
čas rychle běží, ale já se ještě musím vrátit k posledním hodi-
nám loňského roku. V pravé poledne 31. prosince jsem byl 
pozván pořadateli „Silvestrovského běhu“ na odstartování a ná-
sledné předání medailí, cen a diplomů. Jednalo se již o 5. roč-
ník soutěže. Trať závodu vedla napříč Kopaninou a blízkým
lesem. Účastníků a sportovních nadšenců se sešlo opravdu
hodně. Dětí v různých věkových kategoriích běželo přes třicet
a dospělých se registrovalo šestaosmdesát. Akce to byla vyda-
řená a výborně zorganizovaná. Chtěl bych poděkovat pořada-
telům, pomocníkům na stanovištích a všem ostatním, kteří
běžecký závod tak hezky připravili.

Týden před začátkem vánočních svátků nám Rada hlavního
města Prahy definitivně schválila „Protipovodňová opatření na
Kopaninském potoce“, a tak rekonstrukce po dlouhých měsí-
cích slibů konečně začne. Jednatel společnosti Nowastav se
sešel se zastupiteli MČ Praha-Přední Kopanina na konci února
a bylo dohodnuto, že práce na potoce začnou v květnu a pří-
prava staveniště v dubnu. Celá rekonstrukce v úseku od býva-
lého koupaliště až po hájovnu bude trvat čtyři až pět měsíců.
Rozpočet „Protipovodňových opatření na Kopaninském po-
toce“ těsně převyšuje 17 milionů Kč.

Letošní masopustní průvod se nám skutečně povedl. Přibylo
jak účastníků průvodu, tak i krásných masek a jedna nová sou-
sedská zastávka. Otazník visel jen nad tím, jaké bude v sobotu

počasí. Předpověď nebyla vůbec příznivá, ale nakonec nás po-
kropilo jen pár kapek deště. Chtěl bych poděkovat hlavně Šárce
a Milanu Kopičkovým za přípravu masopustu a výzdobu ma-
sopustního vozu, dále pak muzice, sousedům, kteří přichystali
báječné občerstvení, a samozřejmě i personálu restaurace 
U Housliček, kde se konala večer masopustní zábava. Na ne-
dělní dětský karneval přišla spousta dětí v krásných maskách 
a o zábavu se jim postaral kouzelník, moderátor a dýdžej 
v jedné osobě Láďa Kolín.

Rád bych vás ještě informoval o chystané novince, kterou
bude promítání filmů v polyfunkčním sále radnice. První tako-
vouto akci chystáme na poslední dubnovou neděli, tedy 
28. dubna. Odpoledne budeme promítat představení pro děti 
a večer pak pro dospělé. O programu budete včas informováni.
V průběhu března byl sál nově ozvučen, nainstalováno nové
plátno a na strop místnosti trvale připevněn projektor. Veškerá
tato zařízení se budou dále využívat při kulturních představe-
ních, zasedáních zastupitelstva a ostatních akcích.

Na závěr bych vás chtěl všechny pozvat na stavbu májky,
která se bude konat poslední dubnový den v centru naší městské
části na Hokešově náměstí. Součástí této akce je i odpolední ob-
čerstvení a večerní „Čarodějný bál“ v restauraci U Housliček 
s hudebním doprovodem. Těším se na vzájemná setkání.

Vladimír Kozák, starosta
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Vážení občané,
tentokrát bych vás ve svém příspěvku rád upozornil na dvě no-
vinky, vztahující se k historii Přední Kopaniny.  

První se týká naší snahy prezentovat nejvýznamnější památku
Přední Kopaniny – rotundu sv. Maří Magdaleny – co nejširšímu
okruhu zájemců o historii i turistiku. Napadlo nás, že by toto
hledisko mohl splňovat vhodný suvenýr ve formě dřevěné tu-
ristické známky, která označuje vždy nějaké významné místo
(tzv. turistické známkové místo), například v kategorii histo-
rická města, rozhledny, vodácké řeky, pohoří, hrady, zámky, jes-
kyně atd. Obrátili jsme se proto v této souvislosti na společnost
Turistické známky, sídlící v Rýmařově. Naše žádost byla nej-
prve projednaná na poradě vedení, které vyhodnotilo, že toto
turistické známkové místo splňuje podmínky pro výrobu
známky, a rozhodlo o jeho postoupení do hlasování u registro-
vaných sběratelů turistických známek na webových stránkách
společnosti (www. turisticke-znamky.cz). Nebudu vás napínat,
hlasování pro nás dopadlo zdárně. S turistickou známkou to-
hoto významného místa byla vydána i turistická nálepka s uni-
kátním QR kódem, jehož naskenováním do chytrého mobilního
telefonu se spustí příběh turistického známkového místa. Tu-
ristickou známku i nálepku si všichni zájemci mohou zakoupit
na našem úřadě, v Muzeu Přední Kopaniny a v restauraci 
U Housliček.    

Druhou novinkou je šestidílný seriál, jenž bude vycházet na
stránkách Kopaninských listů. Připravili ho kolegové z Oddě-
lení fondů novodobé správy Archivu hl. m. Prahy, kteří se 
v něm na základě historických pramenů uložených v Archivu
hl. m. Prahy pokusí vykreslit hlavní trendy politického, spole-
čenského a hospodářského života v Přední Kopanině v průběhu
40. – 60. let 20. století.   

Věřím, že si „kopaninská“ turistická známka i samolepka na-
jdou své sběratele, a vás, čtenáře, že zaujmou připravované

články. A nejenom ty, ale celé Kopaninské listy, které letos vstu-
pují do své jubilejní desáté sezony. 

Přeji příjemné prožití velikonočních svátků. 
Petr Vokáč, tajemník ÚMČ

V pořadí už deváté volby do Evropského
parlamentu se budou konat 24. a 25.
května 2019. V Česku se bude volit te-
prve počtvrté, volby se opakují každých
pět let. ČR má zastoupení 21 poslanců.
Volby byly vyhlášeny rozhodnutím pre-
zidenta republiky č. 9/2019 Sb.

V jiných členských zemích Evropské
unie volby probíhají až do neděle, 
takže konečné výsledky nového složení 
europarlamentu budou známé nejspíš 
26. května večer.

Do Evropského parlamentu se volí po-
měrným systémem. V jednotlivých ze-
mích se nicméně volby liší, především
tím, jaké množství hlasů je potřeba získat,
aby strana dosáhla na mandát. V Česku se
volby do europarlamentu podobají sně-
movním volbám, tedy strana uspěje tehdy,
pokud získá více než pět procent všech
hlasů. V jiných zemích je takzvaná uzaví-
rací klauzule nižší. Mnohde stačí pro
úspěch čtyři, tři, ale i 1,8 procenta hlasů.
Některé země hranici minimálního počtu
hlasů nepoužívají.Voliči vybírají své kan-

didáty prostřednictvím hlasovacích lístků.
Každé politické uskupení má vlastní lístek
s registračním číslem a jmény kandidátů.
Lístky by měli voliči obdržet do poštov-
ních schránek nejpozději tři dny před za-
čátkem voleb.

Ve volební místnosti voliči nejdříve
prokáží komisi svoji totožnost a získají
tak obálku, do níž za plentou vloží jeden
vybraný hlasovací lístek strany, které
chtějí dát hlas. Na hlasovacím lístku
může volič zakroužkováním pořadového
čísla nejvýše u dvou kandidátů uvede-
ných na témže hlasovacím lístku vyzna-
čit, kterému z kandidátů dává přednost.
Jiné úpravy hlasovacího lístku nemají na
jeho posuzování vliv.

Přidělení křesel v europarlamentu zo-
hledňuje počet obyvatel dané země. 
V současné době se počet poslanců po-
hybuje od 6 (Malta, Lucembursko, Kypr
a Estonsko) po 96 (Německo). V České
republice se volí 21 europoslanců.

Voleb se může zúčastnit každý občan
Evropské unie s hlasovacím právem. 

V Česku může volit každý občan České
republiky, který alespoň druhý den voleb
dosáhl věku 18 let, a občan jiného člen-
ského státu, který alespoň druhý den
voleb dosáhl věku 18 let a je po dobu nej-
méně 45 dnů přihlášen k trvalému pobytu
nebo k přechodnému pobytu na území
České republiky.

Občané volí v místě svého trvalého byd-
liště. V případě, že v době voleb se budou
nacházet jinde, a přesto se budou chtít
voleb zúčastnit, mohou využít možnosti
nechat si vystavit voličský průkaz. Ten jim
tenkrát nicméně NEUMOŽŇUJE VOLIT
V ZAHRANIČÍ, jako třeba u prezident-
ských voleb, ale pouze volit v jiném okr-
sku na území České republiky. Hlasovací
lístky získají voliči využívající voličský
průkaz až ve volební místnosti.

Veškeré informace naleznete na našich
webových stránkách v sekci Volby do
Evropského parlamentu.

Jaroslava Doksanská, 
referentka ÚMČ

Volby do Evropského parlamentu 2019
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Zápis z 3. zasedání ZMČ ze dne 19. 12. 2018
Žádost GPD Vokovice o souhlas s realizací vodovodní přípojky.
Dne 30. 5. 2016 podala GPD Vokovice žádost o vydání roz-
hodnutí o změně územního rozhodnutí vydaného odborem 
výstavby Úřadu městské části Praha 6 pod č. j. MCP6
062800/2015, spis zn. SZ MCP6 072286/2014/OV/Če ze dne 
2. 9. 2015. V rámci projednávání této žádosti požádala 1. Vo-
dohospodářská společnost dne 2. 8. 2016 o revizi původního
stanoviska s odůvodněním končící kapacity vodovodního po-
trubí. MČ Praha-Přední Kopanina toto chce prověřit a tím se
ujistit, že připojením novostavby bytového domu „Rezidence
Kopanina“ nedojde k problémům dodávky vody stávajícím re-
zidentům MČ Praha-Přední Kopanina. Zastupitelstvo požaduje,
aby GPD Vokovice doplnila svoji žádost o kladné vyjádření 
1. Vodohospodářské společnosti (hlasování 9-0-0).

Zápis ze 4. zasedání ZMČ ze dne 4. 2. 2019
Schválení návrhu rozpočtu na rok 2019. Zastupitelstvo MČ
Praha-Přední Kopanina schválilo (hlasování 9-0-0) návrh roz-
počtu na rok 2019. Rozpočet MČ Praha-Přední Kopanina na
rok 2019 je navržen jako deficitní, který je krytý přebytky hos-

podaření minulých let. Jedná se o účelové prostředky poskyt-
nuté v roce 2018 z daru Letiště Praha, které budou použity 
v roce 2019. Rozpočtové příjmy jsou 5 196 700 Kč, rozpočtové
výdaje 5 996 700 Kč, výnosy z hospodářské činnosti 1 440 000
Kč a náklady hospodářské činnosti 230 000 Kč. 

Schválení smlouvy ve věci příspěvku pro seniory nad 70 let
ve formě stravenek. Zastupitelstvo MČ Praha-Přední Kopanina
schválilo (hlasování 9-0-0) smlouvu ve věci příspěvku pro se-
niory nad 70 let (včetně) ve formě stravenek. Tento mimořádný
příspěvek bude poskytnut ve výši 750 Kč měsíčně na období
od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019.

Schválení cen vodného a stočného na rok 2019. Zastupitel-
stvo MČ Praha-Přední Kopanina schválilo (hlasování 9-0-0)
vodné a stočné pro rok 2019. Z důvodu započtení inflace, růstu
ceny vody jako komodity a nutnosti generovat finanční pro-
středky na obnovu infrastrukturálního vodohospodářského ma-
jetku naší městské části dojde v roce 2019 ke zdražení o 2,5 %,
což je 2,40 Kč na 1 m3. Výsledná cena pro rok 2019 pro vodné
je 40,88 Kč za 1 m3 bez DPH a pro stočné 33,32 Kč za 1 m3 bez
DPH.

Petr Vokáč, tajemník ÚMČ

Výběr ze zápisů zasedání ZMČ

Vážení Pražané, určitě máte mnohdy
pocit, že čas utíká čím dál tím rychleji.
Letos to budou tři roky, kdy poprvé
vznikla zákonná povinnost objednat si re-
vizního technika, aby provedl revizi va-
šeho kotle na pevná paliva.

Udělejte něco pro sebe a životní pro-
středí, ve kterém žijete. Dejte sbohem
přikládání a vyměňte starý, neekologický
kotel za moderní tepelný zdroj, který ne-
vyžaduje vaši stálou pozornost a neobtě-
žuje kouřem vaše sousedy a okolí.
Využijte poslední příležitosti k získání
vysoké dotace a připravte se včas na
zákaz topení uhlím v emisně nevyhovují-
cích kotlích, který stanoví připravovaná
vyhláška hl. m. Prahy, jejímž cílem je

zkrátit dobu přechodu na emisně vyspě-
lejší kotelní techniku o dva roky, než sta-
novuje zákon o ochraně ovzduší, a v co
nejkratší době zlepšit imisní situaci v ob-
lastech s obytnou zástavbou.

V současné době (do konce tohoto roku
nebo do vyčerpání finančních pro-
středků) probíhá příjem žádostí v rámci
druhé výzvy Kotlíkových dotací II. Na
podzim bude zahájen příjem žádostí 
o „kotlíkovou dotaci“ v rámci třetí, ale již
poslední výzvy. Připravuje se změna 
v administraci příjmu žádostí. S žadateli
bude předem uzavřen smluvní vztah, aby
tak byly vyloučeny pochybnosti a posí-
lena jistota, „zda se na mě dostane“. Po-
chybnosti vyplývají ze situace v jiných

krajích, kde stanovený počet žadatelů byl
naplněn během velmi krátké doby, i když
v Praze je situace jiná. Lidé bydlící v ro-
dinných domech o výměnu kotlů nejeví
přílišný zájem.

Čas je skutečně neúprosný a září 2022
je dalším termínem, od něhož bude 
zakázáno topit v kotlích 1. a 2. emisní
třídy. Využijte nabízené jedinečné příle-
žitosti a vyřešte si problém nevyhovují-
cích kotlů na tuhá paliva dříve, než vám
k jejich výměně vznikne zákonná po-
vinnost. Čerpejte dotace, dokud jsou 
k dispozici.

Miroslav Zeman, 
Magistrát hl. m. Prahy

Kotlíkové dotace zlepšují ovzduší

Na území Prahy a v jejím blízkém okolí se
podařilo společnosti Potex, která celoročně
třídí oblečení pro potřebné, za loňský rok
zachránit 2 607 497 kg použitého textilu 
a příznivě tak ovlivnit životní prostředí. Na
Přední Kopanině to bylo konkrétně 3720 kg
textilu. 

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

V loňském roce předal Potex charitám více
než 37 574 kg vytříděného textilu. Nepo-
užitelné textilie jsou pak ekologicky zlik-
vidovány u oprávněných firem. Z části
výtěžku společnost finančně podporuje ne-
ziskové organizace, jakými jsou například
Klokánek Chabařovická, Pomocné tlapky,
Pro-contact, Linka bezpečí, Kapka naděje 
a další. Loni obdržely partnerské organi-
zace celkem 1 014 810 Kč.

Pokud vám není lhostejná pomoc lidem 
v nouzi, neváhejte probrat své šatníky a da-
rovat oblečení. Moc děkujeme.

Veronika Knoblochová, Potex

Tříděním textilu pomáháte lidem v nouzi
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Harmonogram rozmístění kontejnerů 
na objemný odpad na první pololetí 2019 
9. 5. od 9 hod. do 10. 5. do 9 hod. K Padesátníku (u fotbalového hřiště)

K Prelátům (u nádob na tříděný odpad)
28. 5. od 14 do 18 hod. K Juliáně u č. p. 104
25. 6. od 14 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 ve-
řejného 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 do 18 hod., a to v termínech 28. 5. a 25. 6. V termínu 9. 5. bude kontejner přistaven na náklady naší městské části, 
a to do 9 hodin prvního dne a odvezen 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 kon-
trolou 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.

Již archivované písemné materiály vzniklé z činnosti obce jsou
rozděleny do několika celků a uloženy ve dvou institucích, ve
Státním okresním archivu Praha-západ se sídlem v Dobřicho-
vicích (starší materiály) a v Archivu hlavního města Prahy (dále
AHMP) sídlícím na pražském Chodovci (mladší materiály). 

V archivním souboru „Archiv obce Přední Kopanina“ depo-
novaném ve Státním okresním archivu Praha-západ se sídlem 
v Dobřichovicích se nachází písemnosti vzniklé z činnosti
Obecního úřadu Přední Kopanina z let 1840–1945 (číslo listu
NAD 230). Vedle tohoto souboru jsou zde uloženy také písem-
nosti vzniklé z činnosti MNV Přední Kopanina v rozmezí let
1945–1960 (archivní soubor „Místní národní výbor Přední Ko-
panina“, časový rozsah 1945–1960, číslo listu NAD 231). 

Část agendy obce vzniklé před rokem 1945 (především kro-
niky, stavební a projektová dokumentace, mapy) a zejména pak
mladší materiály z 50. – 80. let 20. století jsou uloženy v AHMP
v archivním souboru s názvem „MNV Praha-Přední Kopanina
(1845) 1945–1990 (1999); č. l. NAD 2848. Jde o úřední pí-
semnosti vzniklé převážně z činnosti Místního národního vý-
boru Praha-Přední Kopanina. Prostřednictvím archivního
inventáře (číslo pomůcky 594) uloženého v badatelně AHMP
se mohou zájemci seznámit s podrobným obsahem tohoto
fondu. 

Část písemností vzniklých z činnosti právního nástupce MNV
– Místního úřadu Praha-Přední Kopanina, zahrnující agendu 
z období po roce 1990, je uložena v archivním souboru „Úřad
městské části Praha-Přední Kopanina“ (č. l. NAD 3171), který
je rovněž součástí archivních depozitářů AHMP. 

Bohužel je nutno říci, že v případě všech výše uvedených ar-
chivních souborů jde o materiál značně torzovitý, týkající se

hlavně běžného provozu a standardních agend úřadu. Pro zá-
jemce o novodobé dějiny obce jsou z něj přínosnějším a nej-
lépe uchopitelným zdrojem informací patrně tři obecní pamětní
knihy, „kroniky“, přibližující běžný život v obci v časovém ob-
dobí mezi lety 1841–1993. I ty jsou součástí zmíněného fondu
uloženého v AHMP (č. l. NAD 2848). Na rozdíl od ostatních
kopaninských dokumentů však byly zdigitalizovány a jsou
volně přístupné na internetu. Lze je najít jak na stránkách
AHMP, tak stránkách Úřadu městské části Praha-Přední Kopa-
nina (http://www.prednikopanina.cz/pametni-knihy-kronika/).

Nejmladší dokumenty (tzv. živé spisy) jsou z velké části stále
uloženy na Úřadu městské části Praha-Přední Kopanina. Do
AHMP se ty nejdůležitější z nich dostanou teprve až po vy-
pršení jejich tzv. skartační lhůty, laicky řečeno, až již nebudou
potřebné pro další činnost úřadu.

Martin Omelka a Otakara Řebounová, 
Archiv hlavního města Prahy

Kde hledat informace vztahující se k historii
Přední Kopaniny? 

Nejpozději do 31. 3. 2019 byl splatný poplatek za psa. Pokud
jste ještě nezaplatili, připomínáme tuto povinnost. Poplatek
můžete uhradit v hotovosti na ÚMČ v úředních hodinách, 
tj. v pondělí a ve středu od 8.00 do 17.00 hod., nebo převodem
na účet 2000703389/0800. Jako variabilní symbol uveďte
číslo domu pro identifikaci vaší platby. 
Děkujeme.

Jaroslava Doksanská, referentka ÚMČ

Zaplatili jste 
poplatek za psy?
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Harmonogram rozmístění velkoobjemových
kontejnerů na rostlinný odpad na jaro 2019 

So 27. 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 18. 5. od 13 do 16 hod. K Juliáně u č. p. 104
So 1. 6. od 9 do 12 hod. K Padesátníku, č. p. 118 – u samoobsluhy
So 15. 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 nebo od 13 do 16 hodin, a to
v termínech 27. 4., 5. 5., 18. 5., 1. 6. a 15. 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
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

Kontejnery budou rozmístěny následovně:

Út 18. 6.  So 14. 9.

Harmonogram mobilního sběru 
nebezpečného odpadu na rok 2019 

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

Ještě před několika měsíci neměli stráž-
níci při řešení jakéhokoli přestupku v ob-
lasti dopravy možnost volby. Litera
zákona hovořila jasně: za takový přestu-
pek bylo možné ukládat jen a pouze po-
kuty nebo případ postoupit do správního
řízení, nic jiného.

Podobná situace panovala i u pře-
stupků v oblasti veřejného pořádku, 
občanského soužití apod., kde byla mini-
mální sankce ve formě napomenutí, které
muselo být přestupci předáno v písemné
formě. V mnoha situacích to však způso-
bovalo problémy nebo nedorozumění. 
V praxi se ani jeden z výše zmíněných
postupů neosvědčil.

S 1. lednem roku 2019 přišla opět
změna. Parlament ČR uzákonil původní
praxi – tedy zrušil institut „napomenutí“,
zrušil povinnost ukládat finanční sankce
za dopravní přestupky a vrátil „starou
dobrou domluvu“. Domluvou lze řešit
méně závažné přestupky jak v dopravě,
tak v jiných oblastech. Řešení samotného
přestupku je vždy na uvážení strážníka na
místě s přihlédnutím ke všem okolnos-
tem. Samozřejmě i v těchto případech
musí strážník postupovat v mezích zá-
kona a vy jste při řešení přestupku po-
vinni prokázat svou totožnost.

Jiřina Ernestová, 
Městská policie hl. m. Prahy

Stará dobrá domluva
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Nápad „kino pro Kopaninu“, který poprvé vyslovil a tím podal
podnět úřadu naší městské části pan Ivo Medek Kopaninský již
v loňském roce, se podařilo v průběhu března zrealizovat. Velký
dík patří panu Zdeňku Hradilovi, jenž se postaral o výběr vhod-
ného zařízení z hlediska technických parametrů a dohlédl i na
samotnou realizaci. Celé promítací zařízení bude hrazeno z do-
tace na kulturu, kterou naší městské části poskytlo Letiště
Praha.

Aby si naše „malé kino“ užily pokud možno všechny věkové
skupiny, rozhodli jsme se pro pravidelné promítání, a to kaž-
dou poslední neděli v měsíci od 15 hod. pro děti a od 19 hod.
pro dospělé. Vzhledem k tomu, že naším přáním je poskytnout
tuto službu všem obyvatelům Přední Kopaniny, bude promítání
pro malé i velké diváky zdarma.Na základě dotazů a anket jsme

si vytvořili předběžný seznam filmů a pohádek, o něž jste pro-
jevili zájem. Na našem kopaninském plátně budeme promítat
pohádky zahraničních produkcí, ale i ty ryze české. Dospělí se
mohou těšit na filmy nové, stejně jako na ty již „zapomenuté“.
O termínech a programu budete informováni zhruba měsíc pře-
dem, a to jak na letácích na našich vývěskách, tak e-mailem od
paní Jaroslavy Doksanské.

Jelikož není možné nyní odhadnout, jak velký bude zájem 
z řad obyvatel, prosíme o rezervace na jednotlivá představení
přes e-mail kinokopanina@seznam.cz, kam můžete napsat i svá
přání ohledně filmů, které byste rádi zhlédli. Pokud to bude 
v našich silách, pokusíme se vyhovět.

Přeji všem krásné zážitky v našem kopaninském kině.
Šárka Kopičková, místostarostka

Startuje kino na Kopanině

28. 4. / 15.00 h. / Kino pro děti, v sále radnice
(program bude upřesněn)
19.00 h. / Kino pro dospělé, v sále radnice 
(program bude upřesněn)
30. 4. / 15.00 h. / Stavění máje, na Hokešové
námětí / Posezení, pečené sele, v restauraci 
U Housliček
20.00 h. / Čarodějný bál, v restauraci 
U Housliček
14. 5. / 19.00 h. / Pavel Žalman Lohonka, 
v rotundě
26. 5. / 15.00 h. / Kino pro děti, v sále radnice
(program bude upřesněn)
19.00 h. / Kino pro dospělé, v sále radnice 
(program bude upřesněn)
29. 5. / 19.00 h. / Beseda Příběhy Afriky, 
Saša Ryvolová, v sále radnice
8. 6. / 9.00 h. / Pochod na Okoř
23. 6. / 15.00 h. / Divadélko Romaneto, v sále
radnice
30. 6. / 15.00 h. / Kino pro děti, v sále radnice
(program bude upřesněn)
19.00 h. / Kino pro dospělé, v sále radnice 
(program bude upřesněn)
28. 7./ 15.00 h. / Kino pro děti, v sále radnice
(program bude upřesněn)
19.00 h. / Kino pro dospělé, v sále radnice 
(program bude upřesněn)
25. 8. / 15.00 h. / Kino pro děti, v sále radnice
(program bude upřesněn)
19.00 h. / Kino pro dospělé, v sále radnice
(program bude upřesněn)

Srdečně zveme na všechny akce.
Rezervace vstupenek do kina na
kinokopanina@seznam.cz (zde zároveň můžete
napsat, co byste v kině rádi viděli) a na čísle 
606 176 707, Š. Kopičková.
Rezervace vstupenek na ostatní akce na
urad@prednikopanina.cz a na čísle 608 935 156,
J. Doksanská.

JUBILEA:
Není žádné umění být mladý, když je nám dvacet čtyři let. 

Charlie Chaplin
Karel Veselý, 75 let
Dagmar Kratochvílová, 85 let
Irena Masopustová, 85 let 

ÚMRTÍ:
Čas ubíhá a nevrací, co vzal. Jen láska, úcta a vzpomínky 
v srdcích zůstávají.
Hana Winnová, 82 let

Jaroslava Doksanská, referentka ÚMČ

Ze života...

Kulturní a jiné akce na Kopanině

Pojďte s námi na Okoř!
Dne 8. června se koná již 19. 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
naší městskou částí. Srdečně zveme!
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Byla sobota 2. března kolem poledne, když zasedla se skupinkou
psychiatrů v hospodě U Housliček. Nedůvěřivě se rozhlížela
kolem sebe, ale plzeňské pivo jí chutnalo. Američanka Shirley,
specialistka na poruchy mozku, která znala jen pár evropských
měst, kam jezdila na kongresy. Teď se ji čeští kolegové rozhodli
vytáhnout z pohodlí Hiltonu a ukázat jí echt českou veselici.

„My máme v Americe masopustní průvody taky,“ řekla hrdě,
„ale cítím, že tady to bude trochu jiné.“

Do sálu vešel lékař v bílém plášti a se stetoskopem. Shirley
zbystřila. Tak to bude přece jen pravda, co se v Americe říká: 
o Velikonocích tu bijí ženské do bezvědomí biči zvanými pom-
lázka, o masopustu se všichni perou, až stříká krev, a lékař se
tudíž hodí.

„Jaká je vaše specializace, pane kolego?“
„Razítka, spisy, komunikace s magistrátem, ověřování listin,

řešení problémů s přerostlou trávou na obecních pozemcích,“
odpoví ten v bílém plášti.

Shirley to dojde. Maska. Mohlo jí to dojít už dřív, protože
umělohmotné obočí a nosy z plastu lékaři do práce nenosí.

„A tohle je taky maska?“
„Ne, tenhle pán skutečně vypadá jako Obelix a do masky se

teprve převlékne. Myslím, že letos jde za Asterixe.“
Shirley je trochu zmatená, ale k masopustního průvodu se

připojí. Všechno si fotí a hned to posílá na Instagram. Jsou to
fotky, jaké na masopustu v Gulf Shores nepořídíte. Kapela na
valníku taženém traktorem, která navzdory mrholení hraje, jako
by se nechumelilo... Holčička v šatech jak z Mrtvé nevěsty
Tima Burtona... Muž v masce obecního policajta s opravdovou
pistolí... Donuty, které nemají uprostřed díru... Wow!

„A toto je co?“ ptá se Shirley.
„Toto je sulc. Aspik. A toto je jelito.“
„Blood sausage,“ otřese se Shirley.
„Tak tomu říkej black pudding a hned to chutná líp, vidíš?“
„Ó můj bože! Je to vůbec legální?“ zděsí se Shirley, když

kousne do makového koláčku. „Vždyť se z toho dělá opium!“
„Možná v zemích zlatého trojúhelníku, ale tady to normálně

jíme. Na intoxikaci organismu máme něco jiného. Dáš si kal-
vádos, slivovici nebo zelenou?“

Večer hraje U Housliček kapela a Shirley trochu tančí. Pak už
tančí víc.

„Great! Skvělá kapela! Odkud jsou?“
„Z Kolína!“
„Proč už dávno nemají pamětní desku v Nashvillu? A ty pís-

ničky jsou od koho?“

„Tak různě. Jarda Samson Lenk, Michal Tučný, Ramm-
stein...“

„Bravo, Tučný Rammstein!“
Na baru se Shirley zajímá o něco, co ještě nezná. Vodku zná

z kongresu ve Varšavě, ovarové koleno viděla zdálky na kon-
gresu v Pasově, ale...

„Becherovka? Amazing! Jednu pro mě a další pro tyhle čtyři
pány, please. Dá se to koupit v bezcelní zóně?“

Je půlnoc a Shirley zavěšuje na Instagram poslední fotku. Je
trochu rozmazaná – pořídila ji z taxíku, který ji odvážel do
chladného luxusu hotelu Hilton. Na fotce je rotunda se siluetou
vodníka, který hledá cestu domů z masopustní veselice. A pod
tím dva hashtagy: #prednikopanina #loveforever.

Jan Hlaváč

S Američankou na kopaninském masopustu
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V návaznosti na masopust jsme se pokusili znovuobnovit tra-
dici dětského karnevalu. Počáteční nejistota, zdali se ratolesti 
s rodiči po masopustním veselí zajdou na dětský karneval po-
dívat, se velmi rychle rozplynula.

Sál restaurace U Housliček se začal plnit těsně před 14. ho-
dinou. Na chodbě restaurace čekali na dětské návštěvníky As-
terix a Obelix, kteří jim rozdávali balonky. Na sále již vyhrával
hudební doprovod dětských hitů, za který děkujeme panu Ko-
línovi. Právě on jménem úřadu naší městské části přivítal
všechny přítomné děti a jejich rodiče. 

Během karnevalového veselí došlo na tanec, soutěže typu
„tref se do klauna“, „nažeň balonek plácačkou na mouchy do
branky“ a v neposlední řadě „přetahování za pomocí lana“. Toto

klání vygradovalo nepřipravenou disciplínou, a to „všechny děti
proti Asterixovi a Obelixovi“. Výsledek byl vskutku famózní,
když se kopaninským dětem podařilo na laně oba tyto hrdiny
přetáhnout.

Vrcholným číslem odpoledne se stalo vystoupení pana kou-
zelníka. Předvedl spoustu kouzel, do kterých zapojil nejenom
přítomné malé diváky, ale i králíka, holubici a hada. V závěru
jsme zhlédli karnevalovou přehlídku, při níž byly všechny
masky představeny a odměněny diplomem a drobným dárkem.

Děkujeme rodičům a dětem za krásnou atmosféru a těšíme
se zase za rok.

Šárka Kopičková, místostarostka

Dětský karneval v restauraci U Housliček
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V roce 2019 nás čeká Velikonoční pondělí až 22. dubna. Pro-
dloužený velikonoční víkend tedy vychází na 19. až 22. dubna,
školáci navíc mají velikonoční prázdniny od čtvrtka 18. dubna.
Možná ani nemusíme připomínat, že už počtvrté budou o Veli-
konocích čtyři dny volna pro všechny – od roku 2016 je Velký
pátek státním svátkem.

Velikonoce jsou nejvýznamnějším křesťanským svátkem,
oslavou zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Jsou i obdobím lidových
tradic spojených s vítáním jara, které s náboženským svátkem
souvisí jen volně. Rovněž jsou svátky netypickými, nemají
pevné datum a každý rok na ně připadne jiný termín, který se
navíc může lišit až o měsíc. A počátek jara na konci března nebo
na konci dubna, to už je pořádný rozdíl. Datum Velikonoc se
totiž určuje podle tohoto pravidla: Velikonoce připadají na ne-
děli následující po prvním jarním úplňku, přičemž když první
jarní úplněk bude v neděli, slaví se Velikonoce až další neděli.
Podle těchto pravidel může Velikonoční pondělí připadnout na
den v rozmezí od 23. března do 26. dubna.

Celým velikonočním svátkům předchází tzv. Svatý neboli Pa-
šijový týden, který vrcholí třemi dny: Zeleným čtvrtkem, Vel-
kým pátkem a Bílou sobotou. Poslední týden dlouhého postního
období připomíná utrpení Ježíše Krista a každý den má své po-
jmenování. Množství lidových zvyklostí v tomto období jako
by napříč časem propojují křesťanské i předkřesťanské oby-
čeje, které se praktikují dodnes. 

Květná neděle – připomíná vjezd Ježíše Krista do Jeruzaléma.
České pojmenování tohoto dne pochází od kvetoucích kočiček,
jimiž se zdobí chrámy na památku vstupu Ježíše do Jeruzaléma.
Tehdy mu lid prostíral svá roucha na cestu a kladl na ně olivové
a palmové větvičky na znamení úcty. Vzhledem k faktu, že nic ji-
ného na Velikonoce ve střední Evropě obvykle nekvete, zaměnili
Češi palmové listí za rašící jehnědy – kočičky.

Květné neděli se říká také Pašijová. Je to zkomolenina latin-
ského označení De passione Domini – Umučení Páně. Pro křes-
ťany je to šestá a zároveň poslední neděle postní. Připomíná
jednak slavný vjezd Ježíše do Jeruzaléma a zároveň se při bo-
hoslužbách předčítá zpráva o jeho umučení, tzv. pašije. Při li-
turgii se obchází kostel. Po obchůzce lidé, hudebníci a zpěváci
vejdou dovnitř a zavřou za sebou vrata. Kněží zůstanou venku
a zpívají střídavě se zpěváky chvalozpěvy. Nejvyšší kněz potom
zaklepe křížem třikrát na vrata, ty se mu otevřou a průvod vejde
do chrámu. Při mši nehoří kadidla ani svíčky na znamení
smutku. Požehnané kočičky zastrkují věřící doma za svaté ob-
rázky a v polích je házejí do osení, aby se dobře dařilo. Svě-
cené kočičky polykají nalačno, aby příští rok nedostali zimnici.

Modré pondělí – v kostelech se vyvěšovaly modré látky, stu-
dentům začínaly jarní prázdniny. Původně se tak nazývalo po-
slední masopustní pondělí, kdy se na znamení začínajícího půstu
zdobily kostely modrými látkami. Možné je také, že český název
vznikl z němčiny. Po slavnosti Květné neděle se mohla dostavit
pondělní kocovina a německé slovo blau (modrý) znamená také
slangově opilý. Ještě lze použít spojení se slovem lau (nečinný),
neboť se v tento den nemělo pracovat.

Šedivé úterý – východní církve připomínají prokletí ne-
plodného fíkovníku, který představuje židovský národ. Ne-
plodný strom, jenž se před Kristem pyšnil bohatým listím,
nechal uschnout. Spasitel chtěl svým učedníkům objasnit pří-
činu a neodvratnost zkázy Izraele. Židé vyznávali Boha a tím
se lišili od všech ostatních národů. Hospodin jim ve zvláštní
míře projevoval svoji přízeň a oni si mysleli, že jsou spra-
vedlivější než všichni ostatní. Zkazila je láska k světu 
a touha po bohatství. Chlubili se svým poznáním a přitom
neznali Boží požadavky. Židovské náboženství se svým vel-
kolepým chrámem, posvátnými oltáři, knězi v mitrách a pů-
sobivými obřady oslňovalo, chyběla mu však pokora, láska
a dobrota. Oproti Modrému pondělí bylo Šedivé úterý dnem
vyhrazeným úklidu domácnosti. V tento den se ze všech koutů
stavení vymetaly pavučiny, čistila se okna nebo se dokonce
bílilo.

Škaredá (černá) středa – v tento den podle Nového zákona
zradil Jidáš za třicet stříbrných Ježíše. Škaredé středě se říká
také Sazometná, protože právě tehdy bylo nutné vymést
všechny komíny. Je to logické, neboť se už oteplilo tak, že bylo
možné nechat vyhasnout oheň v peci a vyčistit komín od sazí.
Když se komín nevymete, saze a dehet mohou uvnitř chytit 
a vyhoří celý dům. To ví dodnes každý, kdo se musí starat 
o dům. Podle lidové pověry se v tento den lidé neměli mračit, aby
se nemračili všechny středy v dalším roce. Na Škaredou středu se
v českých zemích pečou jidášci, což je pečivo, které připomíná
smyčku, na níž se Jidáš oběsil. Jí se pomazané medem.

Zelený čtvrtek – den odpuštění. Původní pojmenování to-
hoto dne bylo Lkavý čtvrtek. V tento den by se měla jíst zelená
jídla (špenát, kopřivy, řeřicha apod.), aby byl člověk zdravý.
Bylo to v evropských poměrech důležité opatření, protože kaž-
dodenní obilná kaše se během zimy přejedla snad každému 
a hlavně bylo potřeba dodat tělu co nejrychleji čerstvé vitaminy
a stopové železo.

Název Zelený čtvrtek vznikl nejspíše zkomolením původního
německého názvu Greindonnerstag (Lkavý čtvrtek) na Grün-
donnerstag (Zelený čtvrtek).

Průvodce po Velikonocích
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Velikonoční svátky jsou spojeny s jarním obdobím (i když letos
jsou až v druhé polovině dubna). Často jsou vnímány jako
svátky jara, svátky návratu mízy do přírody. A není to moc da-
leko od křesťanského pojetí – vítězství života nad smrtí skrze
Ježíšovo vzkříšení. Hebrejské slovo pro Velikonoce je „Pe-
sach“, které znamená „přechod“. Přeji každému z vás, aby ve-
likonoční svátky byly přechodem do života v plnosti i uprostřed
těžkostí každodenního života. 

Pokud tento „přechod“ chcete prožít ve společenství, zvu vás
na velikonoční obřady v kostele sv. Víta v Tuchoměřicích. Na
Zelený čtvrtek (18. dubna) bude mše svatá na památku večeře
Páně v 18.30 hodin. Na Velký pátek (19. dubna) bude křížová
cesta (putování s křížem) v 15 hodin a velkopáteční obřady 
s účastí věřících z Husova sboru v 18 hodin. A na Bílou sobotu
(20. dubna) bude slavnostní velikonoční vigilie ve 21 hodin.
Během tohoto „tridua“ („třídení“) přejdeme ze společně proží-
vaných pašijí s Kristem k radosti vzkříšení a nového života.

Alain Cleyssac, komunita Chemin Neuf

P. S.: S velikonočními svátky se vrací život také do rotundy
sv. Maří Magdaleny: 26. dubna a 17. května bude v rotundě
modlitba se zpěvy z Taizé od 19 hodin. Zvu vás také na Noc
kostelů (24. května), kdy rotunda bude otevřena od 19 do 
22 hodin. A nenechte si ujít pouť sv. Víta a den otevřených dveří
v tuchoměřickém klášteře v neděli 16. června. Podrobnosti na-
jdete na www.tuchomerice.farnost.cz.  

Velikonoční přechod

Na Zelený čtvrtek se připomínají dvě hlavní události:
1. Ježíšova večeře na rozloučenou („poslední večeře“), při

níž myje apoštolům nohy, ustanovuje eucharistii a zároveň je
zrazen od Jidáše.

2. Ježíšova modlitba v Getsemanské zahradě a jeho zajetí.
Při Gloria na Zelený čtvrtek se naposledy rozezní zvony 

a varhany. Znovu se ozvou až při velikonoční vigilii. Místo
zvonů se používají řehtačky. Říká se, že zvony odletěly do
Říma. Po modlitbě Sláva na výsostech Bohu (Gloria in excel-
sis Deo) zvony umlkají a odlétají do Říma pro požehnání od
papeže. Letí tiše, první nejstarší, které znají cestu, na konci
malé, aby se neztratily. Letku uzavírají obrovský Zikmund 
z chrámu svatého Víta na Pražském hradě a Marie z Týnského
chrámu na Staroměstském náměstí. Kudy přesně zvony letí,
není známo. Nikdo je nikdy neviděl. Když jim Svatý otec 
v Římě požehná, vrátí se stejnou cestou nazpět.

Velký pátek – je dnem, kdy si připomínáme utrpení  (pašije)
a smrt Ježíše Krista na kříži.

Den Kristova ukřižování je v lidových pověrách spojován 
s nejsilnější magií. Otevíraly se hory, které vydávaly poklady.
V sobotu se nemělo nic půjčovat, protože půjčená věc by byla
očarovaná. Nesmělo se hýbat se zemí (orat, rýt, kopat ani oko-
pávat) a prát prádlo, protože by bylo namáčené do Kristovy
krve. Křesťané to zřejmě převzali od Židů z jejich tradice šá-
besu neboli soboty, kdy je práce proti Božím záměrům. Křes-
ťanská neděle je v podstatě to samé. 

Bílá sobota – den, kdy byl Ježíš ukládán do hrobu. Doma se
bílilo, vařily a pekly se obřadní pokrmy, mazance a beránci,
muži a chlapci pletli pomlázky, zdobila se vajíčka.

Na Bílou sobotu se vrací zvony z Říma a po Gloria se znovu
rozezní. Když hospodyně při jejich zvonění zamete dům, ne-
budou se v něm po celý rok držet švábi ani jiná hmyzí havěť.
Pokud se při něm člověk umyje v pramenité vodě, bude celý
rok zdravý. Ze stejného důvodu se během zvonění třese ovoc-
nými stromy, stříkají se vodou a potírají čerstvě zadělaným těs-
tem. Dodá jim to sílu a odpudí škůdce. Všechno jsou to
praktická opatření – alespoň jednou ročně by se měl člověk
umýt, zamést světnice a postarat se o sad. Název získala sobota
po bílém rouchu novokřtěnců, kteří se celý den intenzivně při-
pravovali na křest o velikonoční vigilii, jež už patří k Veliko-

noční neděli. Název zřejmě také odkazuje k bílení vápnem,
které kvůli dezinfekci následovalo po velkém úklidu domác-
nosti. 

Bílá sobota je zlomem Svatého týdne. Tmu a ticho v kostele
střídá světlo svící, zvonění a varhany. Vše směřuje k oslavě
zmrtvýchvstání. Končí půst, pečou se velikonočních beránci 
a mazance.

Velikonoční neděle (Boží hod Velikonoční, Slavnost 
zmrtvýchvstání Páně) – všechny tyto názvy označují den, kdy
by se měla setkávat jen nejbližší rodina. Je největším svátkem
celého liturgického roku. Jedly se pokrmy posvěcené v kostele
a každý, kdo do domácnosti přišel, musel být takovým jídlem
obdarován.

Nastupující noc ze soboty na neděli patří obřadům veliko-
noční vigilie. Boží hod velikonoční je největší slavnost křes-
ťanského světa a slaví se při ní Kristovo vzkříšení, vítězství nad
smrtí a vykoupení všeho lidstva. Neděli zmrtvýchvstání před-
chází bohoslužba v noci, během níž se uskutečnilo Ježíšovo
zmrtvýchvstání. Celé Velikonoce končí až za padesát dní svát-
kem Seslání Ducha svatého na apoštoly po Ježíšově nanebe-
vstoupení, zvaným Letnice.

Velikonoční (Červené) pondělí – v tento den již od časných
ranních hodin vyrážejí všichni muži s upletenými pomlázkami,
aby z děvčat vyhnali nemoci a lenost. „Aby nožky běhaly, ru-
čičky pracovaly a hlava nebolela.“ Je to den oblíbený hlavně 
u mužů. Právě tehdy se mělo darovat červené vejce a dívka
měla být vyšlehána, aby byla celý rok zdravá.

Velikonoční pondělí nepatří z hlediska křesťanské liturgie 
k výjimečným dnům a pracovní volno je tedy spíš zvykové,
protože dříve po velkých svátcích následoval den klidu. Bylo to
praktické opatření, neboť pořádná oslava dokáže stejně pořádně
unavit. Zato je Velikonoční pondělí časem pohanských pře-
chodových rituálů ze zimy do léta. Sílu a plodnost zajišťují
ženám pomlázky z vrbových proutků, zdraví a odolnost získá-
vají muži ze studené vody. Rozdávají se vajíčka jako symbol
nového života, peče se sladké a tučné pečivo kvůli budoucí hoj-
nosti. Kraj od kraje se praktikují různé slavnosti, které sahají až
k čarodějnickým rituálům.

Jaroslava Doksanská a Petr Vokáč
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Tahle zima byla divná. Na tom samo o sobě nic divného není:
všechny zimy jsou divné. Někdy nasněží, někdy je bláto, někdy
mrzne, někdy rozkvetou meruňky… (To jsem si nevymyslel.
Pamatuji si, že začátkem sedmdesátých let bylo o kvetoucích
meruňkách ve zprávách vždycky takhle po Vánocích asi tři
roky po sobě pravidelně.) Stát se může cokoli, a nikdy tak, aby
to lidem bylo vhod. Snad jediné, co je čirý mýtus, je ladovská
bílá zima – narazil jsem před několika lety na rozbor kohosi,
kdo si dal tu práci a prošel meteorologické záznamy z časů La-
dova dětství. Výsledek? Zimy tehdy byly stejné, jako je známe
dnes. Tedy ve středních Čechách většinou bláto nebo holo-
mráz, sníh jenom občas a nikdy nadlouho; to jenom Ladovi,
když kreslil svoje obrázky z dětských let – jako každému – ut-
kvělo v paměti právě to krásné a výjimečné… (Pravda, mohou
přijít extrémní okolnosti. Okolo roku 1816 asi dva roky pano-
valy kromobyčejně tuhé zimy a léta v podstatě neexistovala.
Nejen u nás, ale celosvětově. Mohla za to kromobyčejně silná
sopečná erupce, která vychrlila do atmosféry tolik popílku, že
na celou tu dobu velmi úspěšně odstínila sluneční svit. Naštěstí
se to nestává příliš často.)  

Ale jak pravím, tahle zima byla divná. Nebyla zdlouhavá jako
ta – kolik je to, osm let? –, kdy první sníh napadl začátkem října
a pak to nebralo konce až někdy do dubna. Nebyla ani svérázně
rozhoupaná jako ta předminulá, kdy napřed v lednu přišlo vy-
trvalé sněžení provázené silnými mrazy a meteorologové se ne-
chali slyšet, že máme nejstudenější zimu za sedmdesát let,
načež následoval vlahý únor a meteorologové se nechali sly-
šet, že je to nejteplejší únor za podobně dlouhou dobu. (Ten-
krát v onom lednu 2017 se mnozí sousedé divili, cože to má
být, taková „klendra“, to že přeci „nikdá“ nebývalo. Já se divil
taky, a to dvěma věcem. Za prvé tomu, že se oni diví, ten měsíc
se nejmenuje „leden“ zbůhdarma. A za druhé tomu, že sněží 
a zároveň tak hluboce mrzne – ta kombinace byla nezvyklá, to
pohromadě nechodívá.) A nebyla ani pozoruhodně teplá jako
ta minulá, kdy jsem na Tři krále viděl keře obsypané kočičkami
(ne tady na Kopanině, ale v Polabí, kousek od Čelákovic, to
zase není tak daleko). Byla vlastně celkem obyčejná, až na to,
že…

Je to něco, co bych nevěděl, nepatře k obecním počišťova-
čům. Předloni v tom lednu sněžilo hodně a museli jsme na vo-
zovky rozházet spoustu posypového kamínku. V pořádku. Loni
sníh skoro nebyl a spotřeba kamínku byla taky mizivá. Rovněž
v pořádku. Letos ale – až na jednu výraznou výjimku – vlastně
taky moc nenapadalo. A víte co? Toho zatraceného kamínku
jsme museli nasypat možná jako za obě předešlé zimy dohro-
mady.

Proč? Protože ač v prosinci ani v lednu příliš nesněžilo, ně-
kolikrát se udělala krásně klouzavá jinovatka. A protože pak
přišla ta zmíněná výrazná výjimka… Nemohli jste si toho ne-
všimnout. První únorová neděle, už to vypadalo, že pro letošek
máme zimu za sebou, a najednou bác. Za dopoledne patnáct
centimetrů těžkého mokrého sněhu, navečer v druhé vlně dal-
ších tři až pět. Kalamita, jaká tu dlouho nebyla; Praha se s ní
jakžtakž vyrovnala, ale v Kladně (to taky není zrovna daleko)
vyhlásili stav nouze. My u nás na Kopanině jsme měli plné ruce
práce, abychom zavčasu prohrábli aspoň ty nejdůležitější chod-
níky.

A tohle je vlastně důvod, proč celé toto povídání píšu. Je tu
na Kopanině několik sousedů, kteří nelení a odklízejí si sníh 
z chodníků u svých domů sami. Nemusejí, není to jejich po-
vinnost. My, kdož pro obec tu službu vykonáváme, jsme jim
vděční pokaždé, ale po téhle únorové nadílce jim chci (jménem
svým i kolegů) veřejně poděkovat. Věřte, že každý metr, který
jsme nemuseli prohazovat sami, nám nesmírně pomohl.

Leonard Medek

Očima metaře: něco o zimách

POTEX
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Asi před třinácti lety jsem se dozvěděl,
že i v našich časech je na Ašsku spousta
analfabetů. Dost mne to překvapilo, zá-
klady školního systému v českých krajích
položila Marie Terezie v roce 1774 a vše-
obecně povinná školní docházka platí od
roku 1869, čili něco takového už by ne-
mělo být skoro půl druhého staletí
možné, ale prý je to tak (říkala mi to
známá, která v Aši v té době pracovala ve
škole pro dospělé). Že tam v odlehlých
samotách v kopcích dosud žije nemálo
lidí, kteří odmítají své děti posílat do
školy, protože oni tam taky nechodili 
a nikdy jim to nechybělo, tak proč by se
jejich ratolesti měly někam vláčet a mařit
čas učením.

No dobře, řekl jsem si tehdy. Ašsko je
specifická končina, daleko odevšad, pro
zbytek země – včetně ministerstva škol-
ství a dalších orgánů, do jejichž působ-
nosti tenhle problém patří – zajímavé
leda tím, že je to takový ten cancourek na
úplně nejzápadnějším konci republiky, 
a jediní, kdo se o něj starají víc (a ani ti
ne nějak moc), jsou tvůrci křížovek, pro-
tože Aš je jedním ze dvou míst u nás,
která mají toliko dvoupísmenný název (to
druhé je pidivesnička Eš u Pelhřimova,
kdybyste to nevěděli). Tam se to tedy dít
může, ovšem ve středních Čechách by to
už dávno neprošlo. Jenže v poslední době
mám stále silnější pocit, že i tady na
Přední Kopanině s námi žije spousta ta-
kových, kteří neumějí číst. (Nebo přinej-
menším neumějí číst latinku. Což ale ve
výsledku vychází nastejno.)

Co mne k tomu přivedlo? Kontejnery
na tříděný odpad. Máme je v obci celkem
na třech stanovištích. Jedno bývá větši-
nou v pohodě, ta druhá dvě, u prodejny 
a v ulici K Prelátům, jsou chronicky bo-
lavými místy. Kdykoli jsou tam kontej-

nery přeplněné a trošku zafouká, papír 
i plasty se volně rozptylují do dalekého
prostoru. A přeplněné jsou, ač vyváženy
čtyřikrát týdně, velmi často. Částečně
proto, že spousta lidí se snaží přicpat
vlastní odpad do už tak plného vozíku,
takže pak nejde zavřít víko (nebo se o to
ani nepokoušejí) a vítr se má do čeho
opřít. Budiž, chápu, že když tam někdo
váží cestu s plnou taškou či pytlem, ne-
chce se mu to zase nosit zpátky. Částečně
proto, že spousta lidí hází do kontejnerů
„petflašky“ a kartonové krabice, aniž by
se je pokusili nějak zplacatit. Což už tolik
nechápu. 

Lidičky, to je tolik práce na tu láhev
napřed šlápnout nebo tu škatuli roztrhat
či složit? I jenom obyčejná krabice od
bot, ta nejmenší, zabere sedm krychlo-
vých decimetrů (litrů, pro ty, kdo radši
měří v tekutinových mírách); pokud je
prázdná, je to objem z valné většiny vy-
plýtvaný. A chybějící těm, kdož přijdou
po vás. Třetím důvodem pak je, že tyhle
kontejnery nevyužívají pouze místní oby-
vatelé. Na dotyčných krabicích, hlavně
na těch velkých, občas zůstávají nálepky
s doručovací adresou, a to se pak našinec
nestačí divit. Tahle je z prodejny potra-
vin na Petřinách, tamta z Hanspaulky,
třetí z Číčovic… No fajn, kontejnery jsou
veřejné, nemůžeme přespolním zabránit,
aby je použili taky. Jen mi nějak nevy-
chází, že by zaplatit si vlastní větší ná-
dobu (nebo častější odvoz) bylo dražší
než benzin, který při tom projedou; ne-
znám ale cenové relace ani jednoho,
takže třeba je. Nic z toho ovšemže ne-
souvisí se schopností číst, uznávám. Ale
klid, už se k tomu dostávám.

Tyhle kontejnery jsou zřetelně a nepře-
hlédnutelně označené. Jeden je modrý 
a je na něm veliký nápis PAPÍR, druhý

žlutý s nápisem PLAST. Dokonce jsou na
nich i obrázky, aby to jóó nikdo nespletl.
Jenže… Jenže když někdo přijde s igelit-
kou nebo s modrým či černým pytlem
nacpaným papírovým odpadem a hodí to
sakumprásk do modrého vozíku, právě
předvedl, že buď neumí číst, anebo se ne-
namáhá myslet. Protože ani igelit, ani mi-
kroten do PAPÍRU nespadá, to obojí patří
vedle, do PLASTU. A zrovna tak, když
někdo uvnitř kartonové škatule nechá
všechny ty polystyrenové tvarovky, co
mu v nich dodali objednané zboží; po-
lystyren je taky umělá hmota, hrome!
Žádný papír!  

No, pokud si, sousedé a mí čtenáři,
právě říkáte, že vy byste nic takového
nikdy neudělali, že pitomce, který tohle
nerozliší, aby pohledal, a že dozajista
přeháním, budiž vám čest. Neboť nepře-
háním ani trošičku, oba tyto nešvary na-
cházíme zhruba každý druhý den. 
A kdyby jenom ty… Schválně, co mys-
líte – záchodové prkénko, vyrobené z li-
sované hobry a zalaminované v umělé
hmotě, je to papír? Lovili jsme ho z mo-
drého kontejneru před nedávnem. Pytle
naplněné směsí špinavých hadrů, slupek
z ovoce, kostí a ostatního domácnostního
odpadu – je to papír nebo plast? Už nej-
míň dva měsíce je nacházíme v té či oné
nádobě každou chvíli. Takže tak. Není to
v pořádku, ani trochu není. Jenom nevím,
co s tím. Není dost dobře možné postavit
na každé kontejnerové hnízdiště – to
jsem si nevymyslel, to je technický ter-
mín – na čtyřiadvacet hodin denně poli-
cajta. Jediné, co se dá dělat, je začít sami
u sebe. Aby alespoň ti gramotní z nás ten
tříděný odpad odkládali správně a s ro-
zumem. A doufat, že to ti negramotní
časem odkoukají… 

Leonard Medek

Očima metaře: záhady gramotnosti
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Všude dobře, 
tak co doma
Na Letišti Václava Havla Praha platí od neděle 31. března letní
letový řád, který nabízí pravidelná přímá letecká spojení do 162
destinací v 54 zemích světa. V provozu budou také přímá spo-
jení do 16 dálkových destinací, což je nejvíce v novodobé his-
torii Letiště Praha. Denně je možné si zaletět do New Yorku na
letiště Newark s leteckou společností United Airlines nebo do
kazašské Astany se společností SCAT Airlines. Několikrát týdně
se bude létat také do marocké Casablanky, Florencie v Toskán-
sku či dánského Billundu. Mezi úplnými novinkami se objeví
také dvě čistě dovolenkové destinace – Pescara v Itálii a Zadar
v Chorvatsku, do obou bude létat dvakrát týdně společnost Rya-
nair. Díky těmto linkám dostávají cestující možnost využít rych-
lejší a pohodlnější cesty letadlem do destinací, které ještě
donedávna byly dostupné převážně prostřednictvím automobi-
lové dopravy. Nejvíce linek z Prahy bude během letošní letní
sezony směřovat do Itálie (17 destinací), následované Velkou
Británii (16 destinací) a Španělskem a Řeckem (obě země 
12 destinací). Ať už plánujete letní dovolenou nebo prodlou-
žený víkend, určitě si ze široké nabídky vyberete.
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Hledáte novou pracovní příležitost? Přidejte se do týmu Letiště
Praha, jež nabízí pozice různých zaměření a profesí. Práce 
v atraktivním prostředí mezinárodního Letiště Václava Havla
Praha přináší zázemí silné a stabilní společnosti s řadou bene-
fitů. Přijďte vnímat kouzlo dálek a cestování nejen při odletu 
a zjistit, že práce na letiště letí. K dispozici je široká nabídka

volných míst pro zkušené odborníky, absolventy i nadšence,
kteří mají chuť zkusit něco nového a podílet se na budoucnosti
letiště. Aktuální nabídku volných pracovních pozic můžete sle-
dovat na pracovním portálu www.proudly.cz a na webové
stránce www.pracenaletisti.cz. 

Práce na letišti

Letiště Praha i letos vyhlásilo grantový program na podporu 
a ochranu životního prostředí v blízkém okolí. Efektivní pod-
pora je právě ta, s níž lze trvale počítat, a tuto výhodu přináší
obcím a městským částem z okolí letiště právě grantový pro-
gram ŽIJEME ZDE SPOLEČNĚ, jenž je vypisován již od roku
2004. Městská část Praha-Přední Kopanina každoročně získává
příspěvek ve výši 1 153 540 Kč, který může investovat dle
vlastního uvážení do projektů z oblasti ochrany vodních toků,
ovzduší, protihlukové ochrany, snižování prašnosti, odpadového
hospodářství nebo rekultivace krajiny včetně vysazování ze-
leně. Letiště tak může pravidelně přispívat ke zlepšování va-
šeho okolí.

Hana van der Hoeven, Letiště Praha

I letos věnuje letiště
na environmentální
projekty 24 milionů
korun
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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


