plánu – 
Odboru územního rozvoje MHMP – 

písemné připomínky na internetové
adrese: pup.praha.eu/mp.

Na základě zpracovaných připomínek
dojde k úpravě návrhu plánu a uskuteční
se druhé kolo veřejného projednání. Jeho
délka bude úměrná množství připomínek,
které k návrhu dorazí. Dopracovaný
návrh by pak mělo zastupitelstvo hlav-
ního města Prahy definitivně schválit 
v roce 2022 a nový územní plán by vešel
v platnost nejpozději od roku 2023.

Připomínám, že dokumentace návrhu
(textová a grafická část) je k nahlédnutí
dálkovým přístupem na internetové
adrese: plan.iprpraha.cz či plan.app.ipr-
praha.cz/výkresy, nebo v tištěné podobě
do 27. července 2018 ve výstavních pro-
storách Centra architektury a městského
plánování v IPR Praha, Vyšehradská 51,
Praha 2 (areál Emauzského kláštera).

Přeji vám krásné léto.
Petr Vokáč, tajemník ÚMČ
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Zápis z 31. zasedání ZMČ ze dne 26. 3. 2018
Zastupitelstvo schválilo předání ČOV a vodárenské a kanali-
zační soustavy do správy hl. m. Prahy (svěřená správa Pražská
vodohospodářská společnost) a pověřuje starostu podpisem pří-
slušných smluv, jejichž součástí bude závazek dodržení cen
vodného a stočného maximálně do výše ceny platné v hl. m.
Praze a závazek výstavby nové čistírny s kapacitou dle vyda-
ného stavebního povolení (hlasováno 5-1-0). 

Kalkulace cen vodného a stočného pro rok 2018. Navržená cena
vodného 45,98 Kč/m3 a stočného 37,21 Kč/m3, celkem 
83,19 Kč/m3 (vše včetně DPH). Zastupitelstvo souhlasí (hlaso-
váno 5-0-0).

Zápis z 32. zasedání ZMČ ze dne 21. 5. 2018
Schválení závěrečného účtu za rok 2017. Zastupitelstvo závě-
rečný účet spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospo-
daření s výhradou chyb a nedostatků, které nemají závažnost
nedostatků uvedených v ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) zá-
kona č. 420/2004 Sb., schválilo (hlasováno 6-0-0). 

Úprava rozpočtu na rok 2018. Zastupitelstvo návrhy projed-
nalo a schválilo – mj. částku 1 200 000 Kč na nákup kom-
postérů a štěpkovače. Tato částka bude po vyúčtování z větší
části dotována ze Státního fondu životního prostředí (hlaso-
váno 6-0-0).

Petr Vokáč, tajemník ÚMČ

Výběr ze zápisů zasedání ZMČ

Zapojte se do soutěže „Lípa – náš ná-
rodní strom“ a prostřednictvím fotogra-
fií ukažte tu vaši v nejlepším světle.  

Lípa je naším nejoblíbenějším stro-
mem a je rovněž národním symbolem.
Soutěž, která je určena pro amatérské fo-
tografy, pořádá u příležitosti 100. výročí
vzniku Československé republiky web
Pražské stromy ve spolupráci s pražským
magistrátem a dalšími partnery. 

Fotografie libovolných lip rostoucích
na území hlavního města Prahy doplňte 
o název snímku, lokalitu a informaci,
proč vás daný strom zaujal. 

Snímky je možné zasílat do 19. srpna
2018 na kontaktní e-mailovou adresu
webu Pražské stromy (prazskestromy@se-
znam.cz). Každý soutěžící může poslat

nejvýše čtyři fotografie. Pro autory nejlep-
ších snímků jsou připraveny finanční ho-
tovosti a další hodnotné ceny.

Více informací o 4. ročníku fotografické
soutěže naleznete na webu www.prazske-
stromy.cz, který je průvodcem po památ-

ných a významných stromech Prahy. Zá-
štitu nad soutěží převzala radní MHMP
Jana Plamínková.  
Těšíme se na vaše příspěvky.

Aleš Rudl, Pražské stromy

Ve fotografické soutěži 
se hledá nejkrásnější lípa Prahy

Pětadvacátý květen je od roku 1983 známý jako Mezinárodní
den pohřešovaných dětí (Pomněnkový den). Prvotním impul-
zem pro jeho vznik bylo ztracení šestiletého Etana Patze v New
Yorku cestou do školy v roce 1979. Ale i v Česku se evidují pří-
pady, kdy se dítě nikdy nenajde… 

Drtivá většina vyhlášených pátrání má naštěstí dobrý konec.
Dítě se ztratilo v nákupním centru, na veletrhu, na procházce 
v lese, na výletě v cizím městě. Někdy dítě odejde z domova ve
strachu z následků svého chování. A někdy se stane obětí nehody
či trestného činu. Pohřešování dítěte představuje pro každou ro-
dinu velké psychické trauma. Jak těmto situacím předcházet ze
strany rodičů? Některé zásady budou platit za všech okolností.
n Komunikujte se svým dítětem, zajímejte se o jeho problémy,
naslouchejte mu, všímejte si změn v jeho chování.
n Mějte přehled o tom, kde a s kým se vaše dítě nachází, mějte
přehled o jeho denních aktivitách.
n Vysvětlete dítěti klidným a přiměřeným způsobem (v závi-
slosti na jeho věku), jaká nebezpečí ho mohou potkat a jak jim
může čelit.

n Říkejte dítěti, na koho se může obrátit s žádostí o pomoc.
n Dítě by mělo znát linky tísňového volání (158, 156). 
n Naučte dítě popsat svoje okolí, udat svoji pozici. 
n Učte děti, že můžou říci kdykoli „NE“, jestliže cítí, že není
něco v pořádku.
n Čas od času všechno výše uvedené dítěti zopakujte. 
n Zvažte, komu své dítě svěřujete.
n Pro případ ztracení nebo zmizení dítěte mějte k dispozici ak-
tuální fotografii vašeho dítěte (stačí ta v mobilu).

Městská policie Praha má v každém denním i nočním oka-
mžiku na území Prahy několik set strážníků. Proto v případě
potřeby neváhejte a obraťte se jak na tísňovou linku Policie ČR
(158), tak na tísňovou linku městské policie (156). Jedná se
mnohdy o minuty, proto neztrácejte čas. Koneckonců, často se
stává, že strážníci najdou bezprizorní, vystrašené a zmatené dítě
dříve, než je pátrání oficiálně vyhlášené. 

Vašim dětem popřejme vždy bezpečný návrat domů.
Jiřina Ernestová, Městská policie hl. m. Prahy

Většinu ztracených dětí v ČR policisté najdou
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Dny bez školních povinností se blíží mílovými kroky. Děti jsou
už natěšené na prázdninová dobrodružství a dlouhé letní dny,
kdy se často pohybují bez dozoru dospělých. Snadno se tak
může stát, že hra skončí zraněním. Jednou z rizikových oblastí
je pohyb dětí na pozemních komunikacích. Je důležité, aby byly
seznamovány se správným chováním již od útlého věku a měli
bychom mít stále na paměti, že se učí především nápodobou,
pomocí vzorů v rodině.

Preventivně-výchovná činnost je součástí práce Městské poli-
cie hl. m. Prahy. A protože opakování je matka moudrosti, zo-
pakujme si hlavní zásady správného přecházení vozovky:
n Zastavte se na okraji chodníku před přechodem pro chodce.
n Rozhlédněte se a posuďte hustotu provozu a rychlost vozi-
del.
n Dejte najevo svou polohou na okraji chodníku, například
mávnutím paží, že chcete přejít přes vozovku (doporučuje se
předpažit ruku s dlaní směrem k přijíždějícímu vozidlu).
n S řidičem přijíždějícího vozidla navažte oční kontakt a zjis-
těte, zda se i on dívá na vás. Řidič, který se na vás nedívá, ob-
vykle před přechodem nezastaví.
n Jestliže vozidlo před přechodem zastaví, vstupte na přechod
pro chodce a co nejrychleji přejděte na druhou stranu vozovky.
n V polovině přechodu pro chodce, než vstoupíte do proti-

směrného jízdního pruhu, opět zkontrolujte, zda jste přijíždějí-
cími řidiči respektováni a můžete přecházení bezpečně dokon-
čit (pokud si nejste jisti zastavením vozidla, vyčkejte, ale
nesnažte se vrátit zpět – je to velmi nebezpečné).
n Na širokých a víceproudých silnicích volte raději přechod,
který má světelnou signalizaci nebo je uprostřed vozovky
ochranný ostrůvek. Vhodné je také využít nadchodu nebo pod-
chodu.
n Chodec nesmí vstupovat na přechod, když přijíždějí vozidla
s právem přednostní jízdy vybavená modrými majáky – sanitka,
hasiči, policie, plynaři a další. Pokud se již na přechodu pro
chodce nebo na vozovce nacházíte, neprodleně uvolněte pro-
stor pro projetí těchto vozidel.
n Vozovku s tramvajovým pásem přecházejte zvlášť uvážlivě 
a počítejte s dostatečnou časovou rezervou pro její bezpečné
přejití. A pamatujte, že řidič tramvaje má před chodcem před-
nost.
n Pro jistotu připomeňme povinnost nevstupovat do vozovky
na přechodu řízeném světelnými signály, když svítí červené
světlo – stůj!
Nezapomínejme, že každý z nás je účastníkem silničního pro-
vozu a měl by znát nejen svá práva, ale i povinnosti. 

Jiřina Ernestová, Městská policie hl. m. Prahy

Umíte správně přejít vozovku?

Od 30. června 2018 do 31. srpna 2018 (nejzazší
termín dokončení) bude z důvodu rekonstrukce
uzavřena část ulice K Tuchoměřicům. Bude 
prováděno její rozšíření a rekonstrukce, a to od
konce městské části Přední Kopanina po kruhový
objezd „Akcíz“. Zároveň dojde ke změně jízdních
řádů. Po dobu rekonstrukce bude linka 161 
ukončena v Nebušicích. Do Přední Kopaniny 
bude jezdit pouze linka 312, a to ze zastávky 
Nádraží Veleslavín.

Upozorňujeme občany, že během července 
a srpna s platností od 30. června se do 
jízdních řádů autobusů promítne prázdninový
režim. Nové jízdní řády jsou k vyzvednutí 
na ÚMČ. 

Ze života...
JUBILEA
Vzpomínky, to je ráj, 
z kterého nemůžeme 
být vyhnáni. 
Honoré de Balzac

Duben
Jaroslav Zimmel, 75 let
Květen
Jiří Snop, 75 let
Červen
Eva Vopěnková, 85 let

Jaroslava Doksanská, referentka ÚMČ

Okrsek: 33
Jméno strážníka: 
Bc. Michal Kobzáň

Mobil: 778 702 044
Telefon: 220 960 304
Úřadovna: K Vizerce
128, Praha-Nebušice, 
164 00

Představuje se
nový strážník



4 / 2/2018

Harmonogram rozmístění kontejnerů 
na objemný odpad na druhé pololetí 2018 
Út 17. 7. od 9 hod. do 18. 7. do 9 hod. K Padesátníku (u fotbalového hřiště)

K Prelátům (u nádob na tříděný odpad)
Út 7. 8. od 9 hod. do 8. 8. do 9 hod. Chatová osada Preláta – ve výhybně naproti č. p. 57
Út 21. 8. od 9 hod. do 22. 8. do 9 hod. K Padesátníku (u fotbalového hřiště)

K Prelátům (u nádob na tříděný odpad)
Út 11. 9. od 14 hod. do 18 hod. K Padesátníku (u fotbalového hřiště)

K Prelátům (u nádob na tříděný odpad)
Út 9. 10. od 14 hod. do 18 hod. K Padesátníku (u fotbalového hřiště)

K Prelátům (u nádob na tříděný odpad)
Út 23. 10. od 14 hod. do 18 hod. K Juliáně u č. p. 104
Út 13. 11. od 9 hod. do 14. 11. do 9 hod. K Padesátníku (u fotbalového hřiště)

K Prelátům (u nádob na tříděný odpad)
Út 27. 11. od 9 hod. do 28. 11. do 9 hod. Chatová osada Preláta – ve výhybně naproti č. p. 57 
Út 11. 12. od 9 hod. do 12. 12. do 9 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 11. 9., 9. 10. a 23. 10. V termínech 17. 7., 7. 8., 21. 8., 13. 11., 27. 11. 

a 11. 12. budou kontejnery přistavovány 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.

Od 18. června 2018 mohou

obyvatelé Přední Kopaniny

využívat nový kontejner na

textil, který je umístěn v ulici 

K Prelátům.
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Harmonogram rozmístění velkoobjemových
kontejnerů na rostlinný odpad na druhé 
pololetí 2018 

So 7. 7. od 9 do 12 hod.  Chatová osada Preláta – naproti č. p. 57 
So 21. 7. od 9 do 12 hod. K Prelátům – u sběrných nádob na tříděný odpad
So 4. 8. od 9 do 12 hod. K Juliáně u č. p. 104
So 18. 8. od 9 do 12 hod. K Padesátníku, č. p. 118 – u samoobsluhy
So 1. 9. od 9 do 15 hod. Do Roklí u č. p. 17 – naproti sběrným nádobám na tříděný odpad
So 15. 9. od 9 do 15 hod.  Chatová osada Preláta – naproti č. p. 57 
So 29. 9. od 9 do 15 hod. K Prelátům – u sběrných nádob na tříděný odpad
So 6. 10. od 9 do 12 hod. K Juliáně u č. p. 104
So 20. 10. od 9 do 12 hod. K Padesátníku, č. p. 118 – u samoobsluhy
So 3. 11. od 13 do 16 hod. Do Roklí u č. p. 17 – naproti sběrným nádobám na tříděný odpad
So 17. 11. od 9 do 12 hod.  K Prelátům – u sběrných nádob na tříděný odpad
So 24. 11. od 9 do 12 hod. Chatová osada Preláta – naproti č. p. 57
So 24. 11. od 9 do 12 hod. K Juliáně u č. p. 104 
So 1. 12. od 9 do 15 hod. K Padesátníku, č. p. 118 – u samoobsluhy

Velkoobjemové kontejnery budou přistaveny na náklady Magistrátu hl. m. Prahy od 9 do 12 hodin, a to v termínech 7. 7., 
21. 7., 4. 8., 18. 8., 6. 10., 20. 10., 17. 11. a 24. 11. Dne 3. 11. bude kontejner přistaven od 13 do 16 hodin. Na náklady naší
městské části budou velkoobjemové kontejnery přistavovány od 9 do 15 hodin, a to v termínech 1. 9., 15. 9., 29. 9. 

a 1. 12. 2018.

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:

So 15. 9.

Harmonogram mobilního sběru 
nebezpečného odpadu na rok 2018 

křižovatka ul. Na Padesátníku I – Na Padesátníku III 8.00–8.20 hod.

K Padesátníku (u č. p. 118 – Včela) 8.50–9.10 hod.

Nebušická (u samoobsluhy) 9.20–9.40 hod.

křižovatka ul. U Pohádky – K Lažance 9.50–10.10 hod.

křižovatka ul. Horoměřická – K Vršíčku (u restaurace) 10.20–10.40 hod.

křižovatka ul. V Šáreckém údolí – Pokojná 11.00–11.20 hod.

křižovatka ul. V Šáreckém údolí – V Podbabě 11.30–11.50 hod.

Praha 6 – trasa E, Praha-Přední Kopanina, Praha-Nebušice
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Po přečtení velikonočního poselství našeho pana starosty (Ko-
paninské listy 1/2018) musí nezasvěcený čtenář nutně dojít 
k závěru, že Přední Kopanina právě a v tomto okamžiku čelí
nájezdu barbarských kmenů, sdružených do Spolku Pro Ko-
paninu. Mohu vás však uklidnit, není tomu tak. To je jen snaha
o naplnění smyslu jedné z mála vět, se kterou lze s panem sta-
rostou souhlasit bez výhrad: „Protože jenom ve střetu názorů
lze nalézat a obhajovat kvalitu.“

Rozvoj obce v posledních dvaceti letech zaznamenal nepo-
chybně výrazný posun k lepšímu a není pochyb o tom, že je
třeba úsilí a osobnímu nasazení všech, kteří se o to zasloužili,
vzdát hold a díky. Pokud se však dobře pamatuji, nikdo nikdy
ze členů Spolku, včetně mé osoby, nevyřkl ani jediné slůvko,
které by jakkoli znevažovalo výsledky práce předchozích sta-
rostů a zastupitelstev, jež se na rozvoji obce menší či větší
měrou podíleli, včetně zastupitelstva tohoto. O těchto záslu-
hách však tato polemika není.

Vraťme se k úvodnímu slovu pana starosty, které je bohužel
koncipováno ve velmi osobní rovině a mně, ač je mi to silně
proti mysli, nezbývá než v této rovině i reagovat. Z celého to-
hoto článku mám pocit, že na nás pláče zneuznaný vizionář.
Nic proti vizionářům, ba právě naopak. Vizionářů je třeba jako
soli, jsou motorem pokroku.

Ale – a teď se dostáváme k jádru celého problému – ne-
zbytnou podmínkou úspěšného prosazení jakékoli vize je zí-
skat pro ni nejdříve nejširší okolí, neúnavně přesvědčovat,
hádat se, diskutovat, bojovat, ale i přijímat kompromisy. 
A pak, když toto všechno je vybojováno, pustit se do reali-
zace své vize.

Kdyby toto všechno předcházelo realizaci projektů na Ho-
kešově náměstí, lidé by věděli, o co běží a ztotožnili by se 
s tím, jen těžko by se v tomto směru našel důvod k tomu, aby
vůbec vznikl Spolek Pro Kopaninu. Jinak řečeno: příčinou
současné situace není existence developerů a jejich projektů
(developer koneckonců dělá pouze svoji práci), ale způsob 
a míra použitých prostředků, jakými byla celá věc prosazo-
vána. Zcela identické jsou okolnosti kolem ČOV. Neade-
kvátně naddimenzovaný projekt nové ČOV, podivná správa
té stávající, nekvalitně zajišťovaný a dozorovaný provoz, ne-
dohledatelná nákladovost atd.

Skutečnost, že se Spolek k těmto věcem vyjadřuje, vyplývá
z jeho legitimních práv, daných zákonem účastníků řízení.
Prostředky, které Spolek ve svých aktivitách užívá, jsou pod-
loženy důvody, které jsou zjevné a jen velmi těžko zpochyb-
nitelné. Výkřiky o nevybíravých metodách a torpédování
čehokoli, či dokonce jakési zasahování do cizího majetku, mo-
tivované navíc osobními ambicemi, je pak už velmi silná
káva. 

Nařčení, že jsme spolek bořitelů prakticky všeho, co je
cílem zastupitelstva, je trapné. Tvrzení, že nám vadí cokoli,
cyklostezka či průchod k letišti, je úsměvné, blábol o ignoraci
a boji proti odkanalizování Prelát Spolkem už je bohapustá
lež. 

Diskuze, které byly na veřejných jednáních vedeny, byly
mnohdy velmi emotivní. Zajímavým postřehem pro mne od
počátku byla neuvěřitelná názorová „pružnost“ pana starosty,
kterou dokázal dle vypjatosti situace reagovat na stanoviska
protistran. 

V listopadu minulého roku jsme přijali výzvu pana starosty
k jednání o otázkách, jež nás rozdělují. Jednání, velmi nefor-
mální, se uskutečnilo, a přestože jeho výsledky nebyly před-
mětem zápisu, odcházeli jsme s příslibem předložení
podkladů a možných variant k nalezení společně přijatelného
řešení, týkajícího se především ČOV. Do dnešního dne ovšem
nebyl splněn jediný daný slib, celou diskuzi o řešení ČOV za-
stupitelstvo smetlo ze stolu na posledním jednání přijetím
Usnesení o předání ČOV hlavnímu městu Praze.

Jen tak na okraj, vážený pane starosto, jak byste pojmeno-
val člověka, který z titulu své funkce na jednom zasedání
hrozí trestním oznámením člence Spolku za nenahlášení úniku
exkrementů z ČOV do potoka a který, po následné iniciaci
kontroly provozu ČOV Spolkem, pak Spolek veřejně označí
za udavače? Na to si odpovězte sám… 

Chápu-li správně, loučí se pan starosta s komunální politi-
kou. Je-li tomu skutečně tak, pak považuji tuto formu loučení
za nešťastnou. Ale spíš se nechme překvapit, názorová ne-
ukotvenost pana starosty je bezbřehá a není tedy všem dnům
konec… A k závěrečnému poselství pana starosty podotknu
jediné: o kopaninské občany se nebojím, ti si nakecat nic ne-
dají. Oni totiž těch keců už slyšeli dost.

Zcela na závěr bych chtěl uvést, že tímto článkem považuji
tuto diskuzi za ukončenou. Mám za to, že vést další polemiky
touto formou je nedůstojné pro obě dvě strany. Chtěl bych po-
děkovat všem, kteří nám rozumí, za podporu našich snah, ať
již vyjádřenou ústně, či projevenou prostřednictvím e-mailu.
Velmi si jí vážíme.

Libor Satýnek, Spolek Pro Kopaninu

Reakce na úvodní slovo 
pana starosty Hofmana 

OZNÁMENÍ
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Třetího června 2018 v 7:00 zvoní budík a mně se za nic na světě
nechce vstávat, protože jsem poslední dobou hrozně unavená.
Když si ale v polospánku uvědomuji datum dnešního dne, vy-
skočím, jako by mě na nože brali, a začínám pociťovat lehkou
nervozitu. Říkám si: „Hlavně ať to dneska všechno klapne!“
Minisnídaně v kalupu, pár minut v koupelně a zkontrolovat
všechno potřebné, naložit do auta dárečky, soutěže, stoly, kbe-
líky, chůdy, deku a bůhvíco všechno dalšího a jede se. Je přesně
9:00, Šárka už na mě čeká a v areálu U Drahušky je živo. Po
trávníku pobíhají budoucí nadaní fotbalisti a do rohu jsme si 
s několika dobrovolníky zalezly i my. Musíme přece postavit
trampolínu, připravit stanoviště, udělat poslední „bojovou“ po-
radu, ať Dětský den může začít. Nebudu zastírat, že jsem se na
něj těšila jako malé dítě. Ne proto, že si vysoutěžím kufříček,

náramek nebo pistolku na vodu, ale jak uděláme radost těm nej-
milejším malým lidičkám, našim dětem. Zvědavost a nedočka-
vost ve mně přímo bublala. Čas běžel jako voda a ani jsme se
s Šárkou nenadály a bylo poledne, my v plné polní a v kalupu
jsme stále něco nosily a řešily. Na povzbuzení jsme si daly
kávu. 

A tu vidíme přicházet naše přátele v oslích oblecích, jak
nesou plné náruče nafouknutých balonků a ručně vyrobenou
atrakci pro děti. Přijel také pán s trdelníkem, aby mohl roztopit
pec… No co vám budu vyprávět, sbíhaly se mi sliny, jen jsem
si to představila. Postupně přicházeli další kamarádky, kamarádi
i děti, které už z Dětských dnů vyrostly – dobrovolníci. 
A že jich bylo. Rozdaly jsme instrukce a vše šlo jako po másle.
Po poledni jsme byli sice všichni už malinko přehřátí od slu-

Dětský den očima organizátorky
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níčka, ale mohli jsme začít. Je 14:00, Dětský den na Kopanině
startuje! 

Přijely i dvě malířky na obličej a kam jsem pohlédla, se hem-
žily pomalované děti. Všude možně po těle měly pávy, jedno-
rožce, koníky, roboty Hello Kitty, Batmany. No prostě široká
škála uměleckých děl. Na pozemku před areálem se také díky
Kristýně Malenínské mohly povozit na koních. Za splněný úkol
dostali caparti razítko do kartičky, na kterou jich museli nasbí-
rat určitý počet. S každou vyplněnou kartičku děti běžely jako
o závod do stánku pro dárek, který si už předem vysnily.
Všichni si mohli foukacími fixami vyfouknout obrázek na
tričko. Čas běžel, ceny ze stánku mizely jako mávnutím kou-
zelné hůlky, a když jsme soutěžení přerušili, abychom se spo-
lečně podívali na záchranu člověka při autonehodě, kterou
báječně zinscenoval náš kaskadér Milan Kopička, ve stánku už
nezbylo téměř nic. 

Řeknu vám, když Milan jel jako blázen, aby narazil do při-
pravených aut, věděla jsem, že se nemůže nic stát, že to máme
připravené, ale i tak ve mně byla malá dušička. Myslím, že je
dobré tohle vidět, aby si lidé uvědomili nebezpečí, která na nás
číhají v každodenním životě, a byli při jízdě autem opatrní. Také
jsme jedno z aut zapálili a letištní hasiči ho bravurně a profesi-
onálně uhasili. Po této velkolepé podívané přišel na řadu nej-
známější český bublinář Václav Strasser, jenž vykouzlil ty
nejbarevnější bubliny, jaké jsem kdy viděla. Nádhera! Napadlo

mě, že bych se do takové bubliny chtěla schovat a proletět se
nad Kopaninou. Pro děti byly během bubble show připraveny
dílničky, takže se pokoušely vykouzlit stejně velké a barevné
bubliny jako pan Strasser.

Myslím, že Dětský den se letos opravdu nad očekávání vy-
dařil a návštěvnost byla skutečně nebývalá. Rozdali jsme 130
nafukovacích balonků. Duše dítěte ve mně na chvíli zase ožila,
i přes všechny organizátorské povinnosti, strasti a starosti. Děti
si užily plno zábavy a myslím, že mají zážitků na dlouhou dobu
do zásoby.

Je 18:20, máme sbaleno, auta naložena tím, co nám zbylo,
loučíme se a rozjíždíme se ke svým domovům. Ve 20:30 jsou
moje vlastní děti uloženy v postýlkách, Barunka spí s vysoutě-
ženou vodní pistolkou, klukům se únavou klíží oči a já si dávám
šláftruňk na to, že to dneska opravdu dobře dopadlo. Přistihla
jsem se, že sedím a sama pro sebe se usmívám, ale věřte mi,
tyhle okamžiky jsou po vydařené akci to nejlepší.

Velmi si ceníme pomoci a podpory našich přátel, moc všem
děkujeme za pomoc, i když v některých případech je i slovo
„děkujeme“ málo. Jsme moc rády, že jsou tady lidé, kteří drží
pospolu, lidé kteří pomáhají, lidé kteří přispívají k tomu, že Ko-
panina žije i jinak než jen uspěchaným každodenním životem.
Ještě jednou vám všem, milí kamarádi, moc děkujeme, protože
bez vás bychom tuto akci nikdy nemohly uskutečnit. Díky!

Zita Patíková, Kopaninský spolek

V naší farnosti je léto sezonou poutí, pro-
tože svátky patronů našich kostelů jsou
všechny v tomto období. Začíná to 
v červnu svátkem sv. Víta, patrona kos-
tela v Tuchoměřicích, který připadá na 
15. června (slavíme to vždy v neděli,
pouť sv. Víta letos byla 17. června). Pak
4. července je svátek sv. Prokopa, pod
jehož ochranou je kostel ve Středoklu-
kách (letos budeme slavit pouť sv. Pro-
kopa ve Středoklukách v neděli 
8. července). Následuje pouť sv. Maří
Magdaleny v Přední Kopanině 22. čer-

vence. V rotundě sv. Maří Magdaleny
bude poutní mše svatá v neděli 22. čer-
vence od 10:30 hodin. Dne 10. srpna je
svátek sv. Vavřince, patrona kostela 
v Černovičkách (pouť bude v neděli 
12. srpna). A sezona poutí skončí až 
28. září svátkem sv. Václava, kterému je
zasvěcená kaple v Kněževsi.

Tradice poutí je náboženského původu,
ale byla vždy spojená se zábavou pro
všechny obyvatele vesnice. V některých
místech se tato spojitost vytratila, ale jinde
se obnovila. Mám radost z toho, že pouť

sv. Víta se v posledních letech stala příle-
žitostí neformálních setkání a kulturních 
a společensky příjemných zážitků pro oby-
vatele Tuchoměřic a okolí díky spolupráci
mezi farností, komunitou Chemin Neuf 
a různými lidmi a spolky. Také v jiných
obcích hledáme způsob, jak prohloubit
spolupráci ve službě obyvatelům. „Che-
min Neuf“ znamená „Nová cesta“, tak hle-
dejme spolu nové cesty spolupráce mezi
farností, zastupitelstvem a obyvateli obce.
Myslím, že to rozhodně stojí za to. 
Alain Cleyssac, komunita Chemin Neuf

Pouti a spolupráce mezi farností a obcí



10 / 2/2018

V sobotu 9. června jsme se sešli k dalšímu ročníku pochodu
„Od rotundy na Okoř“. Počasí bylo senzační, nálada skvělá
jako vždy – pochodníkům tak nic nechybělo. 

Na startu se rozdávaly čepice i trička s logem pochodu od
Ivo Medka Kopaninského a všichni příchozí byli označeni žel-
vičkou, razítkem pochodu. Na zámku v Tuchoměřicích na nás
pak čekalo (díky obětavé pomoci pana zastupitele Karla
Kyzka) občerstvení i otec Alain, který nás nejen seznámil s po-
stupem obnovovacích prací, ale také nás pozval na prohlídku
půvabného, nově rekonstruovaného zámeckého atria. 

Na Okoři jsme poobědvali v místní restauraci u parkoviště,
malé i ty už větší děti dostaly za asistence pana místostarosty
Vladimíra Kozáka krásné diplomy za účast na pochodu 
a byli také jako již tradičně oceněni přítomní nejmladší i nej-
starší účastníci pochodu. 

Co napsat závěrem? Autobus přijel včas, takže bouřka s prů-
trží mračen zastihla některé pochodníky už v restauraci U Dra-
hušky. A tam jim mohutný a osvěžující déšť rozhodně nijak
nevadil. 

Milan Hofman, starosta

Na Okoř se mašírovalo
poosmnácté



2/2018 / 11



12 / 2/2018

Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vás touto cestou infor-
movala o dění v místním Kopaninském spolku. Naším cílem je
posílit vzájemné vztahy v obci a pořádat akce jak pravidelné,
tak nepravidelné pro zlepšení vzájemného soužití. Rádi by-
chom, aby se zde lidé lépe poznávali a účastnili se s radostí
toho, co zde pro vás chystáme. Tato práce nás těší a věřte, že nás
stojí nemálo úsilí a energie, aby se vše podařilo podle našich
představ. Vše zařídit a zkoordinovat není vždy úplně jednodu-
ché. Velkou satisfakcí pak pro nás je, když vidíme, že se vám
námi pořádané akce líbí a naše nemalé úsilí stálo za to.

Jsem ráda, že pravidelné lekce jógy a meditace se staly pravi-
delnou součástí života některých z vás. Ráda bych vás informo-
vala, že jóga se během léta neruší a bude nadále pokračovat, a to
jednou týdně. Veškeré informace budou s předstihem upřesněny
na našem Facebooku Kopaninský spolek, vývěsce či webových
stránkách www.kopaninskyspolek.cz. Děkuji tímto lektorce Janě
Přibylové.

Každé pondělí od 10 hodin se také koná pravidelné cvičení
rodičů s dětmi od 1 roku do 3 let. Jeho náplní jsou pohybové hry
na básničky a písničky, také hopsáme na velkých míčích, ská-
čeme, lezeme a dovádíme na opičí dráze, učíme se barvy podle
spousty barevných míčků nebo jen tak na padáku, zlepšujeme
koordinaci i jemnou a hrubou motoriku pomocí různých her,
prostě pokaždé děláme něco nového a děti odcházejí nadšené,
vydováděné a spokojené.

V budoucnu bychom rádi zavedli pravidelné cvičení s psy-
chomotorickou poradnou pro ty úplně nejmenší, a to již od 
3 měsíců, ale vše je zatím ještě „v plenkách“ a určitě vás bu-
deme případně s předstihem informovat.

Je nám potěšením, že se stala oblíbenými i naše pondělní Spor-
tovní odpoledne pro děti od 6 do 10 let probíhající od 15:30 hodin
pod vedením Jana Plachého. „Sportovky“ jsou zaměřeny na vše-
obecnou průpravu pro všechny druhy sportů. Děti tak zjistí, co je
baví a čemu by se mohly případně v budoucnu věnovat.

Nově je zde založen také dramatický kroužek, který se koná
každý pátek od 15 hodin v nových prostorách obecního úřadu.

Naším cílem je zde vytvořit divadelní ochotnický soubor, kde by
postupem času došlo k prolnutí všech generací. Pro začátek
chceme začít s dětmi, které už umí číst. Srdečně vás zveme. Pří-
padné zájemce prosíme o registraci na telefonním čísle 704 712
229.

Mezi naše další pravidelné činnosti patří úspěšné Tvořivé díl-
ničky pro děti a Tvoření plné nápadů pro dospělé. Myslím, že ve-
likonoční vajíčka a jarní věnce se velmi povedly. V budoucnu
bychom rádi spolupracovali i s externími lektory, kteří by nás na-
učili něco úplně nového, např. vyrábět šperky, plést z papírů
apod. Držte nám palce, ať se nám vše podaří zařídit.

Dne 13. dubna proběhl historicky první a věříme, že ne po-
slední večer Společenských her. Musím konstatovat, že to byla
docela legrace a těším se na příště. Tyto hry, stejně tak jako
sportovní odpoledne, jóga a cvičení s dětmi, probíhají v areálu
restaurace U Drahušky a my tímto děkujeme Tomáši Cigánkovi
za vstřícnost a poskytnuté prostory.

Ráda bych ještě připomněla čarodějnice, které letos proběhly
v poněkud netradičním stylu, a to bez ohně, jelikož na území
Prahy byl celoplošně vyhlášen zákaz rozdělávání ohňů. I přes
tuto nepříjemnost si děti zasoutěžily, dospělí sousedsky popo-
vídali a my následně nezaháleli a udělali pálení čarodějnice 
s opékáním buřtů ještě jednou, konkrétně 25. května. Děkujeme
všem za účast a příjemnou atmosféru.

Naším dalším nápadem je provozovat od září jednou za 14 dnů
kroužek šermu pro děti ve věku od 9 do 11 let a od 12 do 15 let.
Jeho náplní by byla nejen technika šermování, ale také učení se
vzájemné ohleduplnosti, sebeobraně a spolupráci. Meče jsou bez-
pečné, není třeba se bát případných úrazů. Jsem přesvědčena, že
v okolí žádný podobný kroužek není a je to další možnost smys-
luplného využití volného času. Pokud byste se chtěli přihlásit,
budeme rádi, když nám dáte vědět, třeba i nezávazně, na tele-
fonním čísle 704 712 229, stejně jako s dramatickým kroužkem.

Přeji vám krásné prázdniny a dovolenou a těším se na vidě-
nou na některé z našich akcí.

Šárka Hrubá, Kopaninský spolek

Kopaninský spolek nabízí spoustu aktivit

Jistě vám neušlo, že v malé vitrínce
v místním parku před rotundou, ob-
sahující údaje o historii Přední Ko-
paniny, je jako jeden ze zdrojů oněch
informací uváděna kniha pražského
biskupa Antonína Podlahy nazvaná
„Posvátná místa království Čes-
kého“. Strohá, leč velice významná
zpráva hovoří o tom, že za třicetileté
války byla švédským oddílem gene-
rála Johana Banéra Přední Kopanina naprosto vypálena. Postihl
ji tak tehdejší osud stovek vesnic a samot, desítek měst – ona
skoro třetina století bojů se odehrávala z velké části na českém
území. Předci zdejších starých rodů tak byli naprosto ožebračeni.
Já sám jsem se při výkopu pro kanalizaci prokopával dvojí
vrstvou požářiště. 

Musím se přiznat, že se setkávám s lidmi, kteří si nejsou tak
docela jisti, kdy, kde, proč a jak se onen dlouhý a krvavý kon-
flikt konal, ale rádi by se to dozvěděli. Neboť jejich zvídavost
přesahuje pouhý zájem o rozsah bojů vedených na fotbalových

hřištích. Pro tyto všechny je určena
kniha právě vydaná nakladatelstvím
Euromedia (Universum) s názvem
„Průvodce třicetiletou válkou
1618–1648: České země na pokraji
zkázy“. Napsali ji – po pečlivém
přezkoumání značného množství
faktů v dostupné odborné literatuře
– pánové Martin Pitro (kromě ji-
ného šéfredaktor Kopaninských

listů) a Petr Vokáč (tajemník úřadu naší městské části), oba vy-
studovaní historikové. Text se jim podařilo zredukovat do rela-
tivně útlého svazku, nicméně natolik čtivého, že se tato
publikace stala velmi záhy jedním z nejprodávanějších titulů 
v oblasti vojenství. 

Knihu je samozřejmě možno si zakoupit v široké síti jednot-
livých knihkupectví a vypůjčit si ji lze už i v naší knihovně. Tak
ať se vám čte jedním dechem.

Ivo Medek Kopaninský

Všem zájemcům o historii
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Zástupci Letiště Praha se zúčastnili 
veřejného zasedání na Přední Kopanině
S ohledem na budoucí výstavbu paralelní
dráhy byly okolní obce obeslány s poža-
davkem na vyjádření se k dokumentaci
stavby. Se záměrem poskytnout občanům
i zastupitelům příležitost zeptat se na co-
koli, co je v této oblasti zajímá, přizval
starosta odborníky z Letiště Praha na ve-
řejné zasedání. Účastníci měli možnost
zhlédnout prezentaci o aktuální situaci 
i budoucích plánech rozvoje letiště. Podle
aktuálně platného harmonogramu by
nová dráha mohla být zprovozněna 
v roce 2025 či 2026. Pozitivně bylo při-

jato ujištění, že po uvedení do provozu
bude letiště v noční době, tedy v čase
0:00 až 5:29 hodin, zcela uzavřeno. Za-
zněla rovněž zmínka ohledně domnělého
zápachu kerosinu. Občané byli informo-
vání, že dochází k pravidelnému mo-
nitoringu kvality ovzduší na letišti 
a v blízkém okolí, a to i prostřednictvím
monitoringu ovoce a zemědělských plo-
din. Šetření neprokázalo překročení žád-
ných škodlivin. Podrobná zpráva byla
následně zaslána starostovi, kde je k na-
hlédnutí. Přestože objektivní data znečiš-

ťování tohoto charakteru nepotvrzují, je
Letiště Praha připraveno obdobné situace
prověřit. V případě jakéhokoli podezření
na znečištění z důvodu leteckého pro-
vozu je nutné bezodkladně nahlásit přes-
nou lokalitu výskytu, aby mohlo dojít 
k prošetření konkrétní události, na tele-
fonní linku 220 111 188, případně na 
e-mail: zivotni.prostredi@prg.aero. 

Setkání celkově proběhlo ve velmi přá-
telském duchu a opět se potvrdila skuteč-
nost, že otevřenost v jednání je nejlepší
cestou k budování dobrých vztahů.

1. SK Třeboradice 70
2. FK Dukla Jižní Město 58
3. FK Admira Praha B 54
4. SK Horní Měcholupy 48
5. FC Tempo 47
6. SK Uhelné sklady Praha 42
7. Sokol Královice 42
8. FCPK 38

Poměr využívání hlavní dráhy ve směru RWY 24 vůči směru
RWY 06 z hlediska dlouhodobé statistiky je 80–70 : 20–30 %.
V letošním roce, hlavně kvůli nestandardnímu květnovému po-
časí, činí poměr přibližně 55 : 45 %, což pro lokalitu Přední Ko-
paniny znamená větší počet startů nad jejím územím. Důvodem
dlouhodobějšího užívání opačného směru hlavní RWY 06/24,
tedy RWY 06, je vanutí východního až jihovýchodního větru
po nezvykle dlouhou dobu. Snahou Řízení letového provozu,
které určuje dráhu k užívání, je organizace letového provozu

tak, aby se vzlétalo a přistávalo pokud možno proti směru va-
nutí větru. Důvodem je zajištění dostatečného vztlaku na nos-
ných plochách letadla při relativně nízkých rychlostech 
v počáteční a konečné fázi letu. Přesné podmínky organizace
provozu stanovují mezinárodní letecké předpisy, z nichž vy-
chází i letecká informační příručka ČR. Jarní počasí bývá na
nestandardní meteorologickou situaci bohaté, nicméně lze před-
pokládat, že se situace ve zbytku roku vykompenzuje, jako
tomu bývalo i v letech minulých. 

S blížící se letní sezonou hledá pražské le-
tiště posily do týmu bezpečnostní kontroly.
Zajímavá a zodpovědná práce v atraktiv-
ním prostředí je vhodná pro ženy i muže.
Nabízíme dobré platové podmínky 
a zázemí stabilní úspěšné firmy s širokým
výběrem benefitů. Pozice ve směnném
provozu je otevřená pro absolventy 
i osoby, jež mají chuť změnit profesi. Při-

jďte zkusit něco nového, seznámit se s mo-
derními technologiemi, které se při práci
využívají, a staňte se důležitou součástí
ochrany bezpečí na největším českém me-
zinárodním letišti. Široká nabídka volných
pracovních pozic na hlavní poměr, DPČ 
i brigády je k dispozici na webových strán-
kách www.pracenaletisti.cz.

Hana van der Hoeven, Letiště Praha

Starty letadel směrem na Přední Kopaninu

Letiště Praha hledá posily 
na bezpečnostní kontrolu

Zábavně-informační 
odpoledne na letišti pro
obyvatele blízkého okolí
se uskuteční v sobotu 
1. září 2018. Těšit 
se můžete na téma 
„Poznejte svět letiště aneb
Cestujícím na zkoušku“.

Fotbalisté obsadili střed tabulky

9. SK Union Vršovice 38
10. SK Motorlet Praha B 38
11. ABC Braník 36
12. ČAFC Praha 36
13. SK Zbraslav 33
14. SK Citadel Dolní Chabry 31
15. FK Újezd nad Lesy 26
16. SK Ďáblice 25

Pražský přebor

Fo
to 

FC
PK
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K PADESÁTNÍKU 10
164 00 PRAHA 6

PŘEDNÍ KOPANINA
TEL./FAX: 220 950 742

Ceník inzerce: A4 à 500 Kč, A5 à 250 Kč, A6 à 130 Kč; pro zájemce možnost kontaktu na ÚMČ Praha-Přední Kopa-
nina, tel. č.: 220 950 701, případně na e-mailové adrese urad@prednikopanina.cz; ceny jsou uvedeny bez DPH.

www.otocr.cz

KALENDÁŘŮ
VIZITEK
POZVÁNEK
OZNÁMENÍ
BROŽUR
KNIH

PAVLÍNA PITROVÁ n 604 875 412 
pavlinarez@seznam.cz

grafické návrhy

VINÁRNA 
U VÁVRŮ

ŠUBERTOVA 4, PRAHA 2‐VINOHRADY

VÍNO, PIVO, LIKÉRY

TEPLÁ A STUDENÁ KUCHYNĚ

HOTOVÁ I MINUTKOVÁ JÍDLA

www.vinarna‐uvavru.cz
e‐mail: uvavru@centrum.cz 

tel: 222 518 459

TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU.

VÝROBA PONOŽEK
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