
s více jak čtvrtletní prodlevou, způsobenou koronavirovou pan-
demií, se vám opět dostává do ruky další číslo Kopaninských
listů, které jsme „přifoukli“ o některé články z jara. Jsem moc
rád, že vás opět můžeme tímto již tradičním informačním peri-
odikem oslovit a poreferovat o událostech a dění v Přední Ko-
panině. Ne že by nám vydání listů na jaře někdo zakázal, to ne,
ale kolotoč kvůli virové nákaze ovlivnil veškeré dění kolem
nás, včetně přípravy a vydání jarního čísla. Dopady virové pan-
demie covid-19 jsou patrné na každém kroku a dotkly se kaž-
dého z nás. Spousta věcí nyní funguje jinak a chvíli potrvá, než
se narušené procesy a život kolem nás zcela obnoví.

Při této příležitosti bych chtěl poděkovat našim sousedkám,
jež okamžitě zareagovaly a pustily se do šití roušek. Bylo až
neuvěřitelné, jak jim šla práce od ruky a jenom díky nim jsme
překlenuli počáteční kritické období pandemie. Jedná se 
o dámy Zdenku Veselou, Evu Vymazalovou, Mirku Tichou 
a Lenku Trübenekrovou. Zvláštní dík patří místostarostce
Šárce Kopičkové, která nejen že šila roušky, ale také se starala
o jejich distribuci, zajišťovala objednávky a rozvoz dezinfekce
a k tomu stíhala ještě mnoho dalších činností, jež tady všechny

ani nedokážu vyjmenovat. Také bych chtěl poděkovat našemu
tajemníkovi Petru Vokáčovi, který ve velmi obtížných pod-
mínkách vyřizoval několikanásobně zvýšenou agendu našeho
úřadu.

Situace se pomalu dostává do normálu, a tak vás už opět mů-
žeme pozvat do kina, uskutečnil se pochod na Okoř a oslavili
jsme 735 let od první písemné zmínky o Přední Kopanině. Při
té příležitosti jsme uložili časovou schránku do podkroví kaple 
sv. Ludmily a Marty, kde se nyní nachází muzeum Přední Ko-
paniny. Další kulturní akce jsou přesunuty na letní a podzimní
měsíce.

V březnu se nám podařilo zprovoznit nové obousměrné a do-
opravdy hojně využívané autobusové zastávky K Juliáně, na
něž byly na základě podnětů občanů umístěny koncem června
odpadkové koše. Dokončujeme multifunkční hřiště a brzy se
otevře bývalá restaurace U Housliček. Máme rozpracovány
další projekty, ale je to běh na dlouhou trať a my se radujeme 
z každého krůčku vpřed. Přeji vám příjemné a klidné léto.

Zdeněk Hradil, starosta
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Vážení občané,
pandemie koronaviru zasáhla výrazným způsobem celou naši
společnost. Potěšujícím faktem zůstává, že většinu Čechů ne-
odradila od pravidelného pohybu a sportování. Zvýšený pohyb
chodců i cyklistů se promítl i na naší stezce vedoucí k pomníku
sv. Juliány, na které se někteří setkali s jezdci na koních. Ti 
v řadě případů tvrdili, že se zde žádná zákazová značka nena-
chází a že se na stezce mohou pohybovat. 

Příkazová modrá kulatá značka C9a, Stezka pro chodce 
a cyklisty (společná), na niž jezdci nereflektovali, nám podle
vyhlášky č. 294/2015 Sb. (vyhláška, kterou se provádějí pra-
vidla na pozemních komunikacích) říká: „Značka přikazuje
chodcům a cyklistům užít v daném směru takto označeného
společného pruhu nebo stezky. Stezku pro chodce a cyklisty
smí užít také osoba jedoucí na osobním přepravníku. Ostatním
účastníkům provozu na pozemních komunikacích je její uží-
vání zakázáno, pokud není stanoveno jinak. Chodci a cyklisté
se nesmějí navzájem ohrozit.“ 

Přestože tato definice deklaruje používání stezky naprosto
jasně, rozhodli jsme se z důvodu předejití dalším možným ne-
shodám shora uvedenou značku vyměnit za značku B31, Zákaz
vjezdu pro jezdce na zvířeti. Ta jezdci na zvířeti zakazuje vjet
na pozemní komunikaci za značkou a zákaz platí i pro vedení
nebo hnaní takového zvířete. Doufejme, že nová zákazová
značka B31 bude pro jezdce na koních dostatečně vysvětlující
a na stezku už vjíždět nebudou.

Jiným problémem, o němž jsem již několikrát ve svém
sloupku psal, je volné pobíhání psů na veřejných prostranstvích.
K tomu opět sděluji, že volné pobíhání psů na veřejných pro-
stranstvích řeší vyhláška hl. m. Prahy č. 6/2001 Sb., o ochraně
veřejné zeleně. Ta říká, že na plochy veřejné zeleně je vstup se

psy povolen, ale není povoleno jejich volné pobíhání. Na ostat-
ních veřejných plochách není volné pobíhání psů prozatím nijak
upraveno. 

Pes nemusí mít náhubek ani být na vodítku. Zároveň ale
osoba, která je vlastníkem nebo držitelem psa, nebo jiná osoba,
jež má psa v dané chvíli ve své péči, ho musí dostatečně slovně
ovládat tak, aby nedošlo k obtěžování nebo omezování dalších
lidí a zvířat. Každý majitel psa by měl proto dobře zvážit, zda
je jeho pes dostatečně poslušný a zda ho v každé situaci
zvládne. Zejména v případě přítomnosti jiných psů, malých dětí
nebo při větší koncentraci lidí by měl vodítko, případně košík,
okamžitě použít.

Závěrem bych se rád zmínil o změnách na stanovištích nádob
pro tříděný odpad. Určitě jste si všimli, že na stanovišti K Pa-
desátníku 118 (u samoobsluhy) se již nenachází kontejner na
textil společnosti Potex, jež s námi po dlouhodobé spolupráci
ukončila smluvní vztah. Za nastalé situace jsme se rozhodli za-
pojit do charitativního projektu Klokánek v rámci Fondu ohro-
žených dětí a v této souvislosti navázali partnerství se
společností Kloktex global, která nám za tímto účelem dodala
nový kontejner.

Novinkou jsou také nádoby na jedlé tuky a oleje umístěné na
všech třech našich stanovištích (K Padesátníku 118 – u samo-
obsluhy, K Prelátům a Do Roklí 17). Zástupci Magistrátu hl.
m. Prahy však zjistili, že do těchto nádob byly odkládány ne-
bezpečné minerální oleje a další nepatřičný materiál, a to na
stanovištích K Padesátníku 118 a Do Roklí 17. Žádám vás proto
o správné využívání těchto nádob v souladu s dokumentem,
který najdete uvnitř tohoto vydání Kopaninských listů.
Přeji vám všem pěkné léto.

Petr Vokáč, tajemník ÚMČ

Zápis z 10. zasedání ZMČ ze dne 20. 12. 2019
Schválení návrhu rozpočtu na rok 2020. Zastupitelstvo MČ
Praha-Přední Kopanina na základě schváleného usnesení
ZHMP č. 12/37 ze dne 12. 12. 2019

I. s c h v a l u j e
rozpočet vlastního hospodaření na rok 2020
1. s objemem příjmů 5 328 900 Kč
2. s objemem výdajů 5 328 900 Kč
II. s c h v a l u j e
rozpočet hospodářské činnosti na rok 2020
1. výnosy 1 440 000 Kč
2. náklady 230 000 Kč
(hlasování 8-0-0)

Schválení záměru pronájmu restaurace U Housliček. Zastu-
pitelstvo MČ Praha-Přední Kopanina souhlasí se záměrem pro-
nájmu nebytových prostor restaurace U Housliček, včetně
potřebného provozního zázemí a části okolního pozemku 
p. č. 58 v k. ú. Přední Kopanina. Záměr pronájmu shora uve-
dených nebytových prostor a části okolního pozemku p. č. 58 
v k. ú. Přední Kopanina zveřejní ÚMČ na formuláři, který je 
v příloze, podepsaném starostou, a to po dobu 15 dnů před pro-
jednáním v ZMČ na úřední desce ÚMČ (hlasování 8-0-0).

Schválení doplnění člena do Komise výstavby. Zastupitelstvo
MČ Praha-Přední Kopanina dovolilo do Komise výstavby 

ing. M. Tichého (hlasování 7-0-1). Komise výstavby je nyní ve
složení: předseda Zdeněk Hradil, členové Libor Satýnek, Petr
Salát, ing. Miroslav Tichý a Mgr. Petr Vokáč. 

Schválení návrhu na změnu složení členů Komise ochrany
životního prostředí a veřejného pořádku. Starosta Zdeněk Hra-
dil se vzdal členství v Komisi ochrany životního prostředí a ve-
řejného pořádku. Zastupitelstvo MČ Praha-Přední Kopanina
zvolilo členem Komise ochrany životního prostředí a veřejného
pořádku ing. Miroslava Tichého (hlasování 7-0-1). Komise
ochrany životního prostředí a veřejného pořádku nadále zůs-
tává tříčlenná ve složení: předseda prof. Jan Vymazal, členové
ing. Přemysl Zábranský a ing. Miroslav Tichý.

Schválení smlouvy ve věci příspěvku pro seniory nad 70 let
ve formě stravenek. Zastupitelstvo MČ Praha-Přední Kopanina
schválilo příspěvek na obědy pro seniory nad 70 let, a to formou
výdeje stravenek v nominální hodnotě 750 Kč měsíčně na jed-
noho seniora a pověřuje starostu podpisem příslušných smluv
(hlasování 8-0-0).

Stanovení měsíčních odměn zastupitelů pro rok 2020. Zastu-
pitelstvo MČ Praha-Přední Kopanina schválilo nezvýšení mě-
síčních odměn na rok 2020 a ponechání jejich výše jako v roce
2019 (hlasování 8-0-0).

Zápis z 3. mimořádného zasedání ZMČ ze dne 2. 1. 2020
Pronájem restaurace U Housliček. Po dobu vyvěšení oznámení
výběrového řízení na pronájem restaurace U Housliček se při-

Výběr ze zápisů zasedání ZMČ
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hlásil jediný zájemce, a to Ristorante Pizzeria Da Ezio. Zá-
kladní informace přednesl přítomným starosta. Výsledkem pro-
jednání tohoto bodu je pověření zastupitelstva k dalším
jednáním s tímto zájemcem a starosty po předchozím projed-
nání a schválení nájemní smlouvy jednotlivými členy zastupi-
telstva pak k podpisu takto připravené smlouvy. 

Zápis z 11. zasedání ZMČ ze dne 10. 2. 2020
Zastupitelstvo MČ Praha-Přední Kopanina schvaluje v souladu
s čl. 2, bod 2.1. Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího 
k podnikání, na adrese K Padesátníku 118, Praha 6-Přední Ko-
panina, uzavřené dne 30. 4. 2015, prodloužení doby nájmu na
jeden kalendářní rok (hlasování 9-0-0). Tato doba počíná běžet
dnem 1. 5. 2020 a končí dnem 30. 4. 2021 s možností smlouvu
po dohodě smluvních stran prodloužit o dohodnutou dobu za
podmínky zvýšení stávajícího nájemného na 22 000 Kč měsíčně
s tím, že nájemné bude zvýšeno o výši celkové meziroční inflace
(tj. míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného ročního 
indexu spotřebitelských cen vždy za období od 1. 1. do 31. 12.
daného roku vůči roku předchozímu) vyhlášené Českým statis-
tickým úřadem za předchozí kalendářní rok. Zastupitelstvo 
pověřuje starostu podpisem příslušné smlouvy. Důvodem pro-
dloužení nájemní smlouvy pouze o rok byla nespokojenost za-
stupitelstva s kvalitou služeb poskytovaných nájemcem. 

Zastupitelstvo MČ Praha-Přední Kopanina schvaluje změny
ve složení Povodňové komise (hlasování 9-0-0), která je slo-
žena následně: předseda Zdeněk Hradil, 1. místopředseda prof.
Jan Vymazal, 2. místopředseda Petr Salát, člen Karel Kyzek.

Zápis z 12. zasedání ZMČ ze dne 14. 4. 2020
Toto zasedání zastupitelstva proběhlo mezi jeho členy mimo-
řádně prostřednictvím vzdáleného přístupu v souladu s opatře-
ními vlády ČR v době stavu nouze a stanoviskem MV ČR ke
konání zastupitelstev obcí. Na základě usnesení vlády ČR 
č. 274, o přijetí krizového opatření, byla účast veřejnosti spo-
čívající v její osobní přítomnosti výslovně vyloučena. Průběh
zasedání zastupitelstva byl na doporučení krizového opatření
veřejnosti zpřístupněn pořízením a zveřejněním zvukového zá-
znamu.

Schválení usnesení na delimitaci akce „ČOV Přední Kopa-
nina“ na hl. m. Prahu prostřednictvím investičního odboru
MHMP. Zastupitelstvo MČ Praha-Přední Kopanina schválilo
delimitaci „ČOV Přední Kopanina“ na hl. m. Prahu prostřed-
nictvím investičního odboru MHMP (hlasování 9-0-0).

Zápis z 13. zasedání ZMČ ze dne 1. 6. 2020
Schválení závěrečného účtu za rok 2019. Zastupitelstvo 
MČ Praha-Přední Kopanina v souladu s § 39 zákona č. 131/2000
Sb., o hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů, projednalo 

a schválilo závěrečný účet obce za rok 2019 spolu se zprávou 
o výsledcích přezkoumání hospodaření městské části bez výhrad
(hlasování 9-0-0). 

Schválení účetní závěrky za rok 2019. Zastupitelstvo 
MČ Praha-Přední Kopanina schvaluje účetní závěrku za rok
2019 bez výhrad (hlasování 9-0-0).

MgA. A. Velová – podnět na změnu územního plánu pozemku
p. č. 378 v k. ú. Přední Kopanina. Zastupitelstvo MČ Praha-
-Přední Kopanina schválilo podnět na pořízení změny územního
plánu na pozemku p. č. 378 o výměře 8983 m2 (plocha požado-
vané změny cca 5000 m2) v k. ú. Přední Kopanina (ve vlastnic-
tví fyzických osob), vedeného jako „NL – louky, pastviny“, na
„OB – čistě obytné“, s funkčním využitím území – kód míry vy-
užití území „OB-B“ (hlasování 6-1-2).

L. Hradil – podnět na změnu územního plánu pozemku 
p. č. 698/23 v k. ú. Přední Kopanina. Zastupitelstvo MČ
Praha-Přední Kopanina schvaluje podnět na pořízení změny
územního plánu na pozemku p. č. 698/23 o výměře 1938 m2 

v k. ú. Přední Kopanina (ve vlastnictví fyzických osob), 
vedeného jako „NKK“, na „OB – čistě obytné“ (hlasování 
8-0-1).

Spolek pro obnovu sochy svaté Juliány – žádost o podporu
obnovy sochy sv. Juliány. Zastupitelstvo MČ Praha-Přední Ko-
panina souhlasilo s poskytnutím daru Spolku pro obnovu sochy
svaté Juliány, z. s., za účelem obnovy sochy sv. Juliány ve výši
36 000 Kč. Zastupitelstvo MČ Praha-Přední Kopanina pově-
řilo starostu podpisem darovací smlouvy na výše uvedenou
částku (hlasování 9-0-0).

Zápis ze 14. zasedání ZMČ ze dne 7. 7. 2020
Schválení smlouvy na pronájem restaurace v objektu K Pade-
sátníku 10, Praha 6-Přední Kopanina. MČ Praha-Přední Kopa-
nina vzhledem k havarijnímu stavu restaurace U Housliček byla
nucena přistoupit k odstranění tohoto havarijního stavu a k ná-
sledným udržovacím a rekonstrukčním pracím, a to v termínu
leden až červenec. Z tohoto důvodu nemohla být uzavřena pří-
slušná nájemní smlouva, k jejímuž podpisu zastupitelstvo MČ
Praha-Přední Kopanina pověřilo starostu Zdeňka Hradila usne-
sením č. 84 ze dne 2. 1. 2020. Příslušná nájemní smlouva bude
proto podepsána až po ukončení shora uvedených prací, tj. nej-
později k 15. 7. 2020.

Zastupitelstvo MČ Praha-Přední Kopanina schvaluje (hlaso-
vání 8-0-0) smlouvu na pronájem restaurace, včetně potřebného
provozního zázemí, v objektu K Padesátníku 10, Praha 6-
-Přední Kopanina o celkové výměře cca 350 m2 (ve vlastnictví 
hl. m. Prahy, správa MČ Praha-Přední Kopanina) a části okol-
ního pozemku p. č. 58 v k. ú. Přední Kopanina o celkové vý-
měře cca 787 m2 a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Petr Vokáč, tajemník ÚMČ

Pokud se vám narodil syn či dcera v letech 2019–2020 a na vítání občánků jste na podzim roku 2019
nebyli a zároveň máte trvalé bydliště v naší městské části, potom se prosím dostavte s rodným listem
dítěte na úřad naší městské části k vyplnění přihlášky, samozřejmě pokud jste již tak neučinili. Vítání
občánků plánujeme opět na podzim roku 2020. Pozvánky s přesnými údaji obdržíte v dostatečném
předstihu. V případě narození dítěte vás prosíme, abyste nám dali tuto skutečnost vědět kdykoli v prů-
běhu roku. Děkujeme.

Jaroslava Doksanská, referentka ÚMČ

Vítání občánků
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Harmonogram rozmístění kontejnerů 
na objemný odpad na druhé pololetí 2020 
Út 4. 8. od 9 hod. do 5. 8. do 9 hod. Chatová osada Preláta (ve výhybně naproti č. p. 57)
Út 18. 8. od 9 hod. do 19. 8. do 9 hod. K Padesátníku (u fotbalového hřiště)

K Prelátům (u nádob na tříděný odpad)
Út 22. 9. od 14 hod. do 18 hod. K Padesátníku (u fotbalového hřiště)

K Prelátům (u nádob na tříděný odpad)
Út 6. 10. od 14 hod. do 18 hod. K Padesátníku (u fotbalového hřiště)

K Prelátům (u nádob na tříděný odpad)
Út 20. 10. od 14 hod. do 18 hod. K Juliáně u č. p. 104
Út 10. 11. od 9 hod. do 11. 11. do 9 hod. K Padesátníku (u fotbalového hřiště)

K Prelátům (u nádob na tříděný odpad)
Út 24. 11. od 9 hod. do 25. 11. do 9 hod. Chatová osada Preláta (ve výhybně naproti č. p. 57)
Út 8. 12. od 9 hod. do 9. 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 ochrany pro-
středí Magistrátu hl. m. Prahy, které jsme nuceni respektovat, budou velkoobjemové kontejnery v naší městské části přista-
vovány 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 22. 9., 6. 10. a 20. 10. V termínech 4. 8., 18. 8., 10. 11., 24. 11. a 8. 12. budou kontejnery při-
stavovány na náklady naší městské části, a to do 9 hodin prvního dne a odvezeny ná-
sledujícího 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 provádějte
vlastním kompostováním. Od 1. 1. 2020 si lze u hl. m. Prahy objednat nádobu na bio-
odpad. Rovněž občany upozorňujeme na možnost celoročně zdarma odkládat vybrané
druhy odpadů (objemný odpad, odpad ze zeleně – bioodpad, dřevo, stavební suť u by-
tových úprav, kovový odpad, elektrošrot, papír, sklo, plasty a nebezpečné odpady) pod
kontrolou obsluhy do jednotlivých velkoobjemových kontejnerů ve Sběrném dvoře 
hl. m. Prahy.

Petr Vokáč, tajemník ÚMČ

SBĚRNÝ DVŮR
Proboštská 1, Praha 6-Dejvice
tel.: 736 518 204

Otevírací doba:

Po–Pá od 8.30 do 18.00 hod.*
So od 8.30 do 15.00 hod.
* V ZIMNÍM ČASE DO 17.00 HOD.

Dne 19. září 2019 byla Zastupitelstvem hl. m. Prahy schvá-
lena obecně závazná vyhláška, kterou se zakazuje spalování
vybraných druhů pevných paliv ve stacionárních zdrojích na
území hlavního města Prahy. Ve Sbírce právních předpisů 
hl. m. Prahy byla tato obecně závazná vyhláška publikována
pod č. 11/2019 Sb. 

S účinností od 1. října 2020 je tedy touto vyhláškou zaká-
záno na celém území hlavního města Prahy spalovat uhlí,
uhelné brikety a koks ve spalovacích stacionárních zdrojích 
o jmenovitém tepelném příkonu 300 kW a nižším s výjimkou
zdrojů, které slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu
ústředního vytápění, nejsou-li navrženy rovněž pro přímé vy-
tápění místa instalace, a na základě výsledku provedené kon-
troly technického stavu tepelného zdroje dosahují alespoň
emisních parametrů 3. emisní třídy. 

Jinými slovy řečeno, zákaz se vztahuje na zdroje, které mají
v Dokladu o technickém stavu kotle uvedenou 1., 2. nebo
„žádnou“ emisní třídu (byly vyrobeny před rokem 2000).

Miroslav Zeman, Magistrát hl. m. Prahy

Pozor, blíží se konec topení uhlím, 
briketami a koksem ve starých kotlích
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Harmonogram rozmístění kontejnerů 
na rostlinný odpad na druhé pololetí 2020 

So 1. 8. od 13 do 16 hod. K Juliáně u č. p. 104
So 15. 8. od 13 do 16 hod. K Padesátníku, č. p. 118 – u samoobsluhy
So 26. 9. od 9 do 15 hod. K Prelátům – u sběrných nádob na tříděný odpad
So 3. 10. od 13 do 16 hod. K Juliáně u č. p. 104
So 10. 10. od 9 do 12 hod. Do Roklí u č. p. 17 – naproti sběrným nádobám na tříděný odpad
So 17. 10. od 13 do 16 hod. K Padesátníku, č. p. 118 – u samoobsluhy
So 31. 10. od 9 do 15 hod. Chatová osada Preláta – naproti č. p. 57 
So 7. 11. od 9 do 15 hod. Do Roklí u č. p. 17 – naproti sběrným nádobám na tříděný odpad
So 14. 11. od 13 do 16 hod. K Prelátům – u sběrných nádob na tříděný odpad
So 21. 11. od 9 do 12 hod. Chatová osada Preláta – naproti č. p. 57 
So 28. 11. od 9 do 12 hod. K Juliáně u č. p. 104
So 5. 12. od 9 do 15 hod. K Padesátníku, č. p. 118 – u samoobsluhy

Velkoobjemové kontejnery budou při-
staveny na náklady Magistrátu hl. m.
Prahy od 9 do 12 hodin v termínech
10. 10., 21. 11. a 28. 11. a od 13 do 16
hodin v termínech 1. 8., 15. 8., 3. 10.,
17. 10. a 14. 11. Na náklady naší měst-
ské části budou velkoobjemové kon-
tejnery přistaveny od 9 do 15 hodin 
v termínech 26. 9., 31. 10., 7. 11. a 5. 12.

Upozorňujeme vás, že kontejner je určen pouze na rostlinný odpad. Ostatní druhy
odpadu do něj nepatří. U kontejneru bude prováděna kontrola. Proto vás žádáme,
abyste dbali na třídění odpadu a odkládali do tohoto kontejneru pouze rostlinný
odpad. Od 1. 1. 2020 si lze u hl. m. Prahy objednat nádobu na bioodpad.

Rovněž občany upozorňujeme na možnost celoročně zdrama odkládat vy-
brané druhy odpadů (objemný odpad, odpad ze zeleně – bioodpad, dřevo, sta-
vební suť u bytových úprav, kovový odpad, elektrošrot, papír, sklo, plasty 
a nebezpečné odpady) pod kontrolou obsluhy do jednotlivých velkoobjemo-
vých kontejnerů ve Sběrném dvoře hl. m. Prahy.

Petr Vokáč, tajemník ÚMČ

Kontejnery budou rozmístěny následovně:

So 12. 9.

Harmonogram mobilního sběru 
nebezpečného odpadu na rok 2020 

křižovatka ul. Na Padesátníku I – Na Padesátníku III 8.00–8.20 hod.
K Padesátníku (č. p. 118 – u samoobsluhy) 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.



6 / 1–2/2020

Jistě jste si všimli, že koronavirová pandemie způsobila výkyvy
v periodicitě vydávání Kopaninských listů. Nicméně virové
třeštění máme za sebou a můžeme se věnovat příjemnějším zá-
ležitostem.

Kopaninský masopust
V jarním čísle Kopaninských listů mělo vyjít pár slov o maso-
pustu, ovšem člověk míní a virus mění, a tak se k tradiční zimní
trachtaci vraťme teď, uprostřed léta. 

Pamětníci si možná vzpomenou, že masopust na Kopanině
proběhl 8. února. Archivy pražského Klementina připomínají,
že bylo velmi přívětivé počasí s teplotou kolem šesti stupňů,
ačkoli předpovědi počítaly se sněhovými přeháňkami. Masek se
sešlo požehnaně a nezastírejme, že někteří přišli i proto, aby
zjistili, jak to vypadá v právě rekonstruované hospodě U Hous-
liček, kde mělo proběhnout masopustní veselí. Je pravda, že sál
i kuchyně hostince ještě předešlého dne připomínaly Coventry
po náletu německých bombardovacích svazů, ale nový ná-
jemce, čilý nebušický Ital Ezio, slíbil, že zábava bude. Slovo
splnil – zábava byla, ale to předbíháme.

Ve dvě hodiny odpoledne se před Housličkami sešlo kolem
stovky místních i přespolních. Některé masky jsme znali z mi-
nulých let, jiné byly zcela nové či nově půjčené. Řeč je přede-
vším o dvojmužné kobyle, jež budila hrůzu nejen mohutností,
ale i nemotorností dvojice svých provozovatelů, kteří do něčeho
podobného zjevně byli navlečeni poprvé (a po čase to vzdali).
Masopustní průvod se ubíral po známé trase: Veselí, Salátovi,
paní Kadlecová a její koňský statek, Vinařovi, Hyklovi, pak náv-
štěva spolku Studánka na Prelátech spojená s polévkovým
menu, dále se pokračovalo k Linhartům, Lajnům, Jamrichům 
a Militkým… Inu, kdo se nežinýroval, měl toho požehnaně.

Večer pak Ital Ezio U Housliček splnil, co slíbil. Rozkopaný
sál jak mávnutím kouzelné sbíječky proměnil v hodovní síň,
kde kromě piva, kořalek a české klasiky typu klobás, sekané 
a tlačenky podával také svoji proslulou pizzu. Účast obrovská,
konzumace jakbysmet, a přesto někteří ještě dojídali a dopíjeli
i druhý den.

Pochod z Kopaniny na Okoř
Tradiční pochod z Kopaniny na Okoř se dočkal jubilejního dva-
cátého ročníku a zaplaťpánbůh, že tomu nezabránil ani koro-
navirus. A jak by také mohl – vždyť trička s aktualizovaným
logem z dílny mistra Iva Medka Kopaninského byla dávno vy-
robená a zásoby na cestu nakoupeny!

Vyráželo se o slunné sobotě 13. června od rotundy a sešel se
rekordní počet chodců. Zatímco již zmíněný Ivo Medek vypá-
lil z hmoždíře startovací salvu, jeho syn Leonard pilně počítal
účastníky a napočítal jich 117. V redakci Kopaninských listů
se ovšem domníváme, že číslo bylo o něco vyšší, neboť někteří
opozdilci se přidali až cestou. Kromě toho se letos rozmohla
neblahá novinka, že někteří pochodovali autem, což se sice ne-
sluší, ale i takoví turisté se do statistik počítají.

Počasí bylo jak ze žurnálu tuchoměřického outletu. A chval-
me tuto vzácnou náhodu, neboť na druhý den lilo tak, že by
střelný prach v páně Medkově startovací salvě jistě zvlhl a ani
by nebylo pro koho střílet, protože by nikdo nepřišel. Všichni
si užívali slunce, vlčích máků v polích u Černoviček, domácích
sendvičů a nápojů z cateringové dodávky. Nikomu nevadilo, že
hostinec U Václava v Malých Čičovicích nefungoval. Dohnalo
se to na Okoři.

Do podhradí Okoře dorazil původně sourodý průvod po
hloučkách a s velkými časovými rozestupy. Někteří uvízli
hned v hospodě na parkovišti a na návštěvu zříceniny rezig-
novali, jiní se sešli pod hradem u cukrárny a dobře udělali,
protože mohli dostat diplom. Stejně jako paní Alena Novotná,
jež diplom obdržela coby nejstarší účastnice pochodu, a Hon-
zík Žáček s Kačkou Lajnovou, kteří byli oceněni jako nej-
mladší.

Během cesty autobusem zpět na Kopaninu se počasí jak 
na povel začalo kazit a ještěže zábavu zachránilo přístřeší 
hospody U Drahušky. Ještě o půlnoci tam drnčely kytary 
a ještě dlouho po jedné hodině taxikáři přivolaní opozdilci na-
dávali, že musejí zajíždět do končin, kde letadla dávají dob-
rou noc.

J. R. Tancibůrek 
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právě vám jsou určeny následující řádky a dosti by mne mr-
zelo, kdyby místo vašeho souhlasu s jejich obsahem jste nabyli
dojmu, že už se zase někdo – konkrétně já – stylizuje do role va-
šeho mluvčího. (Koneckonců jsme tu takový případ donedávna
měli a hlavním výsledkem jeho neúnavných, ale značně una-
vujících výstupů byly neúměrně protahované veřejné schůze
místního zastupitelstva.) Doufám ale, že se mnou budete sou-
hlasit v tom, že nadstandardně vykonávaná péče o naši komu-
nitu – a vůbec zdejší veřejnost – si také zaslouží veřejného
ocenění. Mám na mysli bezpříkladnou píli a snahu paní radní Ko-

pičkové při provádění opatření proti koronaviru v naší vsi. Snad
jste si povšimli, že v této snaze nepůsobila v rámci své funkce
pouze ona sama, ale že pro tuto činnost angažovala prakticky
celou svoji rodinu. Ani v nejmenším nepochybuji, že je to
všechny stálo neskutečné množství energie a času. Ano, toho
času, který nelze ničím nahradit a o kterém, zvláště my starší,
dobře víme, jak rychle utíká do nenávratna. Proto si troufám za
nás všechny napsat paní Šárce a jejím spolupracovníkům: Vaší
péče si vážíme a velice za ni děkujeme!

Ivo Medek Kopaninský

Milé seniorky, vážení senioři,

Zdá se, že pandemie koronaviru postupně končí (alespoň 
v České republice a v Evropě) a opatření proti ní také (alespoň
ta nejstriktnější). Ale je iluze se domnívat, že za několik mě-
síců nebo roků se svět vrátí k „normálu“ (pokud považujeme
situaci před pandemií za „normál“). Za oněch několik měsíců se
svět (asi nenávratně) změnil. Známe dobře špatné důsledky
toho, co jsme prožili. Sanitární krize koronaviru způsobila 
i ekonomickou krizi, asi největší za posledních sto let, hodně
lidí ztratilo práci nebo část svých příjmů. Ale i v mentalitě a ve
stylu života byly a budou změny. Strach z nakažení (nebo 
z druhé vlny, z jiné pandemie a z nemocí obecně) zůstane asi 
v mnohých z nás. Možná nebudeme cestovat tolik a tak jedno-
duše jako předtím a budeme mít tendenci více se uzavřít do
sebe. Ale jsme si jisti, že pandemie má jenom špatné důsledky?

Kromě toho, že během této doby se velmi snížilo znečištění
ovzduší a že bylo méně dopravních nehod, jsme si mohli uvě-
domit to, co je pro nás skutečně důležité. Mohli jsme zazna-
menat, co nám nejvíce pomohlo (například mnoho z nás
objevilo možnosti, které nabízí internet) nebo co nám nejvíce
chybělo (například vztahy s příbuznými či s přáteli). Není doba,
kterou prožíváme, příležitostí stisknout tlačítko „restartovat“ 
a provést „celkovou revizi“ našich hodnot a našeho stylu ži-
vota? Osobně to beru jako výzvu.

P. Alain Cleyssac, komunita Chemin Neuf

P. S.: Co se ale nemění ani po koronaviru, je termín poutní mše
svaté v rotundě sv. Maří Magdaleny, která bude v neděli 
26. července od 10.30 hodin.

Svět po koronaviru

V neděli 9. února odpoledne, po sobotním masopustu, se sešly
„naše“ děti na sále restaurace U Housliček. I letos se totiž konal
dětský karneval a nutno podotknout, že účast byla skutečně
hojná. Vodník rozdával balonky, na stole byly připravené
masky, které si mohly děti domalovat, opět se tančilo a také
soutěžilo. Za úspěšné soutěžení děti dostaly od majitelů res-
taurace Da Ezio na ochutnávku spoustu pizzy. Opět k nám za-
vítal kouzelník, tentokrát s holubicí, ještěrkou a králíčkem. A na
samotný závěr se uskutečnila přehlídka masek. Měli jsme mož-
nost si prohlédnout zvířátka všeho druhu, policistu, klauna,
vodu, sluníčko, pana krále i princeznu, indiána a mnoho dal-
ších. A jelikož všechny převleky byly krásné, tak také všechny
obdržely odměnu. Takže po příštím masopustu se zase těšíme
na viděnou.

Šárka Kopičková, místostarostka

Rej masek na dětském karnevalu
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DÍL ČTVRTÝ: Kopanina v průběhu 60. let –
politický vývoj v letech 1968 a 1969

Vedení obce výrazně ovlivnilo dění roku 1968. Již 29. ledna
1968 se konalo veřejné zasedání místního národního výboru
(MNV), na kterém byla projednána
příprava voleb do národních výborů
(NV). Počet zvolených poslanců byl
stanoven na patnáct, což tehdejší
kronikář v pamětní knize okomen-
toval s lehkými obavami: „Výběr
kandidátů do MNV velmi těžký,
protože většina poslanců nechce
dále v MNV pracovat a z řad ob-
čanů není velký zájem.“ Nutno
dodat, že pozdější vývoj dal jeho
slovům za pravdu. Na schůzi rady MNV 8. července a všech
poslanců NV bylo rozhodnuto, že bude nutné provést doplňo-
vací volby, protože většina poslanců nechtěla své funkce vy-
konávat, píše se později v kronice. Volby byly nakonec kvůli
celonárodní politické situaci odsunuty.

Zásadní změnu do složení MNV přinesly srpnové události
roku 1968. V kronice se k tomu uvádí: „6. září. Byla svolána
schůzka všech poslanců, na které byly projednány otázky ří-
zení obce. Dále byly provedeny změny předsedů komisí, něko-
lik poslanců odešlo na vlastní žádost z MNV, a tak zbylí
poslanci znovu slíbili, že do nových voleb vydrží ve svých
funkcích a budou je plnit svědomitě, jak to nyní žádá doba.
Došlo se konečně na moudré řešení, protože jinak naše obec
bez vlastního NV by byla přičleněna k některé sousední obci,
což by bylo velice smutné.“ Bohužel, v zachovaných zápisech
z plenárních zasedání zápis z této mimořádné schůze chybí.
Shrnutí však poskytuje zápis z plenárního zasedání, konaného
23. září 1968. Podle toho byli ze svých funkcí odvoláni pos-
lanci Minář a Kasnerová, na jejich vlastní žádost, a byly pro-
vedeny následující změny ve funkcích předsedů jednotlivých
komisí: předsedou finanční komise byl zvolen Miroslav Hošek,
školské komise Miroslav Novotný, komise MH, stavební a by-
tové Josef Micka, sdružené komise zdravotní, sociální a OVP
pak Vladimír Trojna.

Na tomto zasedání (zápis z 24. září 1968) rovněž vyjádřili
občané Kopaniny nesouhlas se vstupem okupačních vojsk do
republiky. K srpnovým událostem roku 1968 se zachoval také
zápis z mimořádné schůze rady MNV v Přední Kopanině a ves-
nické organizace KSČ konané 28. srpna 1968, který příhodně
dokládá způsob, jakým se NV vypořádávaly s probíhající in-
vazí armád sovětského socialistického bloku do Českosloven-
ska. Přední Kopanina invazi pocítila patrně citelněji než jiné
obce, a to kvůli své blízkosti k letišti v Ruzyni: „Naše obec,“

uvádí se v zápise z mimořádné schůze, „která je v pásmu okolo
letiště, je nyní značně frekventovaná, protože okupační vojska
projíždějí v kolonách naší obcí a je nebezpečí úrazu našich ob-
čanů.“ Na tomtéž jednání rady bylo rovněž přečteno provolání
Okresního výboru KSČ k situaci v ČSSR, dále odsouhlaseno,

že „rada MNV předloží návrh ple-
nárnímu zasedání, aby byl pozmě-
něn název sadu Rudé armády na
sad Svobody“, tajemník MNV rov-
něž navrhl, aby se sešel znovu NV
a poslanci aby se vyjádřili o své
práci a znovu řekli a dali svým pod-
pisem najevo, zda chtějí dále pra-
covat. A konečně, rada MNV
schválila rezoluci, kterou chtěla
odeslat Ústřednímu výboru KSČ,

že „plně stojíme za naším presidentem, naší legálně zvolenou
vládou a nově zvoleným ÚV KSČ“. 

V prosinci 1968, na schůzi zastupitelstva 16. prosince, pro-
vedl tajemník Křtěn zhodnocení práce MNV za celé období od
roku 1964, přičemž bylo konstatováno, že „ke konci volebního
období většinou klesla aktivita a práce vázla“. Výhledově bylo
do budoucna v obci naplánováno vybudování nebo dobudování
komunikací, veřejného osvětlení a kanalizace. Dále se řešily
přetrvávající problémy, jimiž byly zamořené studny fekáliemi
nebo váznoucí zásobování – nadále se nedostávalo chleba, sirek
a dalšího zboží. Zamoření studen fekáliemi z prosakující jímky
JZD bylo zjištěno v roce 1967 a počítalo se s tím, že bude trvat
dva až pět let, než je občané budou moci znovu využívat.

Na veřejné schůzi zastupitelstva konané 17. února 1969 pak
byl projednáván rozpočet na rok 1969 a představen rozbor hos-
podaření za rok 1968. Obec rok 1968 zakončila přebytkem ve
výši 78 805,98 Kč, k čemuž byl připočítán přebytek z roku
1967, konkrétně 100 255,09 Kč, uložený ve Státní bance 
československé. Celkem tedy obec disponovala částkou 
179 061,07 Kč. Za tyto prostředky plánovala provést rozvod
místního rozhlasu, generální opravu veřejného osvětlení, vý-
stavbu či opravu komunikací, zavedení ústředního topení 
v ZDŠ aj. Rovněž byla diskutována možnost připojení celého
okresu k Praze.

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 hlavního města Prahy,
Archivní 6, Praha 4. Zejména byly využity II. Pamětní kniha
obce Přední Kopanina (1944–1969) (1971) a zápisy ze zastu-
pitelstva a rady MNV.

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

Místní národní výbor v Přední Kopanině 
v letech 1945–1970 

Červenec
26. 7. kino pro děti (Ovečka
Shaun ve filmu: Farmageddon) 
i dospělé (Modelář)

Srpen
26. 8. koncert Pavla Dobeše
29. 8. kácení májky

Září
20. 9. koncert Josefa Fouska
27. 9. kino pro děti i dospělé

Šárka Kopičková, místostarostka

Akce na Kopanině pro malé i velké
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Setkání uspořádané k 735. výročí prvé písemné zmínky o Ko-
panině bylo 20. června precizně připravené a neméně pečlivě
provedené. Bohužel ale účast na něm rozhodně neodpovídala
vynaložené námaze pořadatele, kterým byl náš úřad. V sále rad-
nice zůstala polovina z pětačtyřiceti křesel neobsazena. Uvá-
žíme-li, že Kopanina má zhruba 700 obyvatel, pak nám prostým
výpočtem vyjde, že 97 % z nich nedisponuje zdravou mírou lo-
kálního patriotismu či pouhým pocitem sounáležitosti k obci.
Snad ale i v tomto množství se nalezne pár jedinců, kteří si se
zájmem přečtou, o co se svou absencí připravili.

Byli by mezi druhou a třetí hodinou odpolední srdečně přiví-
táni a bylo by jim umožněno seznámit se s obsahem obecních
kronik a pamětních fotoalb, stejně jako s předměty, určenými 
k deponování do pamětní schránky. (Mne osobně zaujala nej-
více druhá kniha obecní kroniky, v nichž jsem nalezl pasáže, ne-
nápadně označené svorkami a šipkami tužkou. Z jejich obsahu
je evidentní, že si tak některý z bývalých kronikářů poznačoval
úseky, jež nám chtěl při veřejných čteních zamlčet. Většinou se
jednalo o skutečné počínání Rudé armády ve vsi roku 1945, 
v jehož důsledku byli mnozí místní občané značně poškozeni,
některé ženy znásilněny a jedna z nich přišla o život.)

Úderem třetí hodiny odpolední zahájil pan starosta Hradil
svým sympaticky stručným stylem oficiální část programu. 
V závěru svého projevu uvedl paní sousedku, odbornou archi-
vářku a nositelku francouzského řádu Umění a literatury, Lenku
Linhartovou. Ta přednesla fundovaný projev o nálezu jubilu-
jící zmínky i o dalších záznamech v historických pramenech.
Následný potlesk byl zcela na místě.

Mezi jednotlivými vstupy účinkoval zpěvem, doprovázeje se
na kytaru, známý bard Jan Hlaváč. Do připravené schránky pak
byly panem starostou a paní Linhartovou pietně uloženy násle-
dující dokumenty: dopis potomkům od představitelů obce, vý-
tisky Kopaninských listů, pamětní medaile a kopie současných
platidel. Po jejím uzavření byly pány starostou a tajemníkem
obce rozdány upomínkové odznaky na tuto událost, prezento-
vané v elegantních etujích. Zároveň byly po celou dobu promí-
tány dokumentární fotografie jednotlivých kopaninských
objektů ve stavu před padesáti lety a v současném.

Po ukončení této části nás pan starosta pozval do předsálí na
pohoštění a k přípitku sektem. Dámy, které se angažovaly na
přípravě a průběhu oslavné akce, od něj obdržely bohaté ky-
tice.

O půl páté v krátkém ceremoniálu v parku u místního muzea
požehnal páter Alain Cleysssac přítomným a posvětil pamětní
schránku. Ta byla následně panem starostou uložena do pod-
střeší muzea.

Slavnost byla oficiálně završena pěveckým vystoupením
Lucie Hilscherové za klavírního doprovodu Lindy Sítkové 
v rotundě sv. Maří Magdaleny. Tento koncert si přišlo poslech-
nout čtrnáct posluchačů, z toho dva přespolní (do jejichž páru
nepočítám jednoho z organizátorů celé akce, pana tajemníka
Mgr. Vokáče, neboť jej mám spíše za našince).

Neoficiální závěr se následně konal v restauraci U Drahušky
a trval do pozdních hodin.

Ivo Medek Kopaninský

Připomínková akce se na Kopanině vyvedla

Přes počáteční zklamání, že kvůli vše-
obecné situaci spojené s koronavirem ne-
půjde uskutečnit tradiční koncert Pavla
Žalmana Lohonky v rotundě, se nakonec
podařilo i díky postupnému rozvolňování
opatření akci uspořádat. V souvislosti 
s nařízením ohledně rozestupů na straně
jedné a kvůli obrovskému zájmu z řad
občanů na straně druhé nakonec vyhrál
nápad uskutečnit koncert dvakrát v ome-
zenějším počtu diváků. Obě vystoupení
se povedla skvěle a všechna připravená
místa byla do posledního beznadějně za-
plněna. Žalman prokládá své koncerty

poutavým vyprávěním o svém životě 
a nejinak tomu bylo i na Kopanině.
Spoustou skladeb navíc dokáže strhnout
ke zpěvu celé obecenstvo. Rotundou se
tedy opět linuly tóny známých i těch
méně známých melodií. Při sborových
Pampeliškách, Divokém horském tymi-
ánu či písni Nezacházej slunce v kombi-
naci s jedinečnou akustikou naší rotundy
až mrazilo v zádech.

Pavel Žalman Lohonka, k naší velké ra-
dosti, přislíbil zahrát v rotundě i příští rok.

Tak se moc těšíme.
Šárka Kopičková, místostarostka

Žalmana jsme se v rotundě nakonec dočkali

Fo
to 

Zb
yn

ěk
 P

ec
ák

  

Fo
to 

 2×
 Š

ár
ka

 K
op

ičk
ov

á



1–2/2020 / 11



12 / 1–2/2020

JUBILEA
Čas má plné kapsy překvapení. Jan Werich

ÚNOR
Marie Trojnová

BŘEZEN
Anděla Kiršbaumová

ČERVENEC
Vlasta Kadlecová, Antonín Mareš

ÚMRTÍ
Cítíme s vámi v těchto těžkých chvílích.
JUDr. Karel Pavlík, nedožitých 67 let

Jaroslava Doksanská, referentka ÚMČ

Ze života...

Kvůli koronavirové epidemii byly předčasně
ukončeny amatérské fotbalové soutěže v Česku
od Fortuna ČFL níže, a to včetně mládežnických
soutěží. Konečné pořadí týmů amatérských
soutěží zůstalo podle aktuálních tabulek 
k 8. dubnu. Kluby nesestupují ani nepostupují,
uvedl web fotbalpraha.cz. Kopaninští fotbalisté
tak skončili v soutěži Pražská teplárenská pře-
bor mužů na desátém místě.

Na území Prahy a v jejím blízkém okolí se podařilo společnosti
Potex, která celoročně třídí oblečení pro potřebné, za loňský
rok zachránit 2 750 000 kg použitého textilu a výrazně tak
ovlivnit životní prostředí. Na Přední Kopanině to bylo kon-
krétně 5270 kg textilu.

Nositelné a dále použitelné věci se buď přímo distribuují do
konkrétních charitativních organizací (Naděje, Centrum soci-
álních služeb Praha, Progressive, Společnou cestou, Sananim,
Fixpunkt), nebo jsou dodány k dalšímu zpracování. Celkově

Potex poskytl těmto organizacím, s nimiž spolupracuje již ně-
kolik let, více než 100 000 kg vytříděného textilu.

Nepoužitelné textilie jsou pak ekologicky likvidovány 
u oprávněných firem. Z části výtěžku Potex finančně podpo-
ruje neziskové organizace, jakými jsou například Klokánek
Chabařovická, Pomocné tlapky, Linka bezpečí, Kapka naděje
nebo Pro-contact. Loni obdrželi partnerské organizace celkem
1 325 000 Kč.  

Michaela Fürstová, Potex

Počátek pandemie koronaviru byl zaha-
len strachem a zmatkem. Nedostávalo se
roušek, které byly povinné, chyběla de-
zinfekce, na níž se mediálně stavěla zá-
chrana našeho zdraví.

Není třeba se více k pandemii vyjadřo-
vat. Slyšeli jsme toho všichni spoustu 
a doufejme, že už neuslyšíme. Co se ale
naopak musí, je poděkování všem, kdo
obětavě pomohli a nemysleli jen na sebe.
Všem těm, kteří jednali rychle a efektivně.

A proto děkuji mé mamce Zdeně Ve-
selé za odhodlání, ochotu a neskutečnou
výdrž, když dokázala za prvních pět dnů
našít 242 bavlněných roušek, jež byly
rozdány občanům Přední Kopaniny.
Další roušky našily a darovaly úřadu pro
občany Lenka Trübenekrová (53 ks),
Mirka Tichá (31 ks) a Eva Vymazalová
(20 ks). Dále pro občany daroval Vláďa
Kozák 140 kusů bavlněných roušek 
a Petr Hrubý 1000 kusů jednorázových
roušek. Spousta švadlenek našila také pro
své sousedy, rodiny i celé ulice. Všem
patří obrovský dík!

Nedostatek byl i rukavic, za jejichž da-
rování děkuji Petru Hrubému, Jirkovi
Benzákovi a Šárce Hrubé. Podařilo se se-
hnat také sponzorský dar, který byl do
poslední koruny předán ve formě ovoce,

jogurtů a papírových kapesníků našim
spoluobčanům starším sedmdesáti let. Za
tyto sponzorské dary a důvěru, že s nimi
bude naloženo ve prospěch našich seni-
orů, moc děkuji manželům Vopěnkovým,
Monice Polcarové a Pavlu Dvořákovi,
dále pak dárci, jenž si nepřeje být zveřej-
něn, a restauraci Da Ezio. Děkuji za de-
zinfekci Magistrátu hl. m. Prahy, který
skvěle zorganizoval distribuci na velké
městské části a ty dále zajistily rozvoz do
těch menších. V neposlední řadě patří po-
děkování krizovému řízení Prahy 6 v čele
s Monikou Sárou Lindovou za již zmíně-
nou distribuci dezinfekce a dodání cel-
kem 1100 kusů jednorázových roušek. Za
pomoc v terénu patří pak velké díky
spojce na Prelátech Petru Havelkovi 
a za asistenci při rozvozech Milanu 
a Kubovi Kopičkovým.

Myslím, že Kopaňáci jasně dokázali,
že jim osud jejich sousedů rozhodně není
lhostejný. 

Takže ještě jednou díky moc všem!
Šárka Kopičková, místostarostka

Kdo rychle dává, dvakrát dává 

Tříděním textilu pomáháme lidem v nouzi

Kopaninským 
fotbalistům 
vystavil stopku 
koronavirus

dddddddd
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Městům a obcím dodáváme potřebné
množství separačních nádob o objemu
240 litrů. Jedná se o speciálně upra-
vené zelené plastové kontejnery, které
jsou označeny specifikací daného od-
padu. Nádoby jsou zpravidla přičle-
něny k již stojícím separačním
nádobám a jejich počet je určován 
s ohledem na počet separačních míst 
v součinnosti s příslušným městem či
obcí.

n Nádoby slouží k umísťování upo-
třebeného potravinářského oleje 
a tuku, a to pouze v použitých PET
lahvích nebo v jiném plastovém
obalu, bez igelitových sáčků.

n Nepoužívejte skleněné obaly, igeli-
tové tašky ani sáčky a do nádob 
v žádném případě nepatří minerální
oleje, barvy a rozpouštědla.

n Sklo, igelitové sáčky, plechové
obaly nebo minerální oleje znemožňují zpracování a v pří-
padě nedodržování kázně bude samotný sběr zrušen a nádoby
odvezeny.

Proč olej nelít do kanalizace?
Tuky a oleje do kanalizace nepatří. Po ochlazení odpadní vody
v kanalizaci dojde k vysrážení tohoto odpadu a postupně k za-
nesení, respektive k zalepení odpadních systémů v domácnos-
tech a následně ve veřejné síti. Pokud se bude vysmažený olej
a tuk vylévat do WC, výlevek a dřezů v domácnostech, je na-

nejvýš pravděpodobné, že nastane
dříve či později havarijní stav na celé
kanalizaci, která se stane neprůchod-
nou.

Nejčastější případy nastávají v pře-
čerpávacích jímkách a nádržích, kde
dochází po ochlazení tuků k ucpání
čerpadel, a to z důvodu obalení spína-
cích plováků tuky.

Tuky se v kanalizaci také částečně
rozkládají, tím vznikají mastné kyseliny
a ty zvyšují korozi stěn kanalizačního
potrubí. Současnou kombinací nečistot
v odpadních vodách, kde se střetávají
vody z mycího procesu (zbytky jídel,
tuky, cukry apod.), pracího procesu
(prací prostředky) a splaškové vody,
vzniká pozitivní prostředí pro výše uve-
dený problém.

Pokud jde o separaci potravinář-
ských olejů a tuků, pak je to první krok
k prodloužení životnosti a akceschop-
nosti odpadních potrubních systémů.

V následujících obdobích bude zcela
jistě docházet k další regulované separaci odpadů. Důkazem
toho je snaha, jak řešit problematiku sběru biologicky rozloži-
telných odpadů, kam kromě zahradních výpěstků a trávy patří
např. i zbytky jídel a potravin.

Vážení občané, nepochybujeme o tom, že máte rádi své
domy, pak je chraňte. Chraňte je aktivní prevencí, vždyť i nád-
herný dům ztrácí na kráse bez správné funkce odpadních sys-
témů. Naše firmy Viking group a EKO- PF spolu s Projektem
pro města a obce propagují heslo: Chraňme přírodu, chraňme
své majetky, pomoci může každý.

Proč a jak sbírat upotřebený jedlý olej a tuk 

Zeptali jsme se Radima Poláka, vedou-
cího oddělení odpadů z Magistrátu hl. m.
Prahy.

Kdo v ČR zajišťuje bezplatný odběr,
tzv. zpětný odběr pneumatik?
Bezplatný zpětný odběr pneumatik bez
ohledu na značku zajišťuje společnost
Eltma, a to na základě oprávnění ze dne
14. dubna 2016 od Ministerstva život-
ního prostředí ČR, kdy tato společnost
provozuje kolektivní systém, který fir-
mám a občanům umožňuje plnění povin-
ností zpětného odběru pneumatik v ČR.

Kde je možné pneumatiky bezplatně
odložit?
Společnost Eltma svá místa zpětného od-
běru primárně zřizuje v prodejnách pneu-
matik, autobazarech a servisech, kde
mohou občané pneumatiky zdarma ode-
vzdat.

Proč není možné pneumatiky odložit
bezplatně na sběrném dvoře?
Praha se společností Eltma jednala a na-
bídla své městské sběrné dvory, kterých
je celkem devatenáct, ke zřízení míst
zpětného odběru podobně, jako je tomu
u ostatních kolektivních systémů zajišťu-
jících zpětný odběr elektrozařízení a ba-

terií. Výsledek jednání byl ale takový, že
společnost Eltma o sběrné dvory obcí 
v rámci své nastavené strategie sběru
nemá zájem. Sběrné dvory jsou ve světle
této informace fakticky poslední a nej-
méně výhodnou možností k odložení
pneumatik s tím, že jejich zpoplatnění 
s finanční účastí by mělo občany moti-
vovat k bezplatnému odložení mimo
sběrné dvory, tj. přednostně na zřízená
místa zpětného odběru, kterých jsou 
v Praze stovky, v ČR pak tisíce. I přes
výše uvedenou skutečnost bylo na sběr-
ných dvorech v roce 2019 odloženo 267
tun pneumatik.

Kam bezplatně odložit použité pneumatiky

Více informací o zpětném odběru
pneumatik včetně seznamu za-
pojených provozoven v Praze na-
leznete na www.eltma.cz.



1–2/2020 / 15

INZERCE



16 / 1–2/2020

Letiště Praha spustilo projekt s názvem
Program ventilace, což je instalace sys-
tému automatického větrání, který zajistí
výměnu vzduchu uvnitř budovy bez nut-
nosti otvírání oken. Místnosti vybavené
ventilací jsou optimálně zásobeny čer-
stvým vzduchem bez prachu, vlhkosti,

alergenů a zároveň chráněny proti nad-
měrnému hluku. 

První část programu byla spuštěna už 
v listopadu 2019 a týkala se škol, zdravot-
nických zařízení s lůžkovou částí, domovů
pro seniory a stacionářů v ochranném hlu-
kovém pásmu letiště. V rámci druhé části

již měli možnost si zažádat o ventilaci 
i majitelé staveb určených k trvalému byd-
lení, které se nacházejí v lokalitách nejvíce
postižených hlukem z leteckého provozu.
Za městskou část Praha-Přední Kopanina
přišlo téměř dvacet žádostí.

Po celé léto Letiště Václava Havla Praha připravilo zábavný
park přímo na ploše. V týdnu se můžete pokochat unikátní vy-
stavenou technikou či letadly a od pátku do neděle vás čeká
speciální zábavný program, který bude každý víkend jiný. 

Těšit se tak můžete například na víkend věnovaný zdravot-
níkům, letecký víkend, cestovatelský víkend či sportovní ví-

kend s RunCzech, při němž se můžete zúčastnit i běžeckého zá-
vodu přímo na vzletové a přistávací dráze. Samozřejmostí je
dobré jídlo a pití a bohatý program pro nejmenší. 

Všechny podrobnější informace, včetně otevírací doby a pro-
gramu o víkendech, najdete na www.prg.aero/runwaypark.

Tereza Žižková, Letiště Praha

Domácnosti z okolí letiště dostanou ventilace

Přijďte do Runway Parku přímo na letištní
dráze. Odstartovali jsme 4. července 

Letiště Praha pravidelně podporuje okolní
obce a městské části v rámci grantových
programů. Na ochranu životního prostředí
je zaměřen grant ŽIJEME ZDE SPO-
LEČNĚ, jenž byl letos vyhlášen 1. května.
Cílem programu zaměřeného na podporu
environmentálních projektů je podílet se
na zlepšování životního prostředí i kvality
života a přispívat tak k budování dobrých
vztahů s okolními komunitami. 

Nejefektivnější podpora je právě ta, se
kterou lze trvale počítat, a tuto výhodu
mají obce a městské části v okolí letiště.
K dobrovolné podpoře se letiště zavázalo
již v roce 2004 a doposud byly prostřed-
nictvím toho grantu realizovány aktivity
za více než 370 milionů korun. V letošním
roce bude z grantového programu finan-
cováno zejména dokončení polyfunkčního
hřiště a úpravy Kopaninského potoka.

Již celkem 21 leteckých společností oznámilo svůj záměr začít znovu provozovat přímá
letecká spojení z Letiště Václava Havla Praha. Jedná se konkrétně o více než 70 desti-
nací. Přímá letecká spojení jsou již v provozu například do Bělehradu, Londýna, Am-
sterodamu, Bruselu, Budapešti, Košic, Keflavíku, Manchesteru, Mnichova a dalších.
Pokud jde o vytipované klíčové destinace, má Letiště Praha potvrzený obnovený pro-
voz již u více než poloviny z nich. Díky intenzivním jednáním Letiště Praha s leteckými
společnostmi by se seznam destinací mohl v následujících týdnech dále rozšiřovat.

Hlavním cílem Letiště Praha je
obnovit primárně přímá letecká
spojení do tzv. klíčových desti-
nací, což jsou velká významná
evropská města, která zároveň
fungují jako přestupní letecké
uzly. Sem patří například Londýn,
Frankfurt nad Mohanem, Paříž,
Amsterodam, Madrid nebo Vídeň.
Celkem je vytipováno 45 tako-
vých destinací a v současné době
je potvrzeno letecké spojení do
32 z nich.

Letiště Praha má potvrzené
obnovené letecké spojení 
do více než 70 destinací

I letos věnuje letiště na environmentální 
projekty 24 milionů korun 
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Entomologové žádají veřejnost o pomoc při hledání denních
motýlů na území hlavního města Prahy. Do mapování se letos
může zapojit kdokoli – stačí motýla vyfotografovat mobilem 
a společně s GPS polohou nebo upřesněním místa a datem po-
řízení vložit do jednoduché mobilní aplikace iNaturalist nebo na
facebookové stránky „Hledejte pražské motýly“. 

„Výrazný úbytek motýlů je v posledních desetiletích pozo-
rován po celé Evropě. Jaká je situace konkrétně v Praze, kde se
historicky vyskytovalo na 75 % všech druhů denních motýlů
ČR, to nevíme. Lidé nám tak mohou pomoci vytvořit atlas roz-
šíření denních motýlů Prahy,“ uvedl entomolog Oldřich Čížek
ze spolku Hutur, který zaštiťuje projekt mapování spolu s Ná-
rodním muzeem, Fakultou životního prostředí ČZU v Praze 
a Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR.

„Chceme posoudit současný stav ohrožení denních motýlů,
kteří žijí na území našeho hlavního města. Proto jsme se roz-
hodli zpracovat vůbec první atlas rozšíření denních motýlů
Prahy, který pomůže odborníkům i veřejnosti v ochraně praž-
ských motýlů. Díky finanční podpoře od Magistrátu hl. m.
Prahy tak v roce 2020 mapujeme výskyt denních motýlů po celé
Praze. Při hledání motýlů se ale nedostaneme všude – třeba na
soukromé zahrádky, do vnitrobloků či do průmyslových areálů.
Navíc není v našich silách navštívit absolutně všechna místa 
v Praze. Proto se obracíme na veřejnost s prosbou o zapojení do
hledání motýlů,“ vysvětlil situaci O. Čížek. 

„Aplikace iNaturalist podle fotografie sama nabízí určení po-
zorovaného druhu a její ovládání je velmi intuitivní. Pouze 
s mobilním telefonem se tak mohou obyvatelé Prahy zapojit do
vědeckého výzkumu, ať už v parku, na výletě nebo třeba na
cestě do práce,“ informoval Ivo Macek, ředitel Přírodovědec-
kého muzea Národního muzea, a dodal: „Rozhodli jsme se pro-
jekt podpořit oceněním nejlepších pozorovatelů, mimo jiné
návštěvou běžně nepřístupného entomologického depozitáře
Národního muzea. Soutěží se hned ve dvou kategoriích, a to 
o největší počet uložených pozorování a o největší počet za-
znamenaných druhů.“

A kde hledat v Praze motýly? „Naprostá většina pražských
motýlů žije v přírodních územích, která jsou přísně chráněna.
Ale Praha, to není jen síť rezervací. Máme tu parky a zahrady,
městskou zeleň, okolí Vltavy i okrajové části Prahy, ve kterých
se prolíná zemědělská krajina a velkoměsto. Jenže o motýlech
v těchto místech zatím nevíme prakticky vůbec nic,“ řekl ento-
molog Tomáš Kadlec z Fakulty životního prostředí ČZU 
v Praze, který se podílí na systematickém mapování pražských
motýlů. 

Jedním z partnerů mapování denních motýlu v Praze je 
i Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. „Kromě toho, že po-
skytneme pozorování uložená do Nálezové databáze ochrany

přírody spravované AOPK ČR, podpoříme mapování motýlů 
v Praze zahrnutím do našeho projektu Bílá místa, který je vě-
nován cílenému mapování neprozkoumaných lokalit,“ sdělil
Karel Chobot, ředitel odboru monitoringu biodiverzity.

„V Praze se dlouhodobě snažíme provádět péči o zeleň 
i s ohledem na motýly. Vytvořit vhodné podmínky pro život
motýlů v samotném centru města je ale často složité. Vždy se
snažíme najít kompromis mezi požadavky veřejnosti a prosto-
rem pro přírodu. Proto jsme velmi zvědaví na výsledky pro-
jektu. Budeme tak moci zhodnotit naše dosavadní kroky v péči
o pražskou přírodu,“ konstatoval Jiří Rom, specialista péče 
o chráněná území z Magistrátu hl. m. Prahy.

Lada Jakubíková, Fakulta životního prostředí ČZU v Praze

18 / 1–2/2020

Hledejte pražské motýly a přispějte 
ke vzniku jejich prvního atlasu

Fotografie zleva: ohniváček černočárný a vřetenuška pozdní, foto
Marek Vojtíšek, perleťovec stříbropásek, foto Marek Zlatník.
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