
v březnu loňského roku se náš život změ-
nil. Zřejmě nejvýrazněji za poslední de-
sítky let. Přišlo neznámé nebezpečí, proti
němuž jsme se semkli. Ochota pomoci
druhým, obětovat svůj vlastní čas i pro-
středky, to vše bylo nevídané. V létě mezi
lidmi panovala dobrá nálada a byla cítit
pospolitost, která vznikla díky naději, že
jsme virus porazili. Myslím, že jsme si
byli mnohem blíže než před koronavi-
rem. Bohužel podzimní opakovaný pří-
chod zákeřného onemocnění tomu všemu
zasadil tvrdou ránu. 

Už rok se nacházíme v době koronavi-
rové. Školy, obchody, služby, a dokonce
i okresy jsou zavřené. Obava o zdraví
vlastní i blízkých přetrvává. Stejně tak 

i existenční nejistota. Převážně negativní
zprávy se na nás valí ze všech stran. Ná-
zory odborné veřejnosti se různí. Opa-
tření se nahodile mění. Nálada lidí 
i psychika seniorů jsou špatné. Podnika-
telé, náhle nezaměstnaní a rodiče dětí
jsou zoufalí, že se bez svého přičinění
ocitli na dně. Všichni jsou přepadlí 
z toho, že nevidí světlo na konci tunelu.
Důvěra ve vedení státu je ztracena.

I přesto všechno bychom neměli zapo-
menout na vzájemný respekt a úctu.
Snažme se pochopit situaci druhých.
Mysleme na to, že naše zdraví ochráníme
nejlépe my sami tím, že budeme zodpo-
vědní. I přes výhrady si vezměme respi-
rátor všude tam, kde nám to nařízení

přikazují. Neurážejme ty, kteří mají často
oprávněné výhrady k opatřením. Mohou
se nacházet ve složité životní situaci.
Když ale uvidí pochopení a podporu, re-
spirátor si tím spíše nasadí.

Základní opatření proti koronaviru –
roušky nebo respirátory, hygiena rukou 
a rozestupy – bychom měli dodržovat
všichni bez rozdílu. Může to rozhodnout
o tom, zda zbude jedno volné lůžko v ne-
mocnici pro nás nebo pro naši babičku.
Při nesouhlasných reakcích zase zkusme
použít základní pravidlo proti vzteku: ne-
reagovat okamžitě v rozčilení. 

Přeji vám všem hodně zdraví a pevné
nervy.

Zdeněk Hradil, starosta
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Vážení občané,
navázal bych na svůj minulý příspěvek ze zimního čísla Ko-
paninských listů, který se týkal návrhu nového stavebního zá-
kona.

V lednu 2021 pražští radní schválili dokument nazvaný
„Čtyři městské artikuly“, ve kterém pět největších českých
měst, konkrétně Praha, Brno, Ostrava, Plzeň a Liberec, k ná-
vrhu shora uvedeného zákona zformulovalo tyto požadavky:
• samostatnost měst v územním plánování,
• zachování platnosti pražských stavebních předpisů,
• možnost dokončit již rozpracované územní a regulační plány,
• větší pravomoci pro obce.

Počátkem března letošního roku poslanci rozhodli, že pod-
kladem pro další jednání o novém zákonu už nebude předloha
ministerstva pro místní rozvoj, ale komplexní pozměňovací
návrh sněmovního hospodářského výboru. Vzhledem k tomu,
že se v Poslanecké sněmovně PČR objevily už dvě desítky poz-

měňovacích návrhů, poslanci přerušili projednávání návrhu to-
hoto zákona do konce března 2021. Svaz měst a obcí v únoru
dokonce navrhl, aby se jeho schvalování odložilo až na další
volební období.

Rovněž bych vás rád informoval o zpracovávaném novém
územním plánu Prahy – Metropolitním plánu –, který má začít
platit v roce 2023. V současné době se zapracovávají připo-
mínky městských částí a dopracovává se vyhodnocení vlivu na
udržitelný rozvoj. Zároveň probíhají důležitá jednání na pří-
slušných ministerstvech a odborech Magistrátu hl. m. Prahy.
Proces vypořádávání připomínek k Metropolitnímu plánu je
plně v kompetenci Magistrátu hl. m. Prahy.

Na přelomu roku bude upravený plán zveřejněn a následně
proběhne další kolo připomínek a opět se tak k němu bude moci
vyjádřit rovněž široká veřejnost.

Přeji vám příjemné prožití velikonočních svátků.
Petr Vokáč, tajemník ÚMČ

Zápis ze 17. zasedání ZMČ ze dne 25. 1. 2021

Schválení návrhu rozpočtu na rok 2021. Zastupitelstvo městské části Praha-Přední Ko-
panina na základě schváleného usnesení ZHMP č. 22/1 ze dne 17. prosince 2020 poč-
tem hlasů 9-0-0  

s c h v a l u j e 

rozpočet vlastního hospodaření na rok 2021
s objemem příjmů 5 142 700 Kč
s objemem výdajů 5 142 700 Kč
s c h v a l u j e

rozpočet hospodářské činnosti na rok 2021
výnosy 1 548 400 Kč
náklady 230 000 Kč
s c h v a l u j e

střednědobý výhled vlastního hospodaření do roku 2026

2022                2023              2024            2025            2026
s objemem příjmů   5 142 700         5 142 700      5 142 700    5 142 700    5 142 700
s objemem výdajů   5 142 700         5 142 700      5 142 700    5 142 700    5 142 700

1. Vodohospodářská společnost – schválení kalkulace cen pro vodné a stočné pro rok
2021. Zastupitelstvo městské části Praha-Přední Kopanina schvaluje úpravu cen vod-
ného pro rok 2021 (hlasování 9-0-0). Cena vodného pro obyvatele městské části Praha-
-Přední Kopanina činí 53,19 Kč/m3 a stočného 45,43 Kč/m3, vše včetně desetiprocentní
DPH.

Petr Vokáč, tajemník ÚMČ

Výběr ze zápisů zasedání ZMČ Ze života...

JUBILEA

Šťastný člověk nevnímá čas. 
Stefan Zweig

Prosinec 2020
Jana Lejčková

Únor 2021
Marie Trojnová

Březen 2021
Anděla Kiršbaumová

Jaroslava Doksanská, 
referentka ÚMČ

I přes značně nepříznivou situaci stále plánujeme naše společné
kulturní akce. Bohužel masopust a karneval už jsou v nená-
vratnu. S postavením májky ale počítáme, stejně jako s vystou-
pením Pavla Žalmana Lohonky v rotundě nebo s 21. ročníkem
pochodu Od rotundy na Okoř. Těšíme se také na dražbu a kácení
májky spolu s koncertem na náměstí, na výlet s našimi seniory
či oblíbeného Pepu Fouska. My připraveni jsme, záleží jen na
tom, co si na nás připraví covid a s ním související opatření.
Přeji všem pevné zdraví a věřím, že se brzy společně setkáme.

Šárka Kopičková, místostarostka

Naděje umírá poslední
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Nejpozději do 31. března 2021 byl splatný poplatek za psa.
Pokud jste ještě nestihli a nezaplatili, připomínáme tuto povin-
nost. Poplatek můžete uhradit v hotovosti na ÚMČ v úředních
hodinách, tj. v pondělí a ve středa mezi 8. a 17. hodinou, nebo
převodem na účet 2000703389/0800. Jako variabilní symbol
prosím uveďte číslo domu pro identifikaci vaší platby.
Děkujeme.

Jaroslava Doksanská, referentka ÚMČ

Psí poplatky

Problematika prokazování totožnosti je opředena různými
mýty, legendami a polopravdami. Některé se šíří úspěšně bez
ohledu na generaci, dosaženou úroveň vzdělání, společenské
poměry nebo sociální postavení.

Oprávnění požadovat prokázání totožnosti náleží nejen poli-
cistům. Stejné oprávnění mají strážníci městské policie, ale 
i další subjekty. To se týká například lesní stráže, rybářské stráže,
myslivecké stráže, stráže přírody, celníků nebo justiční stráže.
Co se rozumí pod pojmem „prokázání totožnosti“? Je to zjištění
jména, příjmení, data narození, rodného čísla a bydliště osoby.

V případě strážníků vychází toto oprávnění ze zákona 
č. 553/1991 Sb., o obecní policii, konkrétně z paragrafu 12, 
v němž je taxativně vyjmenováno i sedm důvodů, proč strážník
může někoho vyzvat k prokázání totožnosti. 

Těchto sedm důvodu si tady uveďme: 1. jde-li o osobu, vůči
které provádí úkon k plnění úkolů obecní policie; 2. jde-li 
o osobu podezřelou ze spáchání trestného činu nebo přestupku;
3. jde-li o osobu, od níž bude třeba požadovat vysvětlení; 
4. jde-li o osobu, která odpovídá popisu osoby hledané policií

nebo osoby pohřešované; 5. na žádost jiné osoby, jestliže tato
osoba má na zjištění totožnosti právní zájem; 6. jde-li o osobu,
jež žádá o prokázání totožnosti třetí osoby dle předchozího pří-
padu; 7. jde-li o osobu, která oznamuje podezření ze spáchání
trestného činu nebo přestupku.

Ustanovení paragrafu 13 téhož zákona umožňuje strážníkovi
předvést na Policii ČR osobu, jež odmítla vyhovět výzvě 
strážníka k prokázání totožnosti nebo nemůže ani po poskyt-
nutí nezbytné součinnosti strážníka svou totožnost prokázat.
Pod slovní spojení „odmítla vyhovět výzvě strážníka k proká-
zání totožnosti“ lze zahrnout jak situaci, kdy osoba strážníkovi
nesdělí své osobní údaje, tak i případy, kdy strážník nabude dů-
vodné podezření, že údaje sdělené osobou nejsou pravdivé.

Na začátku byla zmínka, že jedním z nutných a neopominu-
telných údajů prokázání totožnosti je zjištění bydliště osoby.
Proto v případě spáchání dopravního přestupku žádají strážníci
řidiče nejen o řidičský průkaz, ale i o průkaz občanský: v „ři-
dičáku“ se totiž neuvádí informace o bydlišti. 

Jaroslav Urban, Městská policie hl. m. Prahy

Prokazování totožnosti

Harmonogram rozmístění kontejnerů 
na rostlinný odpad na první pololetí 2021 

So 3. 4. od od 9 do 15 hod. Do Roklí u č. p. 17 – naproti sběrným nádobám na tříděný odpad
So 24. 4. od 9 do 15 hod. Chatová osada Preláta – naproti č. p. 57
So 8. 5. od 9 do 12 hod. K Prelátům – u sběrných nádob na tříděný odpad
So 22. 5. od 9 do 12 hod. K Juliáně u č. p. 104
So 5. 6. od 9 do 15 hod. K Padesátníku, č. p. 118 – u samoobsluhy
So 19. 6. od 9 do 12 hod. Do Roklí u č. p. 17 – naproti sběrným nádobám na tříděný odpad

Velkoobjemové kontejnery budou přistaveny na náklady Magistrátu hl. m. Prahy od 9 do 12 hodin v termínech 8. 5., 22. 5. a 19. 6.

Na náklady naší městské části budou velkoobjemové kontejnery přistaveny od 9 do 15 hodin v termínech 3. 4., 24. 4. a 5. 6.

Upozorňujeme vás, že kontejner je určen pouze na rostlinný odpad. Ostatní druhy od-
padu 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 upo-
zorňujeme na možnost celoročně zdarma odkládat vybrané druhy odpadů (objemný
odpad, odpad ze zeleně – bioodpad, dřevo, stavební suť u bytových úprav, kovový
odpad, elektrošrot, papír, sklo, plasty a nebezpečné odpady) pod kontrolou obsluhy
do jednotlivých velkoobjemových kontejnerů ve Sběrném dvoře hl. m. Prahy.

Petr Vokáč, tajemník ÚMČ

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.

Pojďte s námi na Okoř!
Dne 12. června se koná již 21. ročník tradičního 
pochodu Od rotundy na Okoř. Sraz účastníků 
je v 9 hodin u rotundy sv. Maří Magdaleny. 
K návratu lze v odpoledních hodinách využít 
autobus přistavený naší městskou částí. 
Srdečně zveme!
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Před Vánocemi jsem napsal, že „skoro
všechny naše jistoty jsou pryč“. A ne-
zbývá mi než to potvrdit i před Velikono-
cemi. Celý svět ještě bojuje s pandemií
covidu. Sice už máme vakcíny, ale obje-
vily se nové mutace a návrat k „normál-
nímu životu“ je stále v nedohlednu. 
V den, kdy píšu tento článek, ještě ne-
víme, jak budeme moci slavit Velikonoce
(stejně jako jsme nevěděli několik mě-
síců před tím, jak budeme moci slavit Vá-
noce). Postupně si zvykáme na to, že
nejlepší a nejjistější řešení je on-line vy-
sílání a víceméně to technicky zvládáme.
Ve farnosti spolu s komunitou Chemin
Neuf jsme se už rozhodli nabídnout na
YouTube všechny obřady spojené se sla-
vením Velikonoc, od Zeleného čtvrtku do
Velikonoční neděle, přes velkopáteční
obřady a velikonoční vigilii. Ale toužíme
po tom, aby se maximální počet lidí mohl
zúčastnit fyzicky. 

Doba „home office“, „distančního stu-
dia“ a „on-line konferencí nebo bohoslu-
žeb“ už trvá dlouho a asi mnoho z nás se
přesvědčilo na vlastní kůži, že člověk
není stvořený pro to, aby žil jenom ve
„virtuální realitě“. Potřebujeme osobní 
a fyzické kontakty. Snad nás ta krize

poučí, že internet, sociální sítě a virtuální
realita mohou být dobrý sluha, ale že se
nemáme nechat uzavřít do této bubliny.
Papež František nás varuje ve své ency-
klice „Fratelli tutti“ neboli „Všichni jsme
bratři“ (č. 33): „Lačně jsme se vrhli na
vytváření sítí, a přitom jsme ztratili chuť
bratrství. Coby vězňové virtuální reality
jsme ztratili chuť a vůni pravé reality.“
Ale píše také (č. 8): „Velmi si přeji, aby-
chom v této době přispěli uznáváním

důstojnosti každého člověka k obnově
celosvětového úsilí o bratrství. Potřebu-
jeme společenství, které nás podporuje
a pomáhá nám, ve kterém si můžeme
navzájem pomáhat hledět do budouc-
nosti. Jak je důležité společně snít!“

Přeji vám, abyste neztratili naději a ne-
přestali snít o světě, kde společenství 
a bratrství nebudou jenom prázdná slova. 

Alain Cleyssac, 
Římskokatolická farnost Tuchoměřice

On-line velikonoční bohoslužby 
z kláštera komunity Chemin Neuf 
(na YouTube kanále 
komunity Chemin Neuf):

Zelený čtvrtek (1. dubna)

18.30 hod. obřad Zeleného čtvrtku (mše
svatá na památku Večeře Páně)
Velký pátek (2. dubna)

18 hod. velkopáteční obřady
Bílá sobota (3. dubna)

20 hod. velikonoční vigilie
Velikonoční neděle (4. dubna)

12 hod. mše svatá ze slavnosti 
Zmrtvýchvstání Páně
Odkazy na www.tuchomerice.farnost.cz
nebo www.chemin-neuf.cz.

Bohoslužby on-line a bratrství
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Harmonogram rozmístění kontejnerů 
na objemný odpad na první pololetí 2021 
Út 6. 4. od 9 hod. do 7. 4. do 9 hod. Chatová osada Preláta (ve výhybně naproti č. p. 57)
Út 20. 4. od 14 hod. do 18 hod. K Padesátníku (u fotbalového hřiště)

K Prelátům (u nádob na tříděný odpad)
Út 4. 5. od 9 hod. do 5. 5. do 9 hod. K Padesátníku (u fotbalového hřiště)

K Prelátům (u nádob na tříděný odpad)
Út 25. 5. od 14 hod. do 18 hod. K Juliáně u č. p. 104
Út 22. 6. od 14 hod. do 18 hod. K Padesátníku (u fotbalového hřiště)

K Prelátům (u nádob na tříděný odpad)

Na základě Pokynů pro přistavování velkoobjemových kontejnerů na objemný odpad vypracovaných Odborem rozvoje ve-
řejného prostoru Magistrátu hl. m. Prahy, které jsme nuceni respektovat, budou velkoobjemové kontejnery v naší městské části
přistavovány na náklady Magistrátu hl. m. Prahy v odpoledních hodinách pouze po dobu čtyř hodin s dozorem, konkrétně
od 14 do 18 hod., a to v termínech 20. 4., 25. 5. a 22. 6. V termínech 6. 4. a 4. 5. budou kontejnery přistavovány na náklady
naší městské části, a to do 9 hodin prvního dne a odvezeny následujícího dne do 9 hodin.
Upozorňujeme vás, že kontejnery nejsou určeny pro odkládání komunálního odpadu,
pneumatik, autobaterií, skla, plastů, stavební sutě, veškerých odpadů z podnikatelské
činnosti a nebezpečného odpadu. Likvidaci biologického odpadu ze zahrad 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.
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V součinnosti s naší milou knihovnicí paní Beranovou jsme se
letos rozhodli vyhodnotit tři největší čtenáře naší knihovny za
rok 2020 do věku 15 let. Ne výškou v centimetrech, ale počtem
vypůjčených knih. To aby bylo jasno.

Takže diplom a cenu si za první místo převzal Šimon Kníže,
druhá se umístila Zuzana Špičková a třetí skončil Václav Valeš.
Ještě jednou moc všem gratulujeme.

A jelikož je kniha dobrý přítel a čtení skvělá činnost, vyhla-
šujeme soutěž i pro rok letošní. Takže milé děti, vážení rodiče,
paní knihovnice se na vás těší s přihláškami a krásnými kni-
hami ve své knihovně.

V době platných vládních nařízení je možné si knihy vybrat
v seznamu vyvěšeném na stránkách naší městské části a ná-
sledně objednat e-mailem. Paní Beranová vše připraví a bez-
kontaktně předá.

Těšíme se na nové i stávající čtenáře.
Šárka Kopičková, místostarostka 

Soutěžili jsme o největšího 
kopaninského čtenáře 

Plánujete sázet stromy? Poradíme vám,
jak začít a na co si popřípadě dát při vý-
sadbě pozor.

Ještě před výsadbou byste si měli ujas-
nit řadu věcí, například k čemu má daný
pozemek sloužit a jak moc se o něj 
a o zeleň plánujete starat. Představit si,
jaký bude strom v dospělosti i jaký bude
mít vliv na své okolí. Každá dřevina má
totiž specifické nároky. Některé preferují
vyšší vlhkost, jiné jsou suchomilné či
světlomilné. To vše je při navrhování po-
třeba zohlednit. 

Pozor na invazivní a jedovaté druhy

Pokud se na pozemku pohybují děti, ne-
měli byste zde vysazovat jedovaté druhy,
konkrétně třeba tis. Zvýšenou pozornost
výběru druhů by měli věnovat také aler-
gici. Pyly lísky, břízy, olše či vrby jsou
silné alergeny, takže na jaře by si zahrady
moc neužili. Zamyslet byste se měli i nad
tím, zda se výsadba do daného místa hodí
z širšího kontextu. Například akát, který
pochází ze Severní Ameriky, se v pod-
mínkách České republiky velmi dobře
šíří a vytlačuje původní druhy. Sázet do
krajiny nepůvodní druhy je tedy ne-
vhodné. 

Souhlas souseda (ne)třeba

Při plánování výsadby musíte dbát také
na to, aby byly dodrženy všechny zá-
konné povinnosti. Občanský zákoník
říká: „Nestanoví-li jiný právní předpis
nebo neplyne-li z místních zvyklostí něco
jiného, platí pro stromy dorůstající ob-

vykle výšky přesahující 3 metry jako pří-
pustná vzdálenost od společné hranice
pozemků 3 metry a pro ostatní stromy 
1,5 metru.“ Z toho vyplývá, že váš poze-
mek musí být dostatečně široký, aby ne-
byla tato povinnost porušena. Případně si
musíte zajistit souhlas vlastníků okolních
pozemků.

Jak na výsadbu ve velkém

Příprava výsadby ve větším měřítku vy-
žaduje peníze a čas. Ucelené informace 
o tom, co organizace takové výsadby ob-
náší, včetně odkazů na finanční zdroje,
najdete na webu sazimebudoucnost.cz.
Tam si můžete stáhnout i podrobné ma-
nuály, jak stromy sázet a jak o ně po vý-
sadbě pečovat. Na webu najdete také
informace o možnostech finanční pod-
pory výsadeb.

Každý strom se počítá

Vysazené stromy je dobré evidovat. 
K tomu slouží centrální registr stromů na
webu sazimebudoucnost.cz. Zaregistro-
vat do něj výsadbu může každý, kdo od
roku 2019 vysadil stromy mimo les. Po
zaregistrování se strom přidá na interak-
tivní mapu a započítá se mezi nové
stromy vysazené v naší krajině a v ob-
cích.

Díky tomu získáváme unikátní přehled
o druzích a počtech stromů vysazených 
v ČR a můžeme měřit dopad společného
úsilí všech, kdo sází stromy. Na celoná-
rodní úrovni neexistují žádné souhrnné
přehledy o kácení a sázení stromů. Re-
gistrace nově vysazených stromů je proto
velmi důležitá.

Anna Poledňáková,
iniciativa Sázíme budoucnost

Jak na výsadbu stromů na vlastním pozemku 
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Když sepisuji tento článek, první jarní den nám klepe na dveře 
a jaro se nezadržitelně blíží. Ale zima se nehodlá jen tak lehce
vzdát. Popíjím doma teplý čaj a sleduji, jak za oknem poletují
vločky a vítr prohání mraky po obloze. Jsem rád, že nemusím ven
a můžu si užívat pohodu vyhřátého domova. Jak tak sedím, pře-
mýšlím, jaká že ta letošní zima vlastně byla. No, popravdě, po-
slední zimy byly spíše teplejší, mírnější, hlavně co se týká počasí
v nížinách a ve středních polohách, ale ta letošní byla na sněho-
vou nadílku opravdu nadmíru bohatá i u nás. Někdo by mohl kon-
statovat, že mnoho sněhu přece přináší v každodenním životě 
i mnoho komplikací, ale tak to vždy bylo a dvacet nebo třicet čísel
sněhu nikoho nerozhodilo. Lidé prostě v zimním období počítali
s tím, že jim sníh určité omezení přinese, a byli na to připraveni. 

Já to ale vnímám z té pozitivní stránky a myslím si, že je je-
dině dobře, když nám příroda připomene, kdo je tady pánem.
Vzhledem k současné koronavirové situaci, která trvá již přes
rok a kdy máme omezené možnosti cestování, přinesla nám le-
tošní zima s množstvím sněhu možnost užít si zimních radová-
nek i u nás, v nižších polohách, kde toho sněhu v posledních
letech moc nebylo. Sněhu napadlo opravdu dost, a dokonce se
udržel déle než jenom pár dnů. 

A tak si letošní zimu děti užily opravdu dosyta. Mohly vy-
táhnout všemožné sjezdové a klouzavé zimní prostředky a začít
se radovat. Bílé kopce a pláně se hemžily dětmi, jež přišly vy-
užít sněhové nadílky paní Zimy. Sáňkují, lyžují, staví sněhové
muže, koulují se a jejich křik je slyšet do dálky. Při pohledu na
ně jsem se nemohl ubránit vzpomínkám, když já jsem se v je-
jich věku radoval a užíval si sněhu s ostatními dětmi. 

Ale letošní zimu si neužívaly jenom děti, ale také dospělí, kteří
mohli vytáhnout i ve městech běžecké lyže a vydat se brázdit
bílou stopu. Sněhová peřina se nevyhnula ani centru Prahy a při-
nesla takové scenerie, kdy bylo možné potkat běžkaře dokonce 
i na Karlově mostě nebo děti dovádějící na Petříně. Společně si
mohli rodiče a děti také užít dosyta bruslení, kdy například za-
mrzlý Nebušický rybník byl dennodenně zaplněn.

Nyní, když se blíží konec vlády zimy a jaro je na cestě 
k nám, musím s radostí konstatovat, že zima nám ukázala
letos svou pravou tvář se všemi radostmi a starostmi, a dou-
fám, že jaro bude stejně krásné, intenzivní a že si ho budeme
moci plně užít.

Přemysl Zábranský, zastupitel

Ladovská zima na Kopanině
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Harmonogram mobilního sběru nebezpečného
odpadu a jedlých olejů na rok 2021 

křižovatka ul. Na Padesátníku I – Na Padesátníku III 15.00–15.20 8.00–8.20
K Padesátníku (č. p. 118 – u samoobsluhy) 15.50–16.10 8.50–9.10
křižovatka K Noskovně – Nebušická 16.20–16.40 9.20–9.40
křižovatka ul. U Pohádky – K Lažance 16.50–17.10 9.50–10.10
křižovatka ul. Horoměřická – K Vršíčku (u restaurace) 17.20–17.40 10.20–10.40
křižovatka ul. Pokojná – V Šáreckém údolí (u č. p. 84) 18.00–18.20 11.00–11.20
křižovatka ul. V Šáreckém údolí – V Podbabě 18.30–18.50 11.30–11.50

Kontaktní telefon na řidiče pro případ nenalezení svozového vozidla: 739 412 393 / 731 686 777 / 602 485 324.

Praha 6 – trasa E, Praha-Přední Kopanina, Praha-Nebušice 

15. 6. 11. 9.
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Ráno vstanu, doma je ticho a klid. Jsem většinou první vzhůru.
Jak říkám, klid. Ale myslíte si, že je to na dlouho? Často vstá-
vám před budíkem a pak mi začne zvonit: „Crrrrr.“ Jdu dolů.
Mám hlad, no já mám hlad ostatně vždycky. Jdu si pro připra-
venou snídani. Žádný vzrůšo. Zase cornflaky. Mužů si pouze
vybrat, jestli s mlékem nebo s jogurtem. U jídla čučím na iPad,
pouštím si YouTube, protože máma ještě spí nebo cvičí, nevidí
mě a nemůže mně to zakázat. Táta, který je tu se mnou, ale za-
chumlaný do deky, pochrupuje. Pouze když mu zazvoní na mo-
bilu budík, zamumlá: „Máš ustláno?“, „Dala jsi kočkám?“,
„Máš umytý zuby?“ A podobně. V 8.40 poslední příkaz: „Mazej
na on-line výuku!“ Tak jdu do svého pokoje s iPadem v ruce. 

Začínám se připravovat na hodinu, zapínám iPad a přihlašuji
se. Někdy jsem první, ale většinou ne. Už se tam na mě smějí
kamarádky. Kluci ne, ti to mají na háku a přihlašují se na po-
slední chvíli. Pak vypukne on-line výuka. Paní učitelka nás po-
zdraví a my pozdravíme ji. Vlastně ječíme své pozdravy, protože
každý ji chce pozdravit první. Kluci ne, jak jsem říkala, ti to mají
na háku. Paní učitelka nás vyzve, ať vypneme mikrofony. Mám
poslední možnost jí říct, co jsem dělala včera nebo ráno nebo
někdy. Prostě chci jí něco říct. Něco říct jí ale chtějí všichni, a tak
je z toho zase řev. Řev paní učitelka utne důrazným: „Vypněte si
mikrofony!“ Teď se můžeme hlásit jenom rukou na monitoru, do
které máme ťuknout. Mlátím do ní jako blázen, když něco vím,
ale paní učitelka vyvolává furt někoho jiného. 

A tak mlátím do hlásící se ruky stále, i když nevím, a někdy
ani nevím, na co se paní učitelka ptá. Pochopitelně právě v tu
chvíli jsem na řadě. Slyším: „Bety, odpověz.“ Ráda bych, ale
nevím, o co jde. Jindy se chytám a mám radost, když správně
odpovím. Chci být jednička. Ale to chtějí všechny holky. Kluci
ne, ti to mají na háku. 

Před desátou mě začne šimrat v žaludku. Mám hlad, furt.
Době jídla táta říká „krmení dravé zvěře“. V 10.00 je čas sva-
činy. Utíkám pro ni a spěchám zpátky, abych nic neprošvihla.
Čeština, matika, ájina, pořád dokola. Je to fajn, většinou, to se
těším, co bude, ale stejně nejlepší je pokec s holkama na konci
vyučování. Vytrhne mě až tátův křik: „Oběěěd!“ 

Po obědě mám chvíli klidu. Teda měla bych mít. Většinou
máma vede výslech: „Proč nemáš ustláno?“, „Umyla sis
zuby?“, „Dala jsi kočkám?“ A zakončí ho slovy: „Kolikrát ti to
budu muset připomínat, než si dokážeš splnit své úkoly?“
Někdy i řve. Hodně řve a k tomu i zakazuje. Nebude počítač,
nebude mobil, nebude televize, nebude nic a někdy musím i ze
své pokladničky-krokodýla zaplatit pokutu. Prý už na mě nic ji-
ného neplatí (promiň, mami). 

Pak následuje procházka, musím denně ujít aspoň čtyři kilo-
metry. To mi nevadí. Chodím ráda. Ale nesnáším, proč musím
jít právě teď, když dávají v telce nový příběh s Gumballem
nebo Kouzelnou Beruškou nebo hraju na počítači super hru.
Copak nemůžou chvilku počkat. Už mám vyrážku z toho jejich
„Hned a teď“ a „Udělej si povinnosti okamžitě, budeš mít klid.“
Já jsem měla klid, než si naši všimli, že jsem neuklidila misku
po svačině, neustlala si, prostě něco neudělala. 

Ale to jsem odbočila od procházek. Chodíme do lesa nebo se
koukat na koně, někdy zahlédneme i srnku nebo zajíce. Chci
toho našim tolik říct. Myslíte si, že mě poslouchají? Ne, pořád
opakují: „Mluv pořádně.“ Nebo: „Neskákej mi do řeči.“ Jo,
mluv pořádně, to se jim řekne, ale jim nevytrhli čtyři zuby kvůli
rovnátkům. Tak mi teď pusou táhne průvan. A taky to musím
říct děsně rychle, abych využila chvíli, kdy máma nemluví. 

Po návratu je naštěstí svačinka, jídlo mi vždy zvedne náladu
a těším se na telku. Myslíte si, že mě konečně nechají? „Máš
úkoly?“ „Mám.“ „Tak ukaž!“ Uznáte, že to je podpásovka, že
mi vůbec nevěří. Hrozně mě to mrzí. Pak děláme úkoly, které
jsem si nějakým nedopatřením neudělala. Tvrdím, že paní uči-
telka říkala, že je dělat nemáme a máme především odpočívat.
Moje slova, podepřená autoritou učitelky, však naráží na skálu
z mých rodičů. Je to peklo. Pravítko mi klouže, pero nepíše 
a i-y se pletou. „To chce klíííd,“ říkám. Klid však neudrží rodiče
a pak se vzájemně obviňují, kdo na mě víc řval. Řvou oba, tak
si nemají co vyčítat. 

Po večeři, kdy většinou máme nějakou dobrotu, se mám jít
svlíknout a jít si umýt zuby a osprchovat se. Zase. Stejně jako
včera, předevčírem a dny před tím. Copak nemůžu jít za hro-
cha? Vysvětluji rodičům výhody, ale dovolí mi to jenom jed-
nou či dvakrát za měsíc v okamžiku, kdy už nemají sílu mi
odporovat. Musím se naučit tyto chvíle nepropásnout, protože
to je okamžik, kdy mi povolí téměř vše. Konečně přišel čas na
telku. Nikdo mě nikam nehoní. Naši pijou kávu a pokuřují na
terase. Prostě pohoda. 

Ale myslíte si, že to tak nechají, že to nezkazí? Ve 21.00 se
ozve: „Vyčůrat a spát!“ Když to řeknou (vlastně až když to za-
řvou popáté), tak jdu. S naštvaným výrazem, ale jdu. Pak je to
fajn. Naši mi večer čtou. Máma se mnou i zůstává, dokud neusnu,
táta ne, říká: „Už jsi přece velká.“ Dělá, jak mi to prospívá, ale já
vím, že spěchá na zprávy v telce. Tak dobrou noc, on-line dne.

P. S.: O jarních prázdninách jsem si myslela, že bude klid
bez učení. Houby. Naši zjistili, že mi chybí pár úkolů a musela
jsem si je dodělat. Dělala jsem je celý týden. Těch úkolů totiž
chybělo nějak víc.

B. T.

On-line den žákyně 3. třídy

INZERCE
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Jedinou dochovanou církevní památkou,
připomínající stavební činnost jezuit-
ského řádu na Přední Kopanině, je kaple
sv. Ludmily a Marty. Původně šestiboký
objekt byl postaven pravděpodobně mezi
lety 1712–17141 při obvodové zdi hos-
podářského dvora. Před vznikem kaple se
zde podle písemných zpráv nacházel
oltář, před nímž se za příhodného počasí
sloužily mše, případně konala kázání.

Kaple s velkou pravděpodobností pl-
nila funkci votivní svatyně, která byla
především využívána při svátečních lido-
vých shromážděních spojených s kázá-
ními. Její výstavba vykazovala znaky
barokní zbožnosti související s úctou 
k české zemské patronce sv. Ludmile,
navíc spjaté s lokální tradicí, a později 
i ke sv. Martě coby patronce hospodář-
ství. Kaple měla kamennou dlažbu, dře-
věné klenutí, jednoduše provedenou
omítku a tři okna. Na oltáři bylo možné
spatřit na dřevě namalovaný obraz čes-
kých patronů v nebeské slávě.

To je asi tak zhruba všechno, co se mů-
žeme o kapli v tomto časovém úseku do-
zvědět. Co ale vlastně víme o období, 
v němž tato stavba vznikala? Nejprve pro
přehled zmiňme několik důležitých udá-
lostí.

Během války o španělské dědictví roku
1711 náhle zemřel předposlední člen
habsburské dynastie v mužské linii, císař
Josef I., a jeho bratr, španělský král Ka-
rel III., se o rok později vrátil po své
předchozí volbě a korunovaci jako nový
císař Karel VI. do rodné Vídně, aby zde
roku 1713 vydal známou pragmatickou
sankci. V roce 1712 se narodil budoucí
pruský král Fridrich II., jenž o zhruba tři-
cet let později získal na úkor habsburské
monarchie většinu Slezska. A ještě jedna
zajímavá událost se váže k roku 1712, to
když papež Kliment XI. svatořečil svého
předchůdce Pia V. Tento Svatý otec se
totiž významným způsobem zasloužil 
o vytvoření spojených námořních sil
Svaté ligy, jež rozdrtily 7. října 1571 os-
manské loďstvo v bitvě u Lepanta poblíž
západního pobřeží Řecka. Na památku
slavného vítězství ustanovil Pius V. právě
tento den za svátek Panny Marie Vítězné
(později Panny Marie Růžencové). 

V Tuchoměřicích sídlili ve své rezi-
denci2 od roku 1623 jezuité, kteří byli
podřízeni své mateřské koleji u sv. Kli-

menta na Starém Městě pražském. Na
Přední Kopanině vlastnili od roku 1572
hospodářský dvůr, jenž patřil k jejich
úplně prvnímu majetku zapsanému na
našem území do desek zemských, a farní
kostel sv. Maří Magdaleny.

Jejich vzrůstající umělecká činnost se
v rozmezí let 1711–1714 projevila úpra-
vou tuchoměřické rezidence, včetně prů-
čelí kostela sv. Víta, a vznikem staveb 
v okolí, jako jsou kaple Nalezení sv.
Kříže v Malých Číčovicích, kaple 
sv. Ludmily a Marty na Přední Kopanině,
umělá jeskyně sv. Františka Xaverského
u Malých Číčovic a sloup se sochou
Panny Marie Immaculaty v místě zva-
ném Pazderna na cestě k Tuchoměřicím.

Snahy jezuitů ale zbrzdil neviditelný 
a nemilosrdný zabiják jménem mor. 
V zemích Koruny české poslední morová
epidemie propukla v roce 1713 a po svém
vrcholu v podzimních měsících téhož
roku zanechala jen v Praze až 13 000
obětí. Mor, který trval dva roky, ale na-
štěstí nezasáhl celé naše tehdejší území.
Kromě hlavního města po něm výraznější
smrtelná stopa zůstala na Moravě v Olo-
mouci a ve Slezsku v Nise.

Svou pozornost bych rád zaměřil na
pražskou jezuitskou kolej u sv. Klimenta,
jejíž činnost v době moru mě vzhledem
k mému vztahu k tuchoměřické rezidenci
zajímá nejvíce.3

Nemoc propukla nejen v pražských
městech, ale šířila se podél Vltavy od Po-
dolí až k Proseku a přes Újezd až k Šárce.
Do největší pražské koleje přímo morová
epidemie nepronikla, nicméně část per-
sonálu byla přesto pro jistotu evakuo-
vána.

K jednomu ze zásadních protiepide-
mických opatření patřilo důsledné od-
dělení presbytáře v kostele, čímž se stu-
dentům zamezilo zanést případnou mo-
rovou nákazu do prostor koleje. Neméně
důležitým aspektem pro jezuity bylo také
účelové vzájemné vytváření naděje a víry
prostřednictvím desetidenní pobožnosti 
s modlitbami směřujícími ke sv. Fran-
tišku Xaverskému jako ochránci před
morem.

Úmrtnost se vyskytovala nejvíce mezi
členy řádu, kteří se věnovali duchovní
službě mimo kolej. Jejich hlavním úkolem
bylo zaopatřit umírající v cestě na věčnost.
Vyhledávání nemocných představovalo
značně složitý problém, protože kněží ne-
docházeli pouze do lazaretů,4 ale mnohdy
se museli dostat i na těžko přístupná místa.

Do lazaretu odcházel kněz po skončení
ranní mše v kapli. V rukou držel hostii 
a víno coby svátosti oltářní a ministrant,
jenž kráčel před ním, nesl kříž a dával
znamení zvoncem. Jejich příchod ohla-
šovalo vyzvánění zvonů. Duchovní spolu
s ministrantem navštěvovali jednotlivé
dormitáře (nemocniční pokoje), kde ne-
mocným kněz požehnal, provedl povz-
buzující kázání (exhortaci), vykonal
zpovědi, poskytl slova útěchy, zesláblým
pacientům rozdal posilující léky a chu-
dým almužny.

V lazaretu působil kromě duchovního
také lékař, chirurg a další zaměstnanci,
jako byl hospodář neboli inspektor, jenž
měl na starosti zásobování lazaretu, a hlí-
dači (zdravotnický personál). Nemocní
nesměli být v žádném případě od hlídačů
biti, trýzněni a měli dostávat teplé jídlo.

Kněží nacházející se v epidemií zamo-
řených částech města se starali o zá-
chranu živých a zajištění hrobů pro
mrtvé. I přes nebezpečí nákazy, jemuž
byli vystaveni, poskytovali základní du-

Zpráva z období vzniku kaple sv. Ludmily 
a Marty se zřetelem k činnosti jezuitské 
koleje sv. Klimenta na Starém Městě pražském
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Kaple, zapsaná v roce 1964 do seznamu
kulturních památek, si svou 
původní podobu v podstatě uchovala 
až do dnešních dnů.
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chovní služby nemocným a izolovaným
osobám, jež nesměly domy s výskytem
moru opouštět pod trestem smrti. Mnoho
nemocných také objevili v městských 
a příměstských zahradách nebo u břehů
Vltavy. V těchto místech se ukrývali
především pacienti, kteří utekli z laza-
retů, nebo ti, kteří byli nuceni z důvodu
zjištěného onemocnění opustit domy či
hostince, v nichž měli ubytování. Těmto
bezdomovcům pak byla poskytnuta du-
chovní útěcha a doprava zpět do lazaretů.
I na těch nejnebezpečnějších místech je-
zuité rozdělovali oděvy, peněžní výpo-
moc a udělovali svátosti.

Zásluhou důkladné jezuitské organizace
se mor nakonec až na jednu výjimku ne-
dostal do žádného z řeholních domů. Tím
jediným místem se staly Tuchoměřice,
kam se vystěhovali učitelé z jezuitského
malostranského gymnázia5 a kazatelé 
z koleje sv. Klimenta. Naštěstí díky prá-
šku, který dodala jezuitská lékárna, se na
tuchoměřickém panství vyléčily z morové
nákazy nejméně čtyři desítky lidí.

Situace se konečně obrátila k lepšímu 
v prvních měsících roku 1714, kdy vli-
vem ochlazení začala nákaza ustupovat,
počty nemocných výrazně poklesly 
a Praha si tak mohla od epidemie od-
dechnout.

Jezuité, i díky nimž se toto složité ob-
dobí podařilo překonat, pokračovali ve
svém poslání až do zrušení jejich řádu 
v roce 1773. To mimo jiné způsobilo, že
kostel sv. Maří Magdaleny přestal plnit
svoji funkci a mše začaly být slouženy
pouze v kapli sv. Ludmily a Marty, v níž
se nacházel obraz světice a tři nebo čtyři
svaté obrázky. Šestiboká kaple byla me-
zitím doplněna přizdívkami u ohradní zdi
hospodářského dvora do současného pů-
dorysu s obdélnou lodí a polygonálním
závěrem při vstupu. V inventáři z roku
1793 se dochovala zmínka o oltáři s ob-
razem sv. Maří Magdaleny a o několika
papírových obrázcích.

Po rekonstrukci kostela v letech 1852–
1859 začal význam kaple upadat a obec,
která ji koupila v roce 1867, v ní zřídila
márnici. V souvislosti s rekonstrukcí 
bývalého jezuitského dvora tehdejším
majitelem Václavem Šrajerem došlo ve 

40. letech 20. století i k opravě kaple.
Další úpravy tohoto objektu spadají do
let 1966–1971, kdy mu jedna z větví po-
blíž stojící lípy prorazila střechu. Od roku
1971 pak obec začala kapli využívat jako
kolumbárium.

Zásadní stavební proměnou prošla
kaple v roce 2012, kdy jí byl navrácen
původní barokní vzhled. Velkou měrou se
o to zasloužil především architekt Martin
Líbal, pod jehož vedením byl připraven
projekt rekonstrukce a prováděn autorský
dozor. Projekt obsahoval návrh a zajištění
způsobu prezentace odkrytého základu
oltáře, návrh úpravy fasád (včetně jejich
barevnosti), návrh řešení interiéru (obno-
vení zaniklých nik, dlažby, barevnost, 
expozice muzea), návrh opravy či rekon-
strukce krovu i dřevěného stropu, stejně
jako zajištění nové střešní krytiny, dveří 
a okenních otvorů, odpovídajících pů-
vodnímu baroknímu tvarosloví.

Zároveň kaple našla nový význam 
v podobě Muzea Přední Kopaniny, jež
bylo v roce 2014 prohlášeno pelhřimov-
skou Agenturou Dobrý den Nejmenším
vlastivědným muzeem v České repub-
lice. V roce 2020 došlo v rámci slav-
nostní akce uspořádané k 735. výročí
první písemné zmínky o Přední Kopanině
k umístění pamětní schránky s doku-
menty pro budoucí generace do jejího
podstřeší.

Petr Vokáč, tajemník ÚMČ

Literatura:

Černý, Karel – Havlík, Jiří M.: Jezuité 
a mor, Praha 2008.
Čornejová, Ivana: Tovaryšstvo Ježí-
šovo: Jezuité v Čechách, Praha 1995.
Čornejová, Ivana – Richterová, Alena:
Jezuité a Klementinum, Praha 2006.
Kašpar, Vojtěch – Novotný, Miroslav –
Vokáč, Petr: Přední Kopanina v promě-
nách času, Praha 2012.

Asambláž jezuitského znaku z roku 2017,
která je dílem Iva Medka Kopaninského,
se nachází uvnitř kaple. Paprsčitá 
svatozář je vyrobena ze starobylých
pantů, kování, hřebů či podkov, 
pocházejících z místních stavení.

Poznámky: 1. V Pamětní knize jezuitské rezidence v Tuchoměřicích je uveden záznam o postavení kaple sv. Ludmily v roce 1712. 2. Rezi-
dence představují nižší typ řádových domů, v jejichž čele stál superior. Rezidence byly podřízené kolejím, přičemž mnohdy tvořily i jejich hos-
podářské zázemí, někdy v nich sídlily rovněž nižší školy. 3. Druhá kolej, jež se v Praze nacházela, sídlila u sv. Ignáce na Novém Městě a byla
založena roku 1628. 4. V Praze byly zřízeny dva lazarety. Společný lazaret pro Staré a Nové Město byl pod vrchem Žižkovem mezi Poříčskou
neboli Špitálskou (stála na místě dnes již zrušeného nádraží Těšnov) a Novou neboli Svatohavelskou branou (stála v místech dnešního Seno-
vážného náměstí). Malá Strana měla svůj lazaret na rozhraní Košíř a Smíchova. 5. Objekt se nachází vedle Profesního domu UK na adresních
místech: Malostranské náměstí 1/16, 1/17, Sněmovní 1/1, Thunovská 1/7; je zde umístěn mj. Archiv Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Dochovaný jezuitský znak nad průjezdem nejstaršího domu č. p. 1 naší městské části.
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Letiště Praha převzalo správu 
nad několika službami

Letiště Praha získalo cenu Airport Service Quality Awards
2020, kterou každoročně uděluje nejlepším letištím s pro-
kazatelně nejvyšší spokojeností cestujících s poskytova-
nými službami mezinárodní sdružení letišť Airports
Council International. Letiště Praha tak již potřetí získalo
ocenění v kategorii 15 až 25 milionů odbavených cestují-
cích. Vítězstvím v soutěži Airport Service Quality Awards
2020 se Letiště Praha kvalitou svých služeb zařadilo za
loňský rok po bok letišť v Helsinkách a Petrohradu, která
byla v soutěži rovněž oceněna. 

Program Airport Service Quality organizuje meziná-
rodní sdružení letišť Airports Council International. Jde 
o jednu z nejprestižnějších světových iniciativ zaměře-
ných na výzkum a hodnocení spokojenosti zákazníků se
službami poskytovanými na těch nejvýznamnějších svě-
tových letištích.

Tereza Žižková, Letiště Praha

Udržitelný rozvoj se stává nedílnou sou-
částí letecké dopravy. Proto se také Le-
titě Praha připojilo k celoevropské
iniciativě Destination 2050, která si klade
za cíl dosáhnout do roku 2050 uhlíkové
neutrality na všech letech v rámci Evropy
a z Evropy. 

Kromě evropských letišť se k výzvě
přidaly také letecké společnosti, organi-
zace řídící letecký provoz nebo výrobci
letadlových komponentů. Stanoveného
cíle chtějí signatáři dosáhnout mimo jiné
podporou vývoje šetrných technologií,

změnou v provozních postupech v odba-
vení a navigaci letadel nebo využíváním
šetrných paliv. 

Letiště Praha chce být lídrem v napl-
ňování závazku Destination 2050 a za
tímto účelem už realizuje celou řadu
vlastních projektů. Investuje například do
úsporných osvětlení, zelené elektřiny, vý-
měny střešních plášťů nebo protihluko-
vých opatření. Motivuje také dopravce 
k nasazování tišších letadel a podporuje
projekty zvyšující biodiverzitu v okolí.

Letiště Praha přijalo evropský závazek 
trvale udržitelného rozvoje

Letiště Praha získalo cenu nejlepšího 
evropského letiště 
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Letiště Václava Havla Praha převzalo od března 2021 pod
svou správu provoz asistenčních služeb pro cestující s omeze-
nou schopností pohybu a orientace, přepážku odbavení nad-
rozměrných zavazadel a obsluhu příletových karuselů 
v prostoru celniště. Tyto služby doposud zajišťoval externí do-
davatel, společnost MaidPro Service. Ve všech případech ne-
dochází k výrazným změnám a služby fungují pro cestující ve
stejném režimu. Letiště Praha si klade za cíl zvýšit kvalitu
těchto služeb a možnost flexibilněji reagovat na případné
změny. Na přechod služeb od externího dodavatele se letiště
muselo připravovat delší dobu. Došlo k nákupu potřebného in-
ventáře v terminálech, jako jsou například ortopedické vozíky
či vynášecí židle pro průjezd uličkou v letadle. Dále letiště in-
vestovalo do vhodné techniky na letištní plochu, a to do vozi-
del se zdvihací kabinou (ambulifty) a upravených minivanů.
Přechod služeb si vyžádal také personální posílení, kdy Le-
tiště Praha přijalo do nově vzniklé organizační jednotky přes
50 zaměstnanců.
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