
v předešlém čísle Kopaninských listů jsem vás všechny zval na
stavbu májky. Májku se nám podařilo postavit poslední dub-
nový den na náměstí a poděkování patří všem občanům Kopa-
niny, kteří přiložili ruku k dílu. Rád bych také poděkoval našim
„pečícím sousedkám“, jež pro všechny připravily sladké i slané
dobroty. Myslím si, že znovuobjevení tradice symbolu jara se
nám společně podařilo. Ba co víc, nikdo nám májku ani neod-
cizil, ani nepodřízl. Májku jsme pokáceli sami a dřevo bylo vy-
draženo v aukci.

Poslední dubnovou neděli jsem se těšil na první promítání no-
vého Kopaninského kina a na film Bohemian Rhapsody v našem
polyfunkčním sále. Po drobných problémech s technikou jsme
bohužel byli nuceni zrušit odpolední film pro děti. Omlouvám se
našim nejmenším občánkům i za to, že jsme vysílání přesunuli na
středu. Večerní představení už proběhlo v pořádku a zájem byl
tak velký, že se muselo promítat dvakrát. Každou poslední neděli
v měsíci se můžete těšit na další skvělé filmy.

Ve druhém květnovém týdnu začala rekonstrukce Kopanin-
ského potoka, a to na dolním toku před mostem u hájovny. S ob-
divem a respektem jsem sledoval práci bagristy, jak dokonale
pokládá jeden velký balvan vedle druhého do koryta potoka.
Za ním už byl vidět kvalitně opravený levý břeh. Věřím, že celé

dílo bude dokonalé a občanům Prelát se uleví. Mám na mysli
dopravní obslužnost a bezpečnost v případě velké vody, nehledě
na estetickou stránku celé stavby.

Usilovně pracujeme na projektu vybudování zastávek MHD
na znamení na příjezdu do Přední Kopaniny od Nebušic a pře-
chodu pro chodce v ulici K Tuchoměřicům – vstup do parku. 
V současnosti architekt připravuje projekty pro vydání územ-
ního rozhodnutí a následně stavebního povolení. V plném
proudu je rovněž realizace projektu bezpečnosti a kamerového
systému v ulici K Tuchoměřicům.

Přeji našim dětem krásné prázdniny a vám všem pěkné slu-
nečné léto, ať už ho budete trávit kdekoli v tuzemsku nebo třeba
v zahraničí.

Vladimír Kozák, starosta
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Upozorňujeme občany, že během července 
a srpna s platností od 29. června se do 
jízdních řádů autobusů promítne prázdninový
režim. Nové jízdní řády jsou k vyzvednutí 
na ÚMČ. 
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Vážení občané,
možná, že si někteří z vás při procházce ulicí K Tuchoměřicům
povšimli nainstalované technologie Městského kamerového 
systému hl. m. Prahy. Umístění je výsledkem spolupráce naší
městské části se zástupci oddělení technického zabezpečení
bezpečnostního systému odboru informatické infrastruktury
Magistrátu hl. m. Prahy. Šlo o velice technicky náročnou akci
řízenou Magistrátem hl. m. Prahy.

Obraz z kamerového systému bude k dispozici policejním
složkám na úrovni města i městských částí, Hasičskému zá-
chrannému sboru hl. m. Prahy, Zdravotnické záchranné službě

hl. m. Prahy – územnímu středisku záchranné služby, orgánům
krizového řízení města, Dopravnímu podniku hl. m. Prahy 
a Technické správě komunikací hl. m. Prahy již v nadcházejí-
cích letních měsících.

Věřím, že kamerový systém bude přínosem v oblasti pre-
vence kriminality, pomůže zajistit lepší bezpečnost občanů 
a ochranu jejich majetku a jeho pozitivní vliv se rovněž pro-
mítne do plynulosti a bezpečnosti dopravy v naší městské
části.

Přeji vám pěkné a klidné léto.
Petr Vokáč, tajemník ÚMČ

Díky podnětům od kopaninských sousedů a spolupráci s kni-
hovnicí paní Danou Beranovou se podařilo zakoupit do naší
knihovny na čtyři desítky nových knižních titulů. Apelujeme
tedy na místní i přespolní, na dospělé i děti – navštivte kni-
hovnu v budově úřadu městské části. Věříme, že vlídné pro-
středí i rozrůstající se nabídka titulů mnohé z vás zaujmou a na
základě toho se stanete pravidelnými čtenáři. 

Rozšíříme-li čtenářské řady, bude možno dále zvětšovat
knižní fond a zároveň i pořádat více besed se zajímavými osob-
nostmi. Neopomenutelným podnětem je ale také potřeba při-
vést děti zpět ke knihám, o což se pokusíme společně se ZŠ
Nebušice.

V úterý a ve čtvrtek v odpoledních hodinách se na vás těší
paní knihovnice Dana Beranová.

Šárka Kopičková, místostarostka

Knihovna se rozrůstá

Na konci května nás opět navštívila cestovatelka, spisova-
telka a publicistka paní Saša Ryvolová. Tentokrát jsme se
skrze její poutavé vyprávění doplněné fotografiemi podívali
do Zimbabwe, Zambezi a Jihoafrické republiky.

Navštívili jsme místní národní parky, viděli jsme prehis-
torické křovácké jeskynní malby a nechyběl ani adrenalin 
v podobě raftingu pod Viktoriinými vodopády. Za devade-
sát minut jsme se seznámili s mnoha exotickými zvířaty 
a vyslechli spoustu zajímavých příhod.

Věříme, že se k nám paní Saša nepodívala naposledy.
Šárka Kopičková, 

místostarostka 

Příběhy Afriky 
se Sašou Ryvolovou

Příchod teplého počasí znamená začátek sezony cyklistů,
zvláště pak těch rekreačních. Není nikdy od věci připomenout
si preventivní zásady, na něž bychom neměli zapomínat, než
šlápneme do pedálů.

n Používejte vždy cyklistickou helmu, i když je povinná jen
do 18 let. Už mnohokrát zachránila život nebo zmírnila ná-
sledky úrazu.

n Své kolo nechte alespoň jednou ročně zkontrolovat v auto-
rizovaném servisu a jeho stav kontrolujte i před každou jízdou,
zvláště brzdy, správně nahuštěná kola apod. 

n Odrazky na kole a světla nejsou jen povinnou výbavou, ale
slouží především k vaší bezpečnosti. Stejně je to u reflexních
prvků na oblečení, tak je nepodceňujte.

n Nevozte na kole předměty, které by mohly ohrozit vás nebo
ostatní účastníky silničního provozu.

n Jezděte vždy co nejblíže k pravému okraji silnice a tam,
kde je vyznačena cyklostezka, jeďte po cyklostezce.

n Změnu směru jízdy dejte vždy jasně najevo svou paží tak,
aby ostatní účastníci provozu váš záměr jasně pochopili. A to 
i na místech, kde si myslíte, že nikdo není. Okolní řidiče 
a chodce můžete lehce přehlédnout.

n Pozorně sledujte své okolí, a to nejen zrakem, ale i sluchem.
Vyhněte se proto sluchátkům s hudbou.

n Jezděte vždy bezpečně a ohleduplně vůči ostatním, respek-
tujte dopravní značení a předpisy. Svou rychlost vždy přizpůsobte
nejen terénu a provozu, ale také svým schopnostem. Pamatujte, že
nesmíte jezdit bez držení řídítek, držet se jiného dopravního pro-
středku nebo vést za jízdy druhé jízdní kolo, psa nebo jiné zvíře.

n Nejezděte ve dvou či více lidech vedle sebe. Povolena je
pouze jízda jednotlivě za sebou.

n Pamatujte, že děti mladší 10 let smí na silnici jet na jízdním
kole jen pod dohledem osoby starší 15 let. To však neplatí pro
jízdu po chodníku, v parku, na cyklistické stezce nebo v obytné
a pěší zóně. 

n Odstavujete-li vaše kolo a nemůžete-li ho mít po celou
dobu na očích, vždy ho připoutejte pomocí bezpečnostního
zámku k pevně ukotvenému předmětu. 

n Nezapomínejte, že jste účastníkem silničního provozu, pro
něhož platí stejná pravidla jako pro řidiče automobilu, takže se
vyhněte požívání alkoholu nebo jiných návykových látek.

Jiřina Ernestová, 
Městská policie hl. m. Prahy

Několik zásad pro bezpečnou jízdu na kole
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Zápis z 5. zasedání ZMČ ze dne 8. 4. 2019
Podání informace ke Stavbě 0012 Protipovodňová opatření na
Kopaninském potoce, etapa 0011, část 11 Přední Kopanina. Zá-
stupci firmy Nowastav přítomné informovali o Stavbě 0012
Protipovodňová opatření na Kopaninském potoce, etapa 0011,
část 11 Přední Kopanina. Přítomným byla představena projek-
tová dokumentace, jednotlivé etapy postupu prací a použitá
technika. Přítomní byli informováni o zvýšené hlučnosti a praš-
nosti v době realizace stavby. Průjezdnost komunikací zůstane
nedotčena. Stavební práce budou zahájeny v období od 
1. 5. 2019 do 2. poloviny května 2019. Předpokládané trvání
stavebních prací bude 4–4,5 měsíce, kdy pracovní doba bude
vždy od 7.00 do 17.00 hodin. 

Prodloužení lhůty k vyjádření k věcnému záměru k vydání
obecně závazné vyhlášky o omezení provozní doby hostinských
zařízení. Zastupitelstvo MČ Praha-Přední Kopanina schválilo
vyjádření (hlasování 8-0-0), kdy považuje regulaci provozní
doby hostinských zařízení obecně závaznou vyhláškou za ne-
žádoucí.

Schválení měsíčních odměn za výkon funkcí neuvolněných
členů zastupitelstva MČ Praha-Přední Kopanina. Zastupitelstvo
MČ Praha-Přední Kopanina schválilo (hlasování 8-0-0) návrh

zvýšení měsíčních odměn pro členy komisí a výborů z částky
800 Kč na částku 1000 Kč a pro předsedy komisí a výborů 
z částky 1130 Kč na částku 1250 Kč.

Zápis z 6. zasedání ZMČ ze dne 27. 5. 2019
Schválení závěrečného účtu za rok 2018. Zastupitelstvo MČ
Praha-Přední Kopanina v souladu s § 39 zákona č. 131/2000
Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, pro-
jednalo a schválilo závěrečný účet obce za rok 2018 spolu se
zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření městské části
bez výhrad (hlasování 9-0-0).

Odsvěření stožárů veřejného osvětlení. Zastupitelstvo MČ
Praha-Přední Kopanina schválilo (hlasování 9-0-0) odejmutí pěti
kusů stožárů veřejného osvětlení (č. 620060, 620061, 620062,
620063, 620064) včetně kabelových tras a zapínacího místa 1714
v ulici Budislavova ze svěřené správy MČ Praha-Přední Kopa-
nina do svěřené správy hl. m. Prahy v celkové finanční hodnotě
48 500 Kč. Zastupitelstvo pověřuje starostu k zajištění bodu. 

Schválení účetní závěrky za rok 2018. Zastupitelstvo MČ
Praha-Přední Kopanina schválilo (hlasování 9-0-0) účetní zá-
věrku za rok 2018 bez výhrad.

Petr Vokáč, tajemník ÚMČ

Výběr ze zápisů zasedání ZMČ

Pražští strážníci budou nyní využívat další novou techniku. Po-
řídili 23 vozidel Octavia Combi Scout v policejním provedení,
8 vozidel VW transportér a 32 kol s elektrickým pohonem. Vo-
zidla Scout budou primárně nasazena na zajištění tísňové linky
156, transportéry bude městská policie nejvíce využívat při bez-
pečnostních opatřeních. Elektrokola pomohou cyklohlídkám 
v náročnějších terénech. „Jsem velmi rád za čím dál tím kva-
litnější vybavení pro strážníky. Skvělé technické vybavení je
jedna z cest, jak jim pomoci usnadnit již tak náročnou práci.
Protože mám ve své gesci také životní prostředí, těší mě, že
roste zájem strážníků o využívání kol, a to nejen těch s elek-
tropohonem. Každý krok udělat něco pro naše město se počítá,“
řekl Petr Hlubuček, náměstek primátora. 

Nová vozidla Octavia Combi Scout s benzinovým motorem
o objemu dva litry, výkonem 140 kW, s automatickou převo-
dovkou a náhonem na všechna čtyři kola jsou poprvé dodávána
v policejním provedení jako celek. Jsou vybavena výstražným
světelným a zvukovým zařízením, radiostanicemi a kamero-
vým systémem, který bude monitorovat dění před a za vozid-
lem. Záznam je současně ukládán na interní úložiště. Zařízení
pracuje zcela autonomně a uvádí se do chodu po nastartování
vozidla. IP kamery i záznamové zařízení pracují v plném HD
rozlišení a záznam je v tomto formátu také ukládán na pevný
disk s kapacitou 1 TB. Záznamy z kamer budou následně vy-
užívány k řešení případného přestupkového jednání. Zároveň
záznamové zařízení slouží jako tzv. černá skříňka pro vyhod-
nocování situace v případě dopravní nehody. Cena za jedno vo-
zidlo činí 540 000 Kč bez DPH.

„Těší mě, že se nám díky podpoře vedení hlavního města daří
obnovovat naši techniku v závislosti na skutečných potřebách
výkonu služby. Kvalitní a moderní technika je totiž naprosto
klíčová pro efektivní výkon služby a optimální zajištění bez-
pečnosti obyvatel a návštěvníků hlavního města Prahy,“ dodal
Eduard Šuster, ředitel Městské policie Praha.

Vozidla VW transportér jsou také s benzinovým motorem 
o objemu dva litry, výkonem 150 kW, s automatickou převo-
dovkou, náhonem na všechna čtyři kola a rovněž v policejním
provedení, včetně záznamového zařízení. Cena za jedno vo-
zidlo činí cca 1,11 milionu Kč bez DPH. Nová kola s elektric-
kým pohonem budou ve 22 provedeních „cross“ a 10 kusů je 
v provedení „horské“. Jedná se o model Apache Hawk MX.
Cena za jedno elektrokolo činí cca 38 000 Kč bez DPH.

„Služba u městské policie vystavuje automobily těm nejná-
ročnějším provozním podmínkám, které si lze vůbec představit.
Vyžadují se nejen vynikající jízdní vlastnosti a výkonný motor,
ale také robustnost a odolnost vůči opotřebení. Vozy ve službě
musejí snášet extrémní zátěž a při tom spolehlivě fungovat. Ob-
tížně by šlo nasimulovat ještě těžší zkoušku odolnosti v reálném
provozu. Velmi nás těší, že pražská městská policie vložila dů-
věru do vozů značky Škoda. Považujeme to za výraz důvěry 
v jejich provozní spolehlivost,ʺ dodal k uzavřené smlouvě ve-
doucí prodeje ŠKODA AUTO Česká republika Miroslav Bláha.

Jiřina Ernestová, Městská policie hl. m. Prahy

Nové vybavení pražských strážníků
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Harmonogram rozmístění kontejnerů 
na objemný odpad na druhé pololetí 2019 
16. 7. od 9 hod. do 17. 7. do 9 hod. K Padesátníku (u fotbalového hřiště)

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

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

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

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

K Prelátům (u nádob na tříděný odpad)
26. 11. od 9 hod. do 27. 11. do 9 hod. Chatová osada Preláta (ve výhybně naproti č. p. 57)
10. 12. od 9 hod. do 11. 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 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 24. 9., 8. 10. a 22. 10. V termínech 16. 7., 6. 8., 20. 8., 12. 11, 26. 11. a 10. 12. budou kon-
tejnery přistavovány na náklady naší městské části, a to 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 podnikatelské
činnosti a nebezpečného odpadu. Likvidaci biologického odpadu ze zahrad prová-
dějte 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.

n Zavřete všechna okna, nenechávejte
otevřené ani „ventilačky“ a dveře řádně
uzamkněte. 
n Elektrické spotřebiče, jako je mi-
krovlnná trouba, rychlovarná konvice,
televize a další, vypněte ze zásuvky.
n Uzavřete přívod vody.
n Nesdělujte veřejně před cizími lidmi
ani na sociálních sítích, že se chystáte
pryč.
n Nezatahujte závěsy, využít můžete
časový spínač, jenž zapne a vypne
světlo v určitou dobu a vytvoří iluzi, 
že jste doma. Uschovejte náhradní klíče
u přátel či sousedů, kterým důvěřujete,
a informujte je, kde se budete nacházet.
n Nejedete-li svým vozidlem, zapar-
kujte ho na bezpečném místě (v garáži,

na hlídaném parkovišti nebo pod okny
souseda, jenž vám na něj dohlédne).
n Zajistěte si vybírání schránky.
n Zabraňte tomu, aby kukátkem nebo
poštovní schránkou bylo vidět do bytu.
n Na zvonky, schránky a dveře uvádějte
své příjmení bez titulu a v množném
čísle.
Zloděj vám z vašeho domova neodnese
jen majetek, ale naruší také pocit soukromí
a bezpečí. S majetkovou ztrátou se vyrov-
náte díky kvalitnímu pojištění, s psychic-
kou újmou je to mnohem horší. Proto
dbejte na prevenci, která vám pomůže váš
domov ochránit nebo alespoň citelně ztížit
nepozvaným hostům jejich plány.

Jiřina Ernestová, 
Městská policie hl. m. Prahy

Na co nezapomenout před odjezdem 
na dovolenou
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Harmonogram rozmístění kontejnerů 
na rostlinný odpad na druhé pololetí 2019 

So 6. 7. od 9 do 12 hod. Chatová osada Preláta – naproti č. p. 57
So 20. 7. od 9 do 12 hod. K Prelátům – u sběrných nádob na tříděný odpad
So 3. 8. od 13 do 16 hod. K Juliáně u č. p. 104
So 17. 8. od 13 do 16 hod. K Padesátníku, č. p. 118 – u samoobsluhy
So 28. 9. od 9 do 15 hod. K Prelátům – u sběrných nádob na tříděný odpad
So 5. 10. od 13 do 16 hod. K Juliáně u č. p. 104
So 12. 10. od 13 do 16 hod. Do Roklí u č. p. 17 – naproti sběrným nádobám na tříděný odpad
So 19. 10. od 13 do 16 hod. K Padesátníku, č. p. 118 – u samoobsluhy
So 2. 11. od 9 do 15 hod. Chatová osada Preláta – naproti č. p. 57 
So 9. 11. od 9 do 15 hod. Do Roklí u č. p. 17 – naproti sběrným nádobám na tříděný odpad
So 16. 11. od 13 do 16 hod. K Prelátům – u sběrných nádob na tříděný odpad
So 23. 11. od 9 do 12 hod. Chatová osada Preláta – naproti č. p. 57 
So 30. 11. od 9 do 12 hod. K Juliáně u č. p. 104
So 7. 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 v termínech 6. 7., 20. 7., 23. 11.

a 30. 11. a od 13 do 16 hodin v termínech 
3. 8., 17. 8., 5. 10., 12. 10., 19. 10. a 16. 11. Na
náklady naší městské části budou velkoobje-
mové kontejnery přistaveny od 9 do 15 hodin 
v termínech 28. 9., 2. 11., 9. 11. a 7. 12.

Upozorňujeme vás, že kontejner je určen pouze
na rostlinný odpad. Ostatní druhy odpadu do něj nepatří. U kontejneru bude prováděna kon-
trola. 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:

So 14. 9.

Harmonogram mobilního sběru 
nebezpečného odpadu na rok 2019 

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

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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Koná se rok co rok, letos už po devatenácté – pochod kopanin-
ských občanů (jakož i zájemců odjinud) „Od rotundy na Okoř“.
Já se ho zúčastnil podruhé; v dětství – to jsem ještě bydlel 
v Dejvicích – jsem si užil pěších výletů na Okoř tolik, že jsem
jimi pak byl na dlouhá léta přesycen. Potřeboval jsem několik
desetiletí na to, abych se tam vypravil znova… Ale nešť. Byl
jsem tam, mohu o tom podat zprávu.

A jaké to tedy letos bylo?
Napřed trochu statistických čísel. V sobotu 8. června v brz-

kém dopoledni z Kopaniny vyrazilo devadesát osm lidí včetně
těch v kočárku (vloni devadesát šest) a jedenáct psů (vloni šest)
– ten druhý údaj je ovšem bez záruky, neb si nejsem jist, jestli
jsem jednoho velmi čilého podvraťáčka (či co to bylo za ple-
meno) nezapočítal třikrát. Celková délka podle internetového
měřiče činila 10,7 kilometru, bráno od startu pod hrad. S časo-
vými údaji je to poněkud složitější, ale o tom bude ještě řeč…

Sraz na autobusové zastávce – „u rotundy“ – byl určen na de-
vátou hodinu; po rozdání triček (letos se sytě oranžovou šlápo-
tou) a drobného občerstvení (hlavně bonbonů pro dětské
účastníky) pan starosta pronesl krátké uvítání s organizačními

pokyny a těsně před čtvrt na deset se dav hnul. Počasí nám
přálo, bylo sice maličko dusno, ale teplota přívětivých třiadva-
cet stupňů, bez deště, šlo se tedy velice dobře.

(Tady si dovolím malou odbočku: tohle díky tomu z mého
hlediska žádný pochod nebyl. Necelých jedenáct kiláků v mír-
ném terénu a podobně mírných klimatických podmínkách, co to
je? Týden předtím jsem absolvoval stejně dlouhý výlet, kde
první půlku činilo stoupání ze tří set metrů nad mořem na šest
set osmdesát tři a druhou pak sestup na sto padesát; ano, to byl
pochod. Loni, když se od rotundy na Okoř šlapalo v úmorném
hicu a cesta nebrala konce, i to byl pochod. Leč letos? Letos to
byla pouhá procházka, nic víc… Ne že bych si ale stěžoval, nic-
méně plně chápu onu postarší dámu z Prelát, která se na konci
pokaždé otočí a rovnou si přidá i cestu zpátky.)

Na místo plánované zastávky u tuchoměřického kláštera prů-
vod dorazil ještě jakžtakž pohromadě. Letos to oproti loňsku
bylo bez komentované prohlídky nově vyštafírovaných prostor,
a ani místnímu krámku nestála naše návštěva za to, aby otevřel;
naštěstí zásobovací automobil obsluhovaný Milanem Kopič-
kou dorazil včas, tudíž mohlo proběhnout druhé kolo rozdávání

Očima chodce: Výšlap na Okoř
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laskomin. Největší zájem byl – nepřekvapivě – o ty balené 
v plechovkách se zřetelným nápisem Kozel… (Sám jsem si
nedal, ale myslím, že obsahovaly něco iontového s vysokým
obsahem živin.) Rovněž tu došlo i ke skupinovému focení,
načež se mohlo vyrazit dál…

Dál, to jest okolo Pazderny, přes Černovičky a do Malých Čí-
čovic. Černovičky jsou osada tak malá, že když jí projdete za-
bráni do hovoru, ani si nevšimnete, že tam v těch polích nějaká
byla; Malé Číčovice ale zahrnují zrádnou past. Já se jí vyhnul,
avšak… Stejně jako vloni, usadil jsem se o kilometr dál na hra-
nici Okoře a číhal. Minulý rok ona past, zvaná restaurace 
U Václava, v kombinaci s vedrem způsobila, že odstup mezi
čelem průvodu a jeho závěrem činil skoro tři hodiny; letos první
pochodující dorazili k Okoři okolo jedenácti čtyřiceti a po-
slední, kterého jsem zaznamenal, mne míjel v jednu deset. 
(I z toho je poznat, jak diametrálně lepší to počasí letos bylo.)

Nu a potom? Potom už nebylo co řešit. Ověřil jsem si, že 
i Okoř spadá do působení pražské gravitační anomálie (kdy-

byste netušili, o co jde, tak v Praze a jejím těsném okolí je sil-
nější zemská přitažlivost; pozná se to podle toho, že potraviny
váží víc, takže porce na talíři je výrazně menší než mimo tuto
oblast), konečně si dopřál nějaké to pivo a následně i zmrzlinu
v cukrárně pod hradem. Zde byly uděleny diplomy, leč že jsem
pro sebe žádný nečekal, prošvihl jsem to… Tudíž toliko z do-
slechu vím, že jakožto nejmladší účastníci byli odměněni Kája
Skůrová a Honzík Paul, kdežto palmu nejstaršího si odnesla
paní Alena Novotná. A protože asi od dvou už začalo slunce
zase nehezky připalovat, byl jsem i docela rád, že zpátky nás
poveze najatý autobus… 

V kteréžto souvislosti si mohu postesknout jen na jedno. Loni
nás cestou zpět honila bouřka, která nám na Kopanině vzápětí
po opuštění autobusu dopřála přírodní sprchu. Byl bych ji uví-
tal i tentokrát, leč v tomto počasí přece jenom zklamalo. Tak
snad zase příště.

Leonard Medek

V pátek 24. května se uskutečnila letošní
Noc kostelů. V tuto noc byly otevřeny
stovky kostelů po celé České republice.
V naší farnosti byly takto zpřístupněny tři
kostely. 

Pro kostel sv. Víta v Tuchoměřicích to
nebylo nic neobvyklého, neboť je ote-
vřený nejenom každou neděli, ale také
skoro každý den na různé bohoslužby
nebo časy modlitby, protože je to hlavní
kostel farnosti. Kostel sv. Prokopa ve
Středoklukách je také otevřený každou
neděli na mši svatou (od 9.00 hod.), ale
během týdne jenom výjimečně, a Noc
kostelů byla příležitost, kterou využilo 

78 lidí (včetně účinkujících při koncertu).
Příležitostí překročit práh rotundy 
sv. Maří Magdaleny v Přední Kopanině
je ještě méně. Kromě Noci kostelů (při
které ji letos navštívilo 73 lidí) se tam ko-
nají modlitby se zpěvy z Taizé – jednou
za měsíc na jaře a na podzim (zpravidla
třetí pátek v měsíci od 19.00 hod.) – 
a mše svatá na svátek sv. Štěpána 
(26. prosince) a pouť sv. Maří Magdaleny
(letos 21. července). 

Ale máme ve farnosti ještě další kos-
tely nebo kaple, jež nejsou otevřené pra-
videlně, ale které stojí za to navštívit. 
A poutní mše jsou k jejich návštěvě

vhodnou příležitostí: v kostele sv. Va-
vřince v Černovičkách to bude v neděli
11. srpna od 10.30 hod. a v kapli sv. Vác-
lava v Kněževsi v sobotu 28. září od
10.00 hod. Neváhejte si napsat tyto ter-
míny do kalendáře a přijďte se podívat,
setkat se a pomodlit se.

Alain Cleyssac, 
komunita Chemin Neuf

P. S.: Obyvatelé Přední Kopaniny jsou
zvlášť zvaní na poutní mši svatou Maří
Magdaleny v rotundě v neděli 21. čer-
vence od 10.30 hod.

Kostely ve dne i v noci

INZERCE
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Nejdřív trochu historie. První postavení májky v českých ze-
mích se datuje k roku 1422, kdy si mladík zasloužil ruku své
dívky postavením májky před její stavení. Na základě tohoto
činu svolila její rodina ke svatbě, která se prý ke konci června
skutečně konala. 

Májka, to je celý strom (třeba smrk, jedle, borovice, ale 
i bříza) zbavený větví a kůry, až na jeho vrchní část, jež se zdobí
stužkami z látek nebo krepového papíru a zavěšuje se na ni zdo-
bený věnec. Se stavěním májky je spojen i zvyk jejího nočního
hlídání před muži ze sousedních vesnic, kteří se ji snaží pora-
zit nebo odříznout její vrchol. Pokud se jim to podaří, je to pro
vesnici velká pohana. Někdy se také staví malé májky před
domy jako vyjádření úcty nebo vyznání lásky dívce. Májka
symbolizuje oslavu jara, lásky, plodnosti a mládí. Tak, a teď
honem zpátky do současnosti.

Na Přední Kopanině došlo letos 30. dubna k obnovení této
tradice a myslím si, že se nám celá akce skutečně vyvedla.
Vše začalo již kolem poledne výpravou do lesa, strom už byl
vybrán a zbývalo ho „jen“ pokácet, přenést a potom dovézt
na Kopaninu. Sešlo se tuším deset pracovitých mravenečků,
kteří těžkou kládu museli odnést na ramenou k transportnímu
vozu. Zhruba po třetí hodině odpolední začalo čištění a poté
zdobení májky. Počasí bylo krásné a všem šla práce od ruky,
navíc když vyhrávala dechovku Kapela bez kapelníka. K ob-
čerstvení byla voda i pivo, k zakousnutí se nabízely sladké 
i slané dobroty, a dokonce i buřtíky. Zhruba za dvě hodiny se
za pomoci jeřábu májka vztyčila na Hokešově náměstí, hned
vedle nové radnice, tam kde vždy stojí vánoční stromek, a ve
větru krásně vlály všechny barevné stuhy. Po potlesku a poch-
valném vzdychání, jaká to krása, se někteří odebrali domů,
někteří rovnou do restaurace U Housliček, kde program po-
kračoval. 

Já jsem se během vteřiny změnila v hrozivou čarodějnici, kte-
rou nikdo nepoznal a neznal, a honem na čarodějný bál. Pra-
sátko již se nějakou hodinku peklo a vše se chystalo na večerní
rej čarodějnic a jiných podivných postaviček. Trochu jsem se
obávala, ale nakonec se nás sešlo osm sester čarodějného ře-
mesla. Pohřební kapela hrála pořádně svižně a nahlas, přesně
dle našeho gusta, a přihlížející obyčejní smrtelníci asi nevěřili
svým uším a očím, nevěděli, kdo jsme a co to za zvláštní mu-
ziku a divné tance slyší a vidí. Nakonec jsme si je získaly po-
řádnou porcí pečeného prasátka a kvašeného moku, takže nás
naštěstí neupálili.

Všechno se snědlo a vypilo, májku nám nikdo nevzal, takže
Přední Kopanina neztratila svoji čest. Ale příští rok bych určitě
postavila nejen májku, ale rovněž k ní přidělila nějakou stráž, třeba
partu mladíků nebo prý také hlídával mladý milenecký pár…

Tak za rok zase na viděnou.
Jaroslava Doksanská, referentka ÚMČ

Jak jsme stavěli májku
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V následujícím seriálu se čtenářům pokusíme na základě histo-
rických pramenů uložených v Archivu hl. m. Prahy vykreslit
hlavní trendy politického, společenského a hospodářského ži-
vota v obci v průběhu 40. – 60. let 20. století. Především byly
využity zápisy ze zastupitelstva MNV a rady MNV, uspořádané
v rámci archivního souboru s ná-
zvem MNV PRAHA-PŘEDNÍ KO-
PANINA; časový rozsah (1845)
1945–1990 (1999). Neocenitelným
zdrojem informací k historii obce 
a vůbec nejcennějšími písemnostmi
k dějinám obce jsou dochované
obecní kroniky, označované jako Pa-
mětní knihy obce, které kromě údajů
o počasí přinášejí řadu postřehů k mí-
stnímu dění. Zakladatelem a prvním
písmákem obecní kroniky byl Oldřich Volf, profesí obuvník, jenž
zemřel v roce 1967 ve věku 72 let. Jeho fotografie se nachází 
v II. Pamětní knize, vedené od roku 1944. Od roku 1967 převzal
vedení této knihy kroniky Miroslav Novotný, který ji ukončil 
v březnu 1971. Dochované obecní kroniky, vedené od období
první republiky do roku 1993, jsou rovněž součástí výše uvede-
ného archivního souboru.

K informacím, jež byly v textu využity, musí čtenář přistu-
povat s částečným nadhledem, to znamená uvědomit si, v jaké
době, z jakého podnětu a za jakým účelem jednotlivé materiály
a zápisy vznikaly.

DÍL PRVNÍ: 
Přední Kopanina – politické změny 
v prvních letech po druhé světové válce
Místní národní výbor (MNV) v Přední Kopanině zahájil svou
činnost v roce 1945, po zrušení obecního úřadu coby orgánu ve-
řejné správy. Ke zrušení obecního zastupitelstva došlo na Přední
Kopanině vznikem Revolučního národního výboru, který se na
Přední Kopanině ustavil v době od 5. 5 do 9. 5. 1945 v rámci „re-
volučního hnutí“. Jeho prvním předsedou se stal Jaroslav Kytka. 

První regulérní národní výbor vznikl krátce po osvobození
23. 5. 1945, kdy byl v obci „u lípy Svobody“ svolán tábor lidu
a místní národní výbor veřejně zvolen. Národní výbory se staly
základem organizace veřejné správy podle ústavního dekretu
prezidenta republiky č. 18 Úředního věstníku čs. ze dne 4. 12.
1944, o národních výborech a prozatímním Národním shro-
máždění. Místní národní výbory se ustavovaly v obcích jako
prozatímní orgány veřejné správy ve všech jejích oborech. Je-
jich postavení a pravomoc upravovalo vládní nařízení č. 4/1945
Sb., z 5. 5. 1945, o volbě a pravomoci národních výborů, 
a vládní nařízení č. 44/1945 Sb., ze 7. 8. 1945, kterým se změ-
nilo vládní nařízení č. 4/1945. Národní výbory byly definovány
jako orgány zastupitelské a orgány veřejné správy, které v ob-
vodu své působnosti spravují všechny veřejné záležitosti, pokud
nejsou spravovány jiným veřejným orgánem. Ve věcech státní
správy byly národní výbory podřízeny vládě, přičemž se uplat-
ňovala podřízenost národního výboru nižšího stupně národnímu
výboru stupně vyššího. Své pravomoci realizovaly MNV pro-
střednictvím plenárních zasedání, rady MNV, komisí, případně
referátů (jejich existence a počet záležel na velikosti obce, popř.
na základě rozhodnutí plenární schůze). V čele MNV stál před-

seda MNV, který byl vždy také členem rady MNV. Podle po-
třeby mohl být zvolen rovněž tajemník. 

Dne 24. 5. 1945 se na Přední Kopanině konaly obecní volby
„z vůle lidu“, při nichž byl jako první předseda národního vý-
boru jednomyslně zvolen Josef Štráchal za komunistickou

stranu (KSČ). Vystřídal tak ve ve-
dení obce dosavadního starostu Mi-
roslava Buriana. První veřejná
schůze MNV se konala 13. 2. 1946. 

V červenci 1946 národní výbor
předsedu Štráchala z funkce sesadil
a byl zvolen nový předseda, Franti-
šek Lhoták, který ve funkci přečkal
společensko-politické změny v roce
1948 a odstoupil z vedení výboru
až pro nemoc v lednu 1949. 

Novým předsedou MNV byl dne 21. 1. 1949 zvolen Oldřich
Poláček. Současně byly volbou nově ustanoveny všechny ko-
mise: finanční, bytová, zemědělská (rolnická), vyživovací a sta-
vební. V radě MNV v roce 1949 zasedali F. Šrajer, F. Prokop 
a A. Bouška. 

V roce 1950 došlo na základě § 27 odst. 1, vládního nařízení
č. 14/1950 Sb., o organisaci místního národního výboru, vyda-
ného v únoru uvedeného roku, k reorganizaci MNV a jeho před-
sedou se stal František Prokop. Oldřich Poláček zasedl v radě
MNV spolu s J. Holubem a J. Vacovským. V rámci této reor-
ganizace byly při MNV ustaveny referáty. K roku 1951 je do-
ložen referát finanční, bezpečnostní, pro školství, osvětu 
a tělesnou výchovu, referát práce a sociální a referát zeměděl-
ský. Nadále zde vykonávala svou činnost komise vyživovací
a stavební. Dne 19. 4. 1951 byla na schůzi rady MNV zřízena
lesní komise ve složení J. Červenka, V. Odvárka, J. Musil, 
F. Krása a F. Kroužílek. 

V roce 1954 byl na první schůzi nového MNV dne 25. 5. zvo-
len do funkce předsedy MNV Josef Vnouček. Do funkce ta-
jemníka MNV, která začala být u místních národních výborů
pravidelně zřizována na základě výše uvedeného vládního na-
řízení č. 14/1950 Sb., byla plénem MNV zvolena M. Vorlíč-
ková. Tajemník byl zaměstnancem místního národního výboru
a současně jeho výkonným orgánem. Ustanovovalo jej vždy
plenární zasedání a ve funkci ho potvrzoval předseda okresního
národního výboru (ONV). Ten pro MNV Přední Kopanina
představoval ONV Praha-západ. Tajemník byl za svou činnost
odpovědný radě MNV, předsedovi MNV a tajemníkovi pří-
slušného ONV. Z komisí působících při MNV Přední Kopanina
jsou k roku 1954 doloženy komise osvětová, finanční, země-
dělská a pro zvelebování obce. Žádostmi o přidělení bytu a pro-
střednictvím vydaných stavebních povolení lze dále zachytit
existenci a činnost komisí bytové a stavební. 

Zveřejněný text vychází z archivních pramenů náležejících
do archivního souboru MNV PRAHA-PŘEDNÍ KOPANINA;
časový rozsah (1845) 1945–1990 (1999), číslo archivní po-
můcky NAD 2848, uloženého v Archivu hl. m. Prahy, Archivní
6, Praha 4. Zejména byla využita II. Pamětní kniha obce Přední
Kopanina (1944–1969) (1971) a zápisy ze zastupitelstva a rady
MNV.

Martin Omelka a Otakara Řebounová, 
Archiv hl. m. Prahy

Místní národní výbor v Přední Kopanině 
v letech 1945–1970 
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Od komunálních voleb uplynul nějaký čas a zastupitelstvo 
v novém složení pracuje již sedmý měsíc. Na hodnocení vý-
sledků jeho práce je šest měsíců samozřejmě doba velmi krátká
a já navíc zcela jistě nejsem povolán k tomu, abych jakákoli
hodnocení, která patří výhradně obyvatelům naší městské části, 
v tento okamžik činil. 

Mohu se však jako jeden ze zvolených zástupců Spolku Pro
Kopaninu, a tedy „opoziční“ zastupitel, podělit o poznatky 
a pocity, jež mě tímto obdobím provázely. Jsem tím povinován
těm, kteří Spolku dali svůj hlas, a koneckonců i voličům vítěz-
ného uskupení, kteří mají jistě rovněž zájem dozvědět se, jak to
na naší radnici „chodí“.

Mám-li být zcela upřímný, přicházel jsem na první jednání no-
vého zastupitelstva s jistými obavami. S obavami kvůli tomu, do
jaké míry budeme schopni v názorově odlišném prostředí dostát
závazkům, s nimiž nás naši voliči do zastupitelstva vyslali.

Po počátečních, nemálo vzrušených jednáních jsem se stal
členem Komise výstavby a předsedou Dopravní komise. Toto 
s odstupem času považuji za úspěch, neboť to jsou jedny z klí-
čových komisí, které mají zásadní vliv na to, jakým směrem se
bude rozvoj naší městské části v tomto období ubírat.

K mému velkému překvapení hned na prvním jednání před-
ložil předseda Komise výstavby Zdeněk Hradil návrh jedna-
cího řádu. Ten zcela dle mých představ jasně deklaroval
nezávislost jednotlivých komisí a postavil je tak na pozici po-
radního orgánu, který předkládá zastupitelstvu k rozhodování
fundované a nezávislé návrhy. Inspirováni tímto krokem zpra-
covali následně předsedové ostatních komisí obdobné zásady 
i pro své rezorty a tím učinili první kroky k vytvoření kvalitního
rozhodovacího mechanismu.

Komise jsou ve svém principu uzavřeným orgánem, k jehož
jednání mají přístup pouze jejich členové. To zaručuje, že jed-
nání jsou chráněna před vnějšími vlivy a komise tak mohou roz-
hodovat v maximálně objektivním prostředí. Ke svému jednání
komise mohou přizvat předsedy či členy jiných komisi, starostu
MČ, tajemníka ÚMČ či jinou osobu, která svou přítomností
může přispět ke kvalitě jejího rozhodování nebo která o pří-
tomnost při jednání komise důvodně požádá. Výsledky svých
jednání pak předsedové předkládají zastupitelstvu k projednání
současně se zápisy z jednání a s návrhem na případné usnesení.

Velmi důležitá je jedna novinka, která by sice novinkou být
neměla, ale v praxi předchozího zastupitelstva byste ji hledali
marně. Tou je skutečnost, že na kopaninských webových strán-
kách najdete mimo jiné podrobné zápisy z jednání jednotlivých
komisí, takže každý z našich spoluobčanů má možnost se o čin-
nosti v komisích dozvědět maximum informací. 

Základní snahou, a koneckonců i povinností komisí obecně,
je především rozhodovat ku prospěchu městské části a jejích
obyvatel v souladu s platnými právními předpisy. Tento fakt je
obecně znám a není třeba jej nijak rozvádět. 

V praxi je však naplňování těchto zásad v podmínkách malé
městské části poněkud složitější, protože je nezbytné, aby se
každý z nás oprostil při svém rozhodování od sousedských
vazeb, odložil osobní sympatie či averze a rozhodoval s vědo-
mím, že jakékoli nestandardní rozhodnutí se může v budouc-
nosti stát precedentem, který nezávislost komise výrazně
poškodí.

Ale vraťme se ke komisím, v nichž se svými kolegy pracuji
i já. Vedle běžné agendy se Komise výstavby v uplynulém ob-
dobí zabývala dvěma aktuálními stavebními projekty.

První, časově zřejmě aktuálnější z nich, výstavba bytů v bý-
valém statku Kopřivových a přilehlých budovách, je v současné
době ve fázi platného územního rozhodnutí. Projekt byl po jed-
náních zástupce Spolku s investorem změněn v souladu s po-
žadavky účastníků řízení a dnes zahrnuje realizaci pěti bytů. 

Podstatně problematičtější je záležitost s projektem firmy
GPD Vokovice nazvaným „Rezidence Kopanina“. Po vrácení
celé věci Magistrátem hl. m. Prahy zpět k projednání absolvo-
vala Komise výstavby za přítomnosti starosty jednání se zá-
stupcem investora, který se opět snažil prosadit svůj projekt 
v de facto nezměněné podobě. Zde je nutno poznamenat, že
všichni členové Komise výstavby bez výjimky, a to i přes ob-
hajobu záměrů předchozího zastupitelstva ostatními zúčastně-
nými, k celé věci zaujali zcela jednotné stanovisko, které po
dalších peripetiích vedlo k tomu, že GPD Vokovice ve věci ne-
učinilo žádné další kroky a projekt se tak vrací definitivně k pů-
vodní verzi s 22 byty. Jak bude celá záležitost pokračovat, je
prozatím nejasné.

Nicméně v nedávné době, v souvislosti se žádostí GPD Vo-
kovice o vodovodní přípojku, proběhla měření tlaku vody. Ko-
mise výstavby opět odolala ovlivňování zevnitř i z vnějšku 
a prosadila měření tlaku vody v optimálním čase i na optimál-
ním místě, tedy přelomu měsíců května a června, a to v objektu
U Housliček, který patří k nejvýše položeným stavbám, a je
tudíž pro objektivní měření ideální. V současné době očeká-
váme výsledky.

Pokud jde o další konkrétní aktivity v Dopravní komisi 
a v Komisi výstavby, všechny zásadní informace jsou obsaženy
v zápisech z jednání komisí. V současné době lze za prioritní
akce považovat přípravy k realizaci dvou zastávek na znamení
na ulici K Tuchoměřicům, na příjezdu od Akcízu a dále pak na
výstavbu cyklostezky směrem k letišti. Na tyto akce jsou již 
z předchozího období uvolněny peníze a je třeba tyto prostředky
v krátkém čase použít.

Zásadní věcí, které se nyní všichni členové obou komisí bez
rozdílu věnují více než intenzivně, je problém s dešťovou a pod-
zemní vodou, jež způsobila závažné problémy v ulici Do Roklí,
kde se dá ve vztahu k domům č. p. 171–176 hovořit 
o vpravdě havarijním stavu, jehož řešení se bude finančně ode-
hrávat v řádu jednotek až desítek milionů korun. 

V této věci, tedy v rovině projekční, realizační a především
pak finanční, proběhlo na počátku června jednání členů obou
komisí pánů Hradila, Mgr. Vokáče a Satýnka za přítomnosti 
ing. Ondovčáka na sekretariátu náměstka primátora Magistrátu 
hl. m. Prahy. Ve smyslu závěrů tohoto jednání byla podána žá-
dost o řešení problému včetně zajištění finančního krytí z pro-
středků města.

V činnosti Komise výstavby i Dopravní komise se z valné
většiny projednávané záležitosti svým charakterem prolínají.
Proto nezřídka obě komise zasedají společně nebo minimálně
za vzájemné přítomnosti předsedů komisí. Je potěšující, že
mohu spolupráci s ostatními kolegy díky shodě v názorech na
vedení obou komisí, stejně jako ve shodě v chápání práce v za-
stupitelstvu, zatím hodnotit jako velmi pozitivní. 

Na závěr bych rád projevil přání, aby tento stav trval co
možná nejdéle, a všem kolegům z obou komisí za tuto atmo-
sféru i za nespočetné hodiny času, které své práci věnují, chci
osobně poděkovat.

Libor Satýnek

Jak se věci mají...
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Rotunda svaté Maří Magdaleny už něko-
likrát posloužila jako dějiště zajímavých
kulturních akcí. Na konci května tu vy-
stoupil folkový písničkář Pavel Žalman
Lohonka. Byl to už jeho druhý koncert na
Přední Kopanině.

Máte nějaký zvláštní vztah k této

městské části?

Jsem napůl Budějičák a dneska už i napůl
Pražák. Když jsem v Praze, bydlím 
v Modřanech, ale Prahu 6 dobře znám.
Mám tu několik kamarádů a prolezli jsme
nejednu zdejší hospodu. Konkrétně na Ko-
panině sídlí vydavatel mých knížek a znám
i zdejšího tajemníka Petra Vokáče. Sezná-
mili jsme se docela bizarně. Jedenáctého
září 2001 v irském pubu ve Vršovicích. Se-
děli jsme u jednoho stolu a nevěřícně kou-
kali na televizi, jak se v přímém přenosu
bortí WTC v New Yorku.

Byl pro vás koncert v kopaninské 

rotundě něčím zvláštní?

Byl. Rotunda má naprosto dokonalou
akustiku, takže jsem nepotřeboval žádné
ozvučení. Stačilo postavit se tam s kyta-
rou a začít hrát a zpívat. V kostelích hraju
celkem často, ale většinou se zvukařem 
a s celou kapelou.

Vystupujete sám s kytarou často?

Abych řekl pravdu, tak se tomu trochu
bráním. Mám rád vícehlasy a bohatší
aranžmá, mým písničkám to docela
sluší. Ale někdy si zahraju sám a je
spousta posluchačů, kteří moje sólové
koncerty vyhledávají. Pojímám je jako
průřez celou mojí tvorbou, hodně vy-
právím a někdy ani nesestavuju playlist,
což si s kapelou nemůžu dovolit. Za-
hraju si písničku, na kterou mám zrovna
chuť.

Kolik jste jich napsal?

Řekl bych, že kolem čtyř set, některé za-
padly, jiné jsem už zapomněl. Dám jich
dohromady tak dvě stě, za kterými si sto-
jím. Nedávno mi vyšel velký zpěvník,
kde jsou prakticky všechny. Někdy si ho
beru na vystoupení, jako bylo to v ro-
tundě, a používám ho jako „tahák“.

Uvidíme se na Kopanině ještě 

někdy příště?

Když bude zájem, tak velmi rád přijedu.
Ale do půlky příštího roku už to mám
dost nabité. Odehraju ročně klidně sto pa-
desát koncertů a to dá docela zabrat. Je
mi třiasedmdesát, říkám si, že bych se
měl trochu šetřit, ale nějak to neumím.

Michael Horowitz

Sólo pro Žalmana
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Krátce sečený trávník je pro někoho symbolem bezpečí a čis-
toty. Nicméně častá seč trávníky poškozuje a tím napomáhá vy-
sychání půdy, které je v posledních letech kritické. Pokud
chceme vodu v půdě uchovat, je vyšší vegetace na travnatých
plochách nezbytná. Český svaz ochránců přírody proto dopo-
ručuje omezit počet sečí trávníků. 

Českou republiku již několik let sužuje nebývalé sucho. Ob-
jevují se různé návrhy řešení, například stavby nových vodních
nádrží nebo zákazy zalévání zahrad během letních měsíců či
napouštění bazénů. Podobné aktivity s sebou ale nesou mnohá
úskalí a jejich efektivita je mnohdy sporná. Jednoduchým a lev-
ným zásahem podporujícím udržení vody v půdě je omezení
sečení trávy na zahradách a veřejných plochách.

Trávník, jenž se seče na krátko a často, sucho zhoršuje.
Krátce sečený trávník ztrácí schopnost zadržovat vodu z mnoha
důvodů. Řídký porost nezadrží sluneční paprsky. Ty dopadají na
mnohých místech přímo na půdu, kterou vysušují. Voda po holé
zemi snadno steče pryč, místo aby se vsakovala. Poraněné rost-
liny přitom potřebují pro zacelení ran více vody. Pokud ji ne-
mají, jsou náchylnější k uschnutí. Trávník tak v důsledku
zbytečného pokosení pomalu usychá, až může zmizet úplně.
Nakonec situace eskaluje do stavu, kdy je místo trávníku jen
holá zem, která ještě více odvádí vodu, udusává se, vysušuje se
a eroduje. Místo trávníků, jež pomáhají s regulací teploty a vlh-
kosti a činí tak své okolí i ve velkých vedrech snesitelnější (čím
vyšší tráva, tím lépe), tak vytváříme plochy, kde je horko ne-
snesitelné, teplo se zde akumuluje a teplotní situace se tak dále
zhoršuje.

Výše popsanému stavu můžeme předejít buď vydatnou zá-
livkou, anebo snížením počtu sečí. V době, kdy je voda nedo-
statkovým zbožím, se jako ideální nabízí druhá varianta. Pokud
budeme zelené plochy sekat třeba s poloviční frekvencí,
vznikne vyšší trávník, jenž je bohatší na druhovou skladbu rost-
lin. Je tím stabilnější a snadněji odolává výkyvům počasí. Hustý
porost zadrží sluneční paprsky, udrží delší dobu ranní rosu 
a poskytuje životní prostor i potravu mnohým živočichům,
především bezobratlým. Přímo v půdě je chladněji, protože ze-
mina není tolik udusaná a mohou zde žít živočichové, kteří ze-
minu dále zkypřují. Pokud zaprší, lépe se udrží voda přímo na
místě a pomalý odpar ochlazuje nejbližší okolí. Je tak nakonec
větší šance, že trávník zůstane zelený i během letních měsíců.
A v jeho okolí se i v letních měsících bude lépe žít.

Český svaz ochránců přírody se dlouhodobě snaží vést maji-
tele zahrad k péči o své pozemky takovým způsobem, který
umožní, aby zahrady byly oázou přírody. Jedním z těchto prin-
cipů je právě zamezit zbytečnému sekání trávníků. Tam, kde je
sekání nezbytné, činit v rozumných intervalech, tam, kde ne-
zbytné není, ponechat alespoň malé kousky zahrady přírodě.
Ideálně na těchto místech nesekat vůbec či jen jednou ročně.
Čím víc takových ploch na zahradě bude, tím bude živější 
a lépe odolá suchu. A navíc se pak s podobnou zahradou mů-
žete přihlásit do soutěže „Živá zahrada“ (www.zivazahrada.cz). 
V rámci obcí je třeba upravit počet sečí dle aktuálního stavu po-
rostu, nikoli dle předem naplánovaného harmonogramu; na toto
je třeba myslet již při uzavírání smluv na péči o veřejnou zeleň.

Martina Kišelová, Český svaz ochránců přírody

Prosečeme se k většímu suchu?

Pražský přebor

1. SK Újezd Praha 4 75
2. Sokol Královice 57
3. SK Uhelné sklady Praha 56
4. FCPK 47
5. FK Slavoj Vyšehrad B 46
6. FK Dukla Jižní Město 43
7. FK Admira Praha B 42
8. SK Třeboradice 42
9. AFK Slavoj Podolí Praha 41
10. SK Motorlet Praha B 41
11. FK Viktoria Žižkov B 40
12. SK Hostivař 40
13. FC Tempo 39
14. ABC Braník 36
15. ČAFC Praha 27
16. SK Union Vršovice 16

JUBILEA
Každý zestárne, jenom předtím musí dlouho žít. 

Groucho Marx
Karel Lejček, 75 let

NAROZENÍ
Ať vám vaše děťátko přinese hodně lásky, smíchu
a něhy, ať prozáří každý den štěstím a radostí.
Michal Slezák

ZLATÁ SVATBA
Gratulujeme k získání zlaté medaile v závodě
manželství. Hodně lásky a pevné zdraví v běhu 
za diamantovým pokladem.
Manžele Václava a Jiří Hrabánkovi

ÚMRTÍ
Čas ubíhá a nevrací, co vzal. Jen láska, úcta 
a vzpomínky v srdcích zůstávají.
Václava Hošková, 82 let

Jaroslava Doksanská, referentka ÚMČ

Ze života...Fotbalisté Kopaniny
skončili v přeboru
čtvrtí
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Monitoring hluku a letových tratí funguje na pražském letišti již
od devadesátých let minulého století. Od začátku roku měření
provádí německá firma Topsonic Systemhaus, která patří mezi
tři největší světové poskytovatele této služby. Systém umož-
ňuje dohledat hladinu hluku v konkrétním místě, výšku letadla
i kontrolu dodržování letových postupů. Nově došlo k rozšíření

počtu měřicích stanic na čtrnáct a k úpravě jejich rozmístění 
z důvodu efektivnějšího zachycování hluku. Nový systém 
a jeho možnosti byl podrobněji představen starostům a zastu-
pitelům z lokalit v okolí Letiště Václava Havla Praha. I nadále
budou naměřené hodnoty pravidelně zveřejňovány na webo-
vých stránkách letiště www.prg.aero v sekci Monitoring hluku. 

Nový systém monitoringu hluku 
představen starostům okolních lokalit

Letiště Praha pravidelně sleduje výskyt cizorodých látek v ovoci
a dalších plodinách pěstovaných na území blízkých obcí. Zkou-
mání vybraných plodin má ukázat zatížení životního prostředí 
v okolí letiště látkami a prvky, které jsou pro dopravu a letecký
provoz typické. Letiště tak dokáže zhodnotit potenciální vliv
svého provozu na kvalitu ovzduší. Dlouhodobé výsledky uka-
zují, že v monitorované oblasti je obsah znečišťujících látek 
v plodinách prakticky na srovnatelné úrovni s průměrnými hod-
notami v jiných studiích na území ČR.

Letecká společnost United Airlines slavnostně zahájila provoz
své přímé sezonní linky spojující Letiště Václava Havla Praha
a mezinárodní letiště Newark Liberty International Airport ne-
daleko New Yorku. Lety budou provozovány během letního le-
tového řádu každý den až do 4. října 2019. 

Jde o úplně první linku provozovanou společností United Air-
lines z České republiky. Mezinárodní letiště Newark Liberty
International Airport, které leží jen 23 kilometrů od Manhat-
tanu, nabízí nejrychlejší povrchovou přepravu do mnoha částí
města. Patří k ní služba AirTrain na newyorské nádraží Penn
Station v centru Manhattanu, kam se dostanete do 30 minut.

Hana van der Hoeven, Letiště Praha
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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.
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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.
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