
přichází podzim a já jsem na tomto
místě už rozhodně nechtěl znovu psát 
o pandemii koronaviru. Bohužel s ná-
vratem z dovolených a celospolečen-
ským poklesem ostražitosti, ve spojení
s možná až příliš velkým uvolněním
vládních opatření, nás zasáhla druhá
vlna. Proto vás všechny prosím o opatr-
nost a ochranu sebe i ostatních, i když
něco není vyloženě nařízeno vládou.
Nezbývá nám nic jiného než se obrnit tr-
pělivostí, chovat se zodpovědně a vy-
trvat. Boj s pandemií bude ještě obtížný.

Během prázdninových měsíců pokra-
čovaly práce na plánovaných investicích
a opravách. V srpnu se nám podařilo do-

končit kompletní opravu restaurace 
U Housliček, kterou nový nájemce, pan
Ezio Elia, slavnostně otevřel 6. září pod
názvem DA EZIO PIZZERIA RISTO-
RANTE.

Také jsme dokončili v plánovaném ter-
mínu multifunkční hřiště v ulici K Prelá-
tům. Bohužel hřiště nemůžeme zatím
zpřístupnit veřejnosti, protože jsme
dosud (k 30. září 2020) neobdrželi z Od-
boru výstavby ÚMČ Praha 6, a to i přes
intervenci u paní RNDr. G. Morávkové,
která má tuto agendu na starosti, kolau-
dační rozhodnutí. Přeji vám hodně
zdraví, trpělivosti a tolerance

Zdeněk Hradil, starosta
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V pátek 27. listopadu začne 
od 16 hod. na Hokešově 
náměstí jarmark s možností 
nákupu výrobků spojených 
s adventním a vánočním
časem. Od 17.30 hod. se zde
uskuteční tradiční předvánoční
setkání, na které všechny 
společně zvou členové místního
zastupitelstva MČ Praha-Přední
Kopanina. U rozzářeného 
vánočního stromu si můžete 
již tradičně zazpívat koledy 
a u toho se zahřát svařeným
vínem. 

Pozvání
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Vážení občané,
babí léto, jehož název si dříve lidé odvozovali od volně poletu-
jících pavučin drobných pavouků, připomínajících šedé „bab-
ské“ vlasy, už je minulostí. Někdy je toto období také nazýváno, 
s odkazem na mučednickou smrt svatého Václava, hlavního
patrona české země a symbolu české státnosti, létem svatovác-
lavským. 

Není bez zajímavosti, že počátek babího léta, který připadá
na 21. září, je v naší městské části spojen s posvěcením kos-
tela sv. Maří Magdaleny. Přišel tedy podzim, a protože se

mnozí z vás určitě budou věnovat práci na svých zahrádkách,
chtěl bych je, tak jako každý rok, požádat, aby upravili zeleň,
jež přesahuje ze zahrádek přes plot do chodníků a silnic. Pře-
rostlé stromy nebo keře mohou totiž podstatným způsobem
omezit pohyb chodců, zhoršit výhled řidičům v zatáčkách či
zakrýt dopravní značky. Pokud byste při své činnosti znečis-
tili veřejné prostranství, nezapomeňte ho uklidit, zabráníte tak
případným úrazům. 

Děkuji za pochopení.
Petr Vokáč, tajemník ÚMČ

Zápis z 15. zasedání ZMČ ze dne 14. 9. 2020

Starosta Zdeněk Hradil informoval přítomné o situaci ohledně
plánovaného otevření dětského a polyfunkčního hřiště, jejichž
realizace byla součástí revitalizace Kopaninského potoka 

a která jsou již dokončena. Městská část Praha-Přední Kopa-
nina čeká na dodání dokumentu od Odboru výstavby ÚMČ
Praha 6 o kolaudaci potoka, jež proběhla v červnu a zjištěné
drobné závady byly odstraněny. 

Petr Vokáč, tajemník ÚMČ

Výběr ze zápisů zasedání ZMČ

Po loňském úspěšném vystoupení 
i letos Pepa Fousek přijal naše pozvání
a v neděli 20. září, i přes „nepříznivá
čísla“, jimiž nás zásobovala média, na
Kopanině vystoupil.

Bezmála dvě hodiny se ze sálu ozý-
valo vyprávění Josefa Fouska a neutu-
chající smích diváků. Leckterá z dam
měla roušku smáčenou slzami smíchu.
Bylo zapotřebí i malé přestávky, při
níž se podařilo namnožit Koronaviro-
vou baladu pro všechny přítomné, kte-
rou umělec věnoval přátelům –
občanům Přední Kopaniny – s přáním
zvládnutí této těžké doby.

Děkuji ještě jednou panu Fouskovi
za vystoupení i dobrou náladu, kterou
přenesl na všechny přítomné, a za ži-
votní nadhled, jejž dokáže předat ve
svých textech.

Rozloučili jsme se s příslibem kon-
certu v příštím roce.

Šárka Kopičková, místostarostka

Pepa Fousek 
opět rozesmál sál
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Letos jsme si připomněli 1085. výročí mučednické smrti čes-
kého knížete Václava z dynastie Přemyslovců ve Staré Bole-
slavi v roce 935. Václav je považován za hlavního patrona
českého národa a symbol české státnosti. „Žaláře a šibenice za
dřívějších časů postavené a až do jeho doby stojící kácel, si-
rotky, vdovy, chudé, lkající a raněné neúnavně utěšoval, hla-
dové sytil, žíznivé napájel, nahé odíval, nemocné navštěvoval,
mrtvé pohřbíval, cizince a pocestné jako nejbližší příbuzné při-
jímal, kněze, kleriky a mnichy jako Pána ctil, bloudícím cestu
pravdy ukazoval, pokoru, trpělivost, mírnost a lásku, jež nade
všecko vyniká, zachovával, násilím a lstí nikomu nic neodnímal
a svou družinu nejen zbraněmi nejlepšími, ale i šatem opatřo-
val,“ píše se mimo jiné o jeho osobě v Kristiánově legendě.  

Petr Vokáč, tajemník ÚMČ

Sice s prodlením, ale nakonec i naše
májka se dočkala v sobotu 29. srpna vy-
dražení a pokácení. S ohledem na nepříz-
nivou předpověď počasí začaly přípravy
na Hokešově náměstí už v dopoledních
hodinách. Pod vedením zkušených stavi-
telů Pavla Takače a Václava Lajna posta-
vili chlapi stany pro kapelu i zvukaře.
Posléze přibyl i stan restaurace U Drahuš-
ky, která přislíbila občerstvovací koutek.

V 15 hodin se začalo náměstí plnit sou-
sedy. Kapela byla připravená. Po půl ho-
dině začal koncert Petra Lüftnera. Ukázalo
se, že Petr byl dobrá volba a jeho hudba
rozvlnila náměstí. V 16 hodin vystřídala
Petra u mikrofonu Bára Ježková jakožto
už ostřílená licitátorka. Tentokrát dokázala
svou přesvědčivou licitací přihlížející mu-
že vyburcovat až ke konečným 1900 Kč
za tu naši „unavenou“ májku. Vítězem se
stal starosta Zdeněk Hradil. Májka ale na-
konec zůstane nám všem, a to ve formě
polínek, kterými se ohřejeme v koších 

u vánočního stromku. Do 17 hodin po-
kračoval koncert, při němž se spořádalo
všechno napečené občerstvení od našich
sousedek Lenky Linhartové a Kristýny
Lajnové. Obojí, jak dražba, tak kácení
druhé májky, se nakonec i přes odklad

podařilo. Počasí se nad námi také slito-
valo, takže se těším na stavění té třetí 
v příštím roce. 

Díky všem, kteří pomohli a kteří akci
podpořili svojí účastí.

Šárka Kopičková, místostarostka

Stejně jako v minulosti i letos poskytla Městská knihovna 
v Praze té naší možnost objednat si cestovatelské přednášky.
Ta první se letos uskutečnila ve čtvrtek 17. září v podvečer. De-
vadesátiminutovou přednáškou nás provedli cestovatelé Pavel
Chlum a Petr Kvarda. Jejich poutavé, zábavné a poučné vy-
právění s názvem „Zanzibar a Tanzánské safari“ bylo prolo-
ženo krásnými fotografiemi a videi. 

Druhá přednáška nás čeká ve čtvrtek 29. října v 18.30 hod.
Na sále naší radnice opět přivítáme zmíněné pány, kteří tento-
krát budou vyprávět o své cestě do Laosu.

Rezervace prosím na e-mailu kinokopanina@seznam.cz.
Šárka Kopičková, místostarostka

Říjen
25. 10. n Kino pro děti od 15 hod. Willy a kouzelná 
planeta, pro dospělé od 19 hod. Havel
29. 10. n Cestopisná přednáška Laos po proudu 
Mekongu od 18.30 hod.

Listopad
15. 11. n Vítání občánků
27. 11. n Jarmark od 16 hod.
Rozsvícení vánoční stromu od 17.30 hod.
Taneční zábava s kapelou Fajn v restauraci Da Ezio 
od 20 hod.
29. 11. n Kino pro děti od 15 hod. Mrňouskové 2: 
Daleko od domova, pro dospělé od 19 hod. Šarlatán

Prosinec
5. 12. n Mikulášská nadílka v restauraci Da Ezio 
od 16 hod.

Šárka Kopičková, místostarostka

Dražba a kácení májky

S knihovnou na 
Zanzibar a do 
Tanzánského safari

Svatý Václav

Akce na Kopanině 
pro malé i velké
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Harmonogram rozmístění kontejnerů 
na objemný odpad na druhé pololetí 2020 
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 termínu 20. 10. V termínech 10. 11., 24. 11. a 8. 12. budou kontejnery přistavovány na náklady naší měst-
ské části, a to do 9 hodin prvního dne a odvezeny následujícího dne do 9 hodin.

Upozorňujeme vás, že kontejnery nejsou určeny pro odkládání komunálního od-
padu, pneumatik, autobaterií, skla, plastů, stavební sutě, veškerých odpadů z pod-
nikatelské 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 bioodpad. Rovněž občany
upozorňujeme na možnost celoročně zdarma odkládat vybrané druhy odpadů (ob-
jemný odpad, odpad ze zeleně – bioodpad, dřevo, stavební suť u bytových úprav,
kovový odpad, elektrošrot, papír, sklo, plasty a nebezpečné odpady) pod kontro-
lou 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.

Zámek Chyše byl cílem našeho výletu už
v dubnu. Bohužel se ho nepodařilo, kvůli
všeobecně nepříznivé situaci, uskutečnit.
Nyní jsme se ale dočkali a tento krásný
zámek navštívili. Shodli jsme se, že to
byla velmi dobrá volba.

Počasí nám sice nepřálo, ale nejeli
jsme přece na pěší túru. Po půl osmé ráno
se první účastníci zájezdu začali scházet
před restaurací Da Ezio, kde pro nás byl
již připraven autobus. Pět minut po osmé
hodině vyrážíme směr Karlovy Vary. 

Na cestu jsme si nepustili film, jako je
zvykem, ale pásmo fotografií Kopanina
v roce 1968 a dnes, které bylo vytvořeno
u příležitosti 735 let od první zmínky 
o Kopanině. Jízda příjemně utekla a v půl
desáté jsme stáli před zámkem. Pan ma-
jitel a pro tento den i náš průvodce se nás
osobně ujal a hodinu s neskutečnou ener-
gií vyprávěl jak o minulosti dávné, tak
i o té nedávné – o té, kdy si zámek poří-
dil a jak se podařilo mu dát, v tak nesku-
tečně krátké době, „nový kabát“. 

Následně jsme se přesunuli do pivo-
varu, kde jsme si vyslechli informace jak
o budově samotné, tak o výrobě piva.
Tady došlo i na ochutnávku. Plni nových

informací a už tak trochu uchození jsme
zasedli do moc příjemné zámecké restau-
race. Vychutnali jsme si výborný oběd 
a pivečko či kávu. Ve 13 hodin jsme se
sešli u autobusu a pan řidič nás v pořádku
dovezl zpět na Kopaninu. Chci tímto po-
děkovat Zdeňce Rákosníkové za doporu-

čení tohoto krásného místa a všem báječ-
ným seniorům (i ne-seniorům), kteří opět
vyrazili na společný výlet. A to i přes ne-
příznivé zprávy, jež se na nás hrnou ze
všech stran.

Těším se na další společné setkání.
Šárka Kopičková, místostarostka

Společně do Chyše
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Harmonogram rozmístění kontejnerů 
na rostlinný odpad na druhé pololetí 2020 

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 přistaveny 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 ter-
mínech 17. 10. a 14. 11. Na náklady naší městské části budou velkoobjemové kon-
tejnery přistaveny od 9 do 15 hodin v termínech 31. 10., 7. 11. a 5. 12.

Upozorňujeme vás, že kontejner je
určen pouze na rostlinný odpad. Ostatní
druhy odpadu do něj nepatří. U kontej-
neru bude prováděna kontrola. Proto
vás žádáme, abyste dbali na třídění od-
padu 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 zdarma 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:

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.

Když budete číst tato slova, bude už na světě nová encyklika
papeže Františka „Fratelli tutti“ („Všichni bratři“) o bratrství 
a přátelství ve společnosti. Já tato slova píšu v době, kdy ještě
čekáme na její zveřejnění, ale už se na ni těším, protože si mys-
lím, že osloví jak věřící, tak i nevěřící. 

Toto téma už bylo ústředním bodem společného prohlášení
papeže Františka a vrchního imáma káhirské univerzity 
al-Azhar Ahmeda al-Tajíba o lidském bratrství ze 4. února 2019.
V úvodu tohoto dokumentu stojí: „Víra vede věřícího k tomu,
aby v druhém viděl bratra, kterého je třeba podporovat a mít
rád. Vírou v Boha, který stvořil veškerenstvo, tvory a všechny
lidské bytosti, jež jsou si z Jeho Milosrdenství rovny, je věřící 
povolán vyjadřovat lidské bratrství, chránit stvoření a veške-
renstvo a podporovat každého člověka, zejména slabé a chudé.
Vycházeje z této transcendentní hodnoty jsme na různých set-
káních, prostoupených atmosférou bratrství a přátelství, sdíleli
radosti, smutky i problémy současného světa.“

Už před 55 lety biskupové z celého světa napsali během 
2. vatikánského koncilu: „Radost a naděje, smutek a úzkost lidí
naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i radostí

a nadějí, smutkem a úzkostí Kristových učedníků a není nic
opravdu lidského, co by nenašlo v jejich srdcích odezvu.“ 

Pro mě je tato výzva stále aktuální a doufám, že nová encyk-
lika bude pro všechny věřící povzbuzením k tomu, aby se stali
ještě více bratry a přáteli všech.

Alain Cleyssac, komunita Chemin Neuf 

Všichni bratři
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Začátek srpna je v posledních čtyřech letech obdobím, kdy se
maringotka Permoníček stává základnou pro příměstský tábor.
Ani tento rok tomu nebylo jinak, ale jedna změna přece jen na-
stala. Místo jednoho turnusu byly dva. 

Malí indiáni a malé indiánky se začali scházet v pondělí 
3. srpna. Letos poprvé za celou dobu nás nepřízeň počasí za-
hnala do tělocvičny U Drahušky, ale o indiánský program děti
nepřišly. Kromě seznamovacích her a jiných pohybových akti-
vit si už také mohly vyrábět indiánské čelenky a tomahavky.

Rovněž jsme se pustili do stavby indiánského týpí. Děti nad-
šeně následovaly indiány Honzu a Honzu do lesa, kde společně
tahali větve, následně je vázali a sekali, zkrátka tvrdě pracovali
na výrobě indiánského příbytku. V dalších dnech jsme pokra-
čovali barvením triček. Ta jsme nejprve svazovali provázkem 
a po obědě je v kotlíku s vodou nad ohněm batikovali. Povedla
se náramně.

A konečně tu je den s koníky. Ráno jsou děti připravené v no-
vých tričkách a jde se. S paní Malou a Bárou si děti mohly vy-
zkoušet, jak se takový kůň čistí, dozvěděly se, co koně jedí, i to,
že nikdy nemají krmit zvířata v ohradách ani za ploty. Poté, co
se děti svezly, jsme se rozloučili a vyrazili jsme zpět k marin-
gotce a na oběd. Odpoledne pokračovalo stavbou obydlí a růz-
nými hrami.

Poslední den děti čekalo hledání indiánského pokladu. Nej-
prve musely najít ztracenou indiánskou abecedu a poté nalézt 
a rozluštit indicie ukryté poblíž maringotky. Vyluštěná tajenka
jim odhalila cestu, kudy se mají vydat za pokladem. Aby to ne-
bylo tak jednoduché, musely cestou splnit několik úkolů, ale
samotné hledání pokladu jim moc času nezabralo. Děti si tak
kromě sladkostí vysloužily i několik drobností pro radost.
Kromě pokladu je poslední den čekala také podívaná, jak se
vaří pravý kotlíkový guláš, a posezení U Drahušky jsme pro
jednou vyměnili za karimatky před maringotkou. Po obědě si
většina dětí začala tvořit „vlastní“ indiánskou abecedu. 

Oba turnusy táborů proběhly v podobném indiánském duchu,
ale zároveň byl každý týden jiný. Jsme rádi, že se sešly dvě bá-
ječné party dětí, že se jim akce líbila, že jim chutnalo a věříme,
že se s některými z nich setkáme zase za rok.

Zároveň bychom chtěli poděkovat manželům Malým a jejich
dceři Báře, kteří nám umožnili strávit dopoledne ve společnosti
s jejich koníky. Díky rovněž patří Tomáši Cigánkovi 
a personálu restaurace U Drahušky za zapůjčení tělocvičny 
v deštivých dnech a za přípravu báječných obědů.

Za Kopaninský spolek Malá medvědice Jolana Skůrová 
a Bílá holubice Šárka Hrubá

Indiánský tábor
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Letos se vzhledem k situaci v této zvláštní době a s ohledem na
doporučení pražské hygieny nekonal tradiční dětský den v ter-
mínu 1. června, ale uskutečnil se až 30. srpna coby „Rozloučení
s prázdninami“. 

Jako každý rok se za ranního kuropění začaly navážet věci.
Filip, Přemek a silná trojka Honzů se pustili do stavby trampo-
líny, my ostatní jsme pokračovali instalací reprobedny pro pre-
miéru naší moderátorky a u toho jsme po očku sledovali Milana
Kopičku a cvrkot kolem něj ohledně příprav na jeho napínavou
show. V půl druhé odpoledne začali chodit naši zlatí dobrovol-
níci a chystat se na soutěže. Vzhledem k začínajícímu mrho-
lení nejmenší děti soutěžily v tělocvičně a větší na hřišti.

A konečně druhá hodina, všichni na svém místě, malování na
obličej připraveno, tvarování balonků také a v plné polní jsou
připraveni i příslušníci vojenské policie se speciálním autem,
motorkou a také zbraněmi. Takže hurá, jdeme na to. Nejdříve
pro kartičku se seznamem soutěží, které děti mají splnit, aby
měly nárok na odměnu. Pak nejmenší do tělocvičny soutěžit 
v tunelech a na opičí dráze nebo skládat puzzle, větší na hřiště
bojovat s chůdami, projet se v kolečku nebo házet na cíl. A na-
konec rychle pro ceny. A že bylo z čeho vybírat.

Díky naší „profi“ moderátorce Zitě všichni věděli, co se kde
děje, a asi po hodině soutěžení se odebrali před restauraci 

U Drahušky, kde již byl připraven „Double Team“ v čele s Mi-
lanem Kopičkou, jenž všem předvedl, jak to vypadá u skutečné
autonehody. Po bouračce, příjezdu policie a náhlém výbuchu
auta dorazili i hasiči a názorně ukázali, jak to vypadá, když se
někdo vystříhává z auta, a jaký je další postup u opravdové ne-
hody. Nutno podotknout, že jak dětem, tak i dospělým chvílemi
tuhla krev v žilách a všichni si oddechli, když po vyproštění fi-
guríny hasiči nakonec vše úspěšně uhasili. Moc tímto děkujeme
členům SDH Roztoky, kteří v rámci svého tréninku byli ochotní
něco takového předvést, a samozřejmě díky Milanovi a jeho
skvělému týmu. 

Velmi si vážíme všech, co nám pomáhali. Tisíceré díky patří
naší městské části, Zitě za moderování a všem dobrovolníkům,
bez vás všech by to nešlo. Díky Báře Ježkové, Lence Nová-
kové, Šárce Kopičkové, Jindřišce Mlsové, Honzům – Paulovi,
Hiklovi, Řehořovi, Hrubému, holkám Hemrovým, klukům Lu-
kešovým, Justině, Aničce Hrubé, Alici Apltauerové a Markétě
Švédové za malování na obličej.

Věříme, že příští rok proběhne akce v obvyklém termínu 
a všichni se ve zdraví sejdeme. Budeme se na vás moc těšit.

Za Kopaninský spolek Šárka Hrubá, 
Jolana Skůrová a Iva Holušová

Rozloučení s létem
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DÍL PÁTÝ: Kopanina v průběhu 60. let – 
každodenní život

Přední Kopanina byla na počátku 60. let obcí s převážně země-
dělsky orientovanou výrobou. Tu zde zajišťovalo Jednotné ze-
mědělské družstvo (JZD) Rudá záře za
významné brigádnické pomoci místních
obyvatel. Zemědělské práce, sklizně,
výnosy a zlepšení chovu skotu a prasat
nebo plnění výkupu živočišných vý-
robků také tvořily nedílnou součást jed-
nání rady a zastupitelstva místního
národního výboru (MNV). Občané se
například každoročně podíleli na obdě-
lávání řepy cukrovky, přičemž tato
práce (jednocení řepy) byla zpravidla
povinností žen. Například na jaře 1961 JZD zaselo více řepy, než
stanovil plán, a rada MNV pak musela konstatovat (schůze rady
MNV ze dne 22. května 1961), že „obdělat 53 ha řepy v obci,
kde je jen přes 500 obyvatel, je velmi těžký úkol“.

V roce 1961 se uskutečnila generální oprava místní školy,
která se v této době potýkala s nedostatkem žáků. Došlo proto
ke sloučení jednotlivých tříd školy v Kopanině a Tuchoměři-
cích a učila zde jen jedna učitelka. Mateřská škola zde byla po
třech letech nečinnosti znovu otevřena v září 1967.

V 60. letech se v obci nacházela prodejna Jednoty, hostinec 
„U Vosků“, z dílen truhlárna a autodílna, provozované MNV. 
K roku 1966 konstatuje tehdejší kronikář, že „z řemeslníků, kteří
v obci byli, zbyli jen dva, kteří pracovali v provozovnách MNV.
Byl to pan Veselý jako truhlář a pan Procházka jako autoopra-
vář.“ V roce 1966 byla z důvodu nemoci provozního zrušena
stálá prodejna masa a nahrazena pojízdnou. Obec neměla vlastní
samostatnou poštu ani zdravotní středisko. Obyvatelstvo živilo
především zemědělství, blízké letiště v Ruzyni nebo se za prací
dojíždělo do Prahy: „Mladí pracují většinou na letišti nebo 
v Praze, a tak je velká škoda, že nám tímto způsobem vymírají jak
lidé, ale také řemeslo,“ uvádí se k tomu v kronice.

Z Prahy sem naopak přijížděli lidé za rekreací, chatařit. Obec
byla zahrnuta do rekreační oblasti pro Prahu. V roce 1966 došlo
k vytvoření chatové oblasti prostřednictvím rozhodnutí rady
MNV, jímž byla rozparcelována zahrada na bývalém pozemku
pana Vaňouse „na Prelátech“, a to na 40 parcel určených k cha-
tové zástavbě. V roce 1968, při přičleňování 21 okrajových obcí
k Praze, přišla Kopanina o část obce zvané „Padesátník“ u le-
tiště, jež byla přivtělena k Praze 6. Obec tím zároveň ztratila
asi 20 domů a 70 obyvatel.

Kromě Prahy pojily obec vazby v různých oblastech spolu-
práce a služeb (školství, zemědělství, kultura, doprava) se
sousedními Nebušicemi, Tuchoměřicemi a Horoměřicemi. 
V Nebušicích byla až do jejich připojení k Praze roku 1968 pro
Přední Kopaninu spádová pošta (po připojení Nebušic opět 
v Tuchoměřicích) a zdravotní středisko, které ošetřovalo kopa-
ninské obyvatelstvo i po roce 1968. 

Život obce ovlivňovala nejen blízkost velkoměsta a letiště,
ale také problémy s vodou, jež se v místě nachází velmi hlu-
boko pod povrchem (v hloubce až 33 metrů). O zavedení vo-
dovodu se sice jednalo už před 2. světovou válkou, nicméně
zde nebyl zavedený ještě ani v roce 1966.

K dalším nedostatkům života v obci na počátku 60. let patřila
kanalizace (která se na počátku 60. let postupně budovala), vy-
tékání močůvky z objektu JZD, jež kontaminovala místní studny,
špatný stav vozovek a několik neudržovaných rodinných domů,
které „hyzdily vzhled obce“. V roce 1960 a 1961 si rovněž ob-

čané stěžovali na velké výkyvy napětí
v elektrické síti, způsobené zapojením
silných elektrických čerpadel vody
pro výstavbu letiště v Ruzyni, jež
měly za následek mimo jiné ničení
elektrických spotřebičů. Na počátku
roku 1960 si lidé rovněž stěžovali na
špatnou kvalitu chleba, „který je za
dva dny kyselý“, a v roce 1961 a 1962
také na veřejné osvětlení.

Kulturní život v obci se po 2. svě-
tové válce značně omezil. Zpravidla ho tvořily hromadné zá-
jezdy občanů do divadel mimo obec (jezdilo se například do
kladenského divadla), v samotné obci se divadlo hrát přestalo
a kulturní večery nebo estrády se pořádaly zřídka, navíc se
podle tvrzení kronikáře potýkaly (k roku 1966) s nízkým zá-
jmem diváků. Jedinou stálicí na „kulturním nebi“ obce tak zů-
stala místní lidová knihovna. Až v roce 1968 místní mládež
obnovila zdejší tradici ochotnického divadla a připomenula zde
i další starší tradice – masopustní průvod, pálení čarodějnic 
a stavění májek. 

Co se sportovního vyžití týče, byl v obci i v 60. letech činný
Sokol. Jeho aktivity se však v tomto období omezily pouze na
oddíl fotbalistů. Teprve v roce 1967 při něm nadšenci jezdec-
kého sportu z Prahy založili jezdecký oddíl, do něhož se zapo-
jili i místní obyvatelé, a v témže roce lze při něm, podle zprávy
o činnosti organizace, doložit rovněž turistický oddíl. V obci se
postupně budovalo také koupaliště.

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 

Letos již známe termín 
pro vítání nových občánků
Přední Kopaniny. 
Bude to 15. listopadu.
Pokud chcete děťátko
u nás nechat přivítat,
nezapomeňte se 
přihlásit na úřadu 
naší městské části.

Jaroslava Doksanská, 
referentka ÚMČ

Vítání občánků
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Milí sousedé z Přední Kopaniny a okolí, outletové centrum Pre-
mium Outlet Prague Airport (POP Airport) se pomalu ale jistě
stává místním starousedlíkem, a proto také myslí na blaho
svých sousedů. Nově jsme otevřeli tři nové restaurace, a protože
chceme, abyste poznali své nové POP Airport sousedy a užili si
návštěvu naplno, připravili jsme speciální sousedskou slevu.
Každá z těchto restaurací vám nabízí jedno jídlo za pouhých 
50 Kč, jež obdržíte společně s voucherem, který jste dostali do
svých schránek. Nabídku můžete využít kdykoli během týdne,
od pondělí do pátku, a na výběr máte ze tří různých kuchyní. 

Italská kuchyně se řadí mezi ty nejlepší na světě a jejím zá-
kladem jsou zdravé a chutné suroviny jako olivový olej, voňavé
bylinky, mořské plody, domácí těstoviny, rajčata nebo bazalka
a oregano. A pokud se vám už nyní sbíhají sliny, určitě nevá-
hejte a navštivte italskou restauraci Nel Forno, která připravuje
čerstvé těstoviny, křupavou pizzu, zeleninové polévky nebo
fantastické dezerty. Na všem si pochutnáte i se skleničkou dob-
rého vína ze sluncem zalitého Apeninského poloostrova. Res-
taurace je připravena i na ty nejmenší zákazníky, a proto pro ně
připravuje speciální dětská menu. 

Chcete se cítit jako na dovolené i po zbytek roku? Takový
luxus si můžete dopřát v bistru Dai Marinai, které rovněž ote-
vřelo svou novou pobočku v POP Airport. Je ideálním místem
pro milovníky klasického čevabčiči a pljeskavice, jež jsou zde
připravovány z autentických surovin podle originálních re-
ceptů. Kouzlo středomořské kuchyně poodhalíte, když otevřete
jejich rozmanité menu a vyzkoušíte další pochoutky, přede-
vším ty připravované na grilu, kterými je tato část Evropy pro-
slulá. Ochutnat můžete grilované chobotnice a kalamáry,
výtečné maso nebo čerstvé saláty. Bistro pořádá i pravidelné
víkendové brunche, proto není nic lepšího než se sejít se svým
oblíbeným sousedem nebo s rodinou a užít si zde skvělé ví-
kendové dopoledne. 

Restaurace v POP Airport můžete navštěvovat i během týdne.
Pro ty z vás, kteří nemáte čas na vlastní vaření, je nově otevřena
česká restaurace Popular. Ta připravuje každý den denní menu,
v němž najdete čerstvě navařenou domácí klasiku v podobě
poctivých polévek a českých hotovek, ovšem v moderní verzi.
Najíte se tu rychle, ale přitom kvalitně, protože na to Popular
nikdy nezapomíná. Kromě obědového menu můžete vybírat i ze
stálého lístku a pochutnáte si na oblíbeném kuřecím řízku 
s bramborovým salátem, filátku ze pstruha s grilovanou zele-
ninou, domácím hamburgeru nebo na výtečné konfitované
kachně se zelím, která je specialitou místního šéfkuchaře. Na
své si přijdou také vegetariáni, restaurace nabízí i řadu bezma-
sých jídel a rozhodně si nechte místo na dezert, protože chutná
jako od babičky. Je jedno, co si vyberete, vynikající je tu vše. 

Nejenom že si v POP Airport užijete skvělých nákupů a zá-
bavy, ale zároveň se i dobře najíte, a to už za to přece stojí. 

Kam v okolí na skvělý oběd nebo víkendový
brunch? Zastavte se v Premium Outlet 
Prague Airport a využijte speciální 
sousedskou slevu

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

Nádoby slouží k umísťování opotřebeného potravinářského
oleje a tuku, a to pouze v použitých PET lahvích nebo jiném
plastovém obalu, bez igelitových pytlíků. Nepoužívejte skle-
něné obaly, igelitové tašky a pytlíky a do nádob v žádném pří-
padě nepatří minerální oleje, barvy a rozpouštědla. Sklo,
igelitové pytlíky, plechové obaly nebo minerální oleje znemož-
ňují zpracování a v případě nedodržování kázně při sběru bude
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 zalepení odpadních systémů v domácnostech
a následně ve veřejné síti.

Pokud bude tento odpad končit tím, že vysmažený olej a tuk
bude vyléván do WC, výlevek a dřezů v domácnostech, je na-
nejvýš pravděpodobné, že nastane dříve či později havarijní
stav na celé kanalizaci, která bude neprůchodná. Nejčastější pří-
pady nastávají v přečerpávacích jímkách a nádržích, kde do-
chází po ochlazení tuků k ucpání čerpadel, a to z důvodu
obalení spínacích 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 stře-
távají vody z mycího procesu (zbytky jídel, tuky, cukry apod.),
pracího procesu (prací prostředky) a splaškové vody, vzniká
pozitivní prostředí pro výše uvedený problém.

Pokud jde o separaci potravinářských olejů a tuků, pak je to
první krok k prodloužení životnosti a akceschopnosti odpad-
ních potrubních systémů.

Chraňme přírodu, chraňme své majetky, pomoci může každý.
Ivan Dědek, Viking Group

Proč a jak sbírat upotřebený jedlý olej a tuk 

Od září se pokoušíme navázat 
na cvičení a tvoření, která 
se podařilo spustit v lednu 
letošního roku. Po úspěšném 
rozjezdu nás ale zastavila 
pandemie. Nyní jsme obnovili 
některé hodiny.

I nadále platí, že aktivity jsou 
vyhrazeny pro obyvatele Přední 
Kopaniny a hradí je naše měst-
ská část. Rezervace jsou nutné,
a to na e-mailu kinokopanina@seznam.cz 
nebo přes Facebook. Vše probíhá na sále radnice.

1. Pondělní zumba pro dospělé 
s Danou Obstovou od 18.30 hod.
2. Čtvrtek od 15.15 hod. bude patřit cvičení dětí od devíti 
měsíců do tří let s maminkami pod vedením Šárky Hrubé.
3. Každý první čtvrtek v měsíci od 16.30 hod. bude 
Hanka Paulová s dětmi ve věku čtyř až osmi let tvořit.

Vzhledem ke stále se měnící situaci vás budeme o konání 
či nekonání jednotlivých aktivit s předstihem informovat.

Šárka Kopičková, místostarostka

Kopanina v pohybu
NAROZENÍ DÍTĚTE
Přeji miminku, 
vše nejlepší do vínku.
Ať roste jako z vody, 
celý život bez nehody.
Gratulujeme rodičům!
David Častula

JUBILEA
Umění není stárnout, 
umění je to snášet. 
Johan Wolfgang Goethe
SRPEN 
Květoslava Broukalová
Božena Kozáková
František Macháček
ZÁŘÍ 
Jiřina Podhůrská

ÚMRTÍ
Upřímnou a hlubokou soustrast 
k odchodu milovaného.

Josef Ježek, 
zemřel ve věku 66 let

Ivana Musilová, 
zemřela ve věku 52 let

Jaroslava Doksanská, 
referentka ÚMČ

Ze života...
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Jen v hnědé BIOpopelnici dostane rostlinný odpad z domác-
ností šanci být ještě užitečný. Například kuchyňské odřezky,
slupky, uschlé kytice, ale také posekaná tráva z vašich zahrad
se v kompostárnách promění ve výživný kompost pro pražské
parky, sady a zahrady. A čím více se budou zelenit, o to zdra-
vější vzduch budeme všichni dýchat.

Hnědá BIOpopelnice? Tu nemám… 

Vy možná ještě ne, ale přes 13 000 pražských domácností už
ano. Chcete ji? Pokud jste vlastník nemovitosti, sdružení vlast-
níků, bytové družstvo apod., stačí vyplnit a odeslat formulář,
který najdete na https://bio.praha.eu/formular/. Jako běžný ná-
jemník požádejte o objednání BIOpopelnice povolanou osobu.
Svoz bioodpadu je pro vlastníky nemovitostí volitelný a popla-
tek za svoz je nastaven v podobném režimu jako starý známý
poplatek za směsný komunální odpad. Plátcem poplatku je
vlastník nemovitosti. Celé to má také finanční výhodu. BIOpo-
pelnice vám navíc totiž sníží poplatky za odvoz odpadu. Po pře-
vzetí služby pod Magistrát hl. m. Prahy je pro vlastníky
nemovitostí, kteří již nyní využívají BIOpopelnici, cena sní-
žena o 50 % oproti cenám z loňského roku. Zároveň je umož-
něno vlastníkům nemovitostí objednat si kromě četností svozu
1× za 14 dní i častější odvoz, a to 1× nebo 2× týdně. 

Poplatek za svoz bioodpadu za měsíc v Kč

Četnost obsluhy/ 1× 1× 2× 
objem nádoby za 2 týdny      za týden      za týden

120 litrů 56     112             224
240 litrů 90 179 359

Nenechte živiny odlétat komínem

Nezdá se to, ale rostlinný odpad tvoří až 20 % obsahu běžných
popelnic. Pětina odpadků, které by ještě mohly posloužit ozdra-
vení ovzduší, končí ve spalovně. Topivo je to ale mizerné,
špatně hoří. Živiny vyletí bez užitku komínem. Čistý separo-
vaný bioodpad je svážen do kompostáren v Praze a ve Středo-
českém kraji a dál slouží jako hnojivo. Pražská zeleň proto bude
jen vzkvétat. A zkvalitnění zeleně, a tedy i životního prostředí,
znamená zkvalitnění života nás všech. 

Do kompostu s ním

Kompostování je proces aerobní. Jedná se o rozklad materiálu
pomocí celé řady organismů, pro které je organický materiál
potravou. Celý proces spočívá v tom, že mikrobům a drobným
půdním živočichům, jako jsou například žížaly, jsou v kom-
postárnách dopřány ideální podmínky pro to, aby přeměnily 
organické látky na kompost. Výsledný produkt obsahuje přede-
vším humus, nedocenitelnou surovinu. Humus v půdě zadržuje
vodu, zachycuje zdraví škodlivé látky a vyrovnává kyselost.
Humus i ostatní půdní organická hmota zvyšují kyprost, sou-
držnost a udržují ideální skladbu mikrobů v půdě. Pokud pro-
ces kompostování správně probíhá, kompost nezapáchá.

Neutopme se v odpadcích

Je tu i další důvod, proč třídit: neustále rostoucí množství směs-
ného odpadu. Odkládání BIOodpadu do BIOpopelnic skutečně
dokáže zmenšit objem pražských odpadků o už zmíněnou pě-

tinu. Což je dost, aby to za pořízení BIOpopelnice a pár kroků
navíc stálo. 

Je to snadné

Abyste věděli, co do BIOpopelnice na rostlinný odpad patří a co
ne, nabízíme vám přehledný seznam. Je to snadné, ale je třeba
dávat dobrý pozor. Některý odpad, který se na první pohled jeví
jako žádoucí, do BIOpopelnice nepatří. Jedná se například 
o zbytky odpadu, jenž obsahuje suroviny živočišného původu.
Dále do BIOpopelnice nepatří, možná pro někoho překvapivě,
také podestýlky domácích zvířat včetně exkrementů.

ANO

n zbytky ovoce a zeleniny, slupky (včetně citrusových plodů)
n čajové sáčky, kávové sedliny (včetně papírových filtrů)
n květiny (bez celofánu, šňůrky a květináče)
n tráva, plevel, drny se zeminou
n košťály a celé rostliny, zbytky rostlin
n listí
n větve keřů i stromů
n piliny, hobliny, kůra, štěpka
n seno, sláma
n vychladlý popel ze spalování dřeva

NE

n maso, masové omáčky, vývary, kosti, kůže
n mléčné výrobky
n vajíčka (včetně skořápek)
n zbytky obsahující suroviny živočišného původu 
n prošlé pečivo, těstoviny, knedlíky
n skořápky z ořechů, pecky z ovoce
n jedlý olej a tuk
n zvířecí exkrementy
n peří, chlupy, vlasy
n uhynulá zvířata
n znečištěné piliny, hobliny, kůra, štěpka
n nebezpečné odpady
n obalové materiály
n vlhčené ubrousky

webové stránky: https://bioodpad.praha.eu/
e-mail: bioodpad@praha.eu, bio@psas.cz 
registrační formulář: https://bio.praha.eu/formular/

Pavla Antonínová, Magistrát hl. m. Prahy

Dejte BIOodpadu druhou šanci. Pořiďte mu
hnědou BIOpopelnici
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Letiště Praha a Národní technické muzeum
(NTM) ve spolupráci s Aviatickým sdruže-
ním Bohemia oficiálně představily panelovou
výstavu fotografií u příležitosti 75. výročí ná-
vratu československých letců sloužících 
v britském Královském letectvu (RAF). Vý-
stava připomíná na dobových fotografiích
přílet ze dne 13. srpna 1945 a následující
slavnostní defilé, které se uskutečnilo 
21. srpna 1945 na Staroměstském náměstí 
v Praze. Fotografie pochází z archivu NTM 
a z archivu rodiny Nedělkových. Výstavu,
která dostala název „Konečně doma! Finally
home!“, může veřejnost navštívit do konce
listopadu 2020. Výstava je veřejnosti i cestu-
jícím volně přístupná ve veřejné části Letiště
Václava Havla Praha ve spojovací chodbě
mezi terminály. Přijďte se podívat.

Výstava k 75. výročí příletu 
československých letců RAF na letišti

Jedno z nejmodernějších a technicky nejvyspělejších pracovišť kybernetické bezpeč-
nosti v České republice otevřelo Letiště Václava Havla Praha. Nové Operační cen-
trum pro kybernetickou bezpečnost (Cyber Security Operational Center – CSOC) má
především posílit ochranu strategické infrastruktury největšího mezinárodního letiště
v Česku před kybernetickými útoky a zamezit zneužití letištních informačních sys-
témů. Centrum je v provozu 24 hodin denně, během kterých provádí kompletní mo-
nitoring interních IT systémů a veškerých prováděných operací s cílem včas detekovat
hrozby a zajistit okamžitou odpovídající reakci. 

Tereza Žižková, Letiště Praha

Na začátku září si zástupci Letiště Praha
z již 18. slavnostního galavečeru Zlatý
středník odnesli hned tři ceny. Jedná se 
o prestižní soutěž, která hodnotí firemní
interní i externí média. 
n Druhé místo v kategorii Interní 

komunikace a employee engagement

V této kategorii letiště uspělo s loňskou
kampaní ohledně náboru registrů dárců
kostní dřeně. Jeden z letištních hasičů zá-
pasil se zákeřnou nemocí rakoviny krve 
a najít dárce pro něj bylo jedinou mož-
ností. Nakonec vše dobře dopadlo, hasič
nastoupil zpátky do služby a stal se tváří
kampaně na propagaci darování kostní
dřeně, která proběhla ve spolupráci s In-
stitutem klinické a experimentální medi-
cíny (IKEM). 
n Třetí místo v kategorii Cestovní

ruch a gastronomie

Odborná porota ocenila dlouhodobou
spolupráci letiště s bloggerkou a cestova-
telkou Veronikou Bernard alias Weef. 
S Veronikou jste měli možnost potkávat
se hned v několika pořadech, jako jsou
například oblíbené Vylítávky, v nichž
mohli cestující nalézt tipy a rady pro pří-
jemné cestování od příjezdu na letiště až

po návrat. Veronika také provází pod-
casty On Air, jež byly spuštěny na za-
čátku tohoto roku. Povídá si v nich se
zajímavými lidmi, kteří mají vztah k ces-
tování. 
n Třetí místo v kategorii Nízký 

rozpočet a jeho efektivita

V minulém roce se Letiště Praha potý-
kalo s rekordním počtem cestujících 
a s tím souvisejícími frontami. Vznikla
tedy edukační kampaň, která cestujícím
radila, jak se dostanou na letiště, jak se
připravit na bezpečnostní kontrolu nebo
co patří do jakého zavazadla. Tímto té-
matem se podařilo zaplnit stránky celo-
státních deníků, hlavní zpravodajské
pořady či napřímo oslovit obyvatele 
prostřednictvím sociálních sítí. Takto roz-
sáhlá kampaň byla vytvořena za mini-
mum interních nákladů. 

Odborná porota ocenila 
tři projekty Letiště Praha 

Letiště Praha posiluje ochranu
před kybernetickými útoky 
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K PADESÁTNÍKU 10
164 00 PRAHA 6

PŘEDNÍ KOPANINA
TEL./FAX: 220 950 742

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

www.otocr.cz

KALENDÁŘŮ
VIZITEK
POZVÁNEK
OZNÁMENÍ
BROŽUR
KNIH

PAVLÍNA PITROVÁ n 604 875 412 
pavlinarez@seznam.cz

grafické návrhy

VINÁRNA 
U VÁVRŮ

ŠUBERTOVA 4, PRAHA 2‐VINOHRADY

VÍNO, PIVO, LIKÉRY

TEPLÁ A STUDENÁ KUCHYNĚ

HOTOVÁ I MINUTKOVÁ JÍDLA

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

tel: 222 518 459

TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU.

VÝROBA PONOŽEK


