
čas utíká jako voda, léto je za dveřmi a vy v ruce držíte další vy-
dání Kopaninských listů. Ještě na jaře byl strašákem všude 
kolem nás covid. Ten se sice zdánlivě vytratil, ovšem prakticky 
ihned začala válka. Omezení a negativní zprávy vystřídaly další 
smutné události. Válečný konflikt na Ukrajině zasáhl do života 
nás všech. Slyšíme o utrpení lidí, kteří před válkou utíkají ze 
svých domovů. Vidíme zprávy, jež připomínají spíše akční 
nebo historické válečné filmy. Strmě rostou ceny potravin, po-
honných hmot nebo třeba energií. Inflace se meziročně vy-
šplhala už na 16 procent. Není jednoduché v této složité době 
udržet pozitivní mysl, ale pokusme se o to.  

Jako všechna velká města naší republiky má i Praha zpraco-
vaný dokument, jímž se řídí při rozhodování o svém území. 

Nazývá se Metropolitní plán a pro rozhodování samospráv  
i státní správy znamená jeden z nejdůležitějších dokumentů 
vůbec. Je potřeba, aby se na jeho podobě shodlo co nejvíce 
subjektů. Kromě již zmíněných samospráv a státní správy jsou 
to právnické a fyzické osoby a hlavně občané. Ti všichni mají 
právo se k plánu vyjadřovat a podávat k němu připomínky  
a námitky. Hlavní město Praha se právě v těchto dnech blíží do 
finále příprav nového Metropolitního plánu a chtěl bych při-
pomenout, že lhůta pro podání připomínek a námitek končí  
30. června. 

Přeji všem krásné prázdniny a slunečné dny ve zdraví a v po-
hodě. 

Zdeněk Hradil, starosta
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Vážení občané, 
kvapem se blíží doba prázdnin a dovolených, která je obvykle 
spojena se stavebními opravami a uzavírkami různých typů ko-
munikací. A jedna z takových dopravních uzavírek ovlivní  
i naši městskou část. V termínu od 2. do 5. července totiž dojde 
k celkové uzavírce ulice Horoměřická, což bude znamenat pod-
statnou dopravní změnu.  

Naší městské části se nicméně podařilo zajistit zachování pra-
videlného provozu MHD jak na Přední Kopaninu, tak i z Přední 
Kopaniny do Nebušic a zpět a zabezpečit tuto službu nejen pro 
seniory, kteří jezdí k lékaři (zastávka Na Parcelách), ale i pro 
ostatní, kteří si chtějí dojet na poštu či nakoupit v prodejně Al-
bert (zastávka K Noskovně).  

Hlavní změna se týká místa odjezdů autobusů, jež nebudou 
odjíždět ze stanice Bořislavka, ale ze stanice Nádraží Velesla-
vín. Bližší informace najdete ve výlukovém jízdním řádu, který 
si můžete spolu s klasickým prázdninovým vyzvednout na 
úřadu naší městské části. Přeji vám všem krásné léto. 

 Petr Vokáč, tajemník ÚMČ

Výběr ze zápisů zasedání ZMČ 
Zápis z 24. zasedání ze dne 23. 5. 2022 
Stanovení počtu zastupitelů MČ Praha – Přední Kopanina na 
volební období 2022–2026. Zastupitelstvo MČ Praha – Přední 
Kopanina ve smyslu ustanovení § 88 odst. 1 zák. č. 131/2000 
Sb. stanovilo počet členů Zastupitelstva MČ Praha – Přední 
Kopanina v počtu 9 členů (hlasování 6-0-1). 
 
Schválení odsvěčení vodohospodářské infrastruktury ze správy 
MČ Praha – Přední Kopanina. Zastupitelstvo MČ Praha – 

Přední Kopanina schvaluje odsvěčení nemovitého majetku – 
vodohospodářské infrastruktury – v katastrálním území Přední 
Kopanina v celkové pořizovací hodnotě ve výši 85 866 366,66 
Kč. Zastupitelstvo MČ Praha – Přední Kopanina souhlasí  
s odejmutím práva hospodařit s tímto svěřeným majetkem ve 
vlastnictví hl. m. Prahy a s jeho předáním do vlastnictví hl. m. 
Prahy, které ho následně předá do nájmu a správy Pražské 
vodo-hospodářské společnosti (hlasování 7-0-0). 

 Petr Vokáč, tajemník ÚMČ 

Harmonogram mobilního sběru nebezpečného 
odpadu a jedlých olejů na rok 2022  
Praha 6: Praha – Přední Kopanina, Praha-Nebušice / sobota 10. 9.  

křižovatka ul. Na Padesátníku I – Na Padesátníku III 8.00–8.20 
K Padesátníku (č. p. 118 – u samoobsluhy) 8.50–9.10 
ulice Nebušická (u samoobsluhy) 9.20–9.40 
křižovatka ul. U Pohádky – K Lažance 9.50–10.10 
křižovatka ul. Horoměřická – K Vršíčku (u restaurace) 10.20–10.40 
křižovatka ul. Pokojná – V Šáreckém údolí 11.00–11.20 
křižovatka ul. V Šáreckém údolí – V Podbabě 11.30–11.50 
 
Kontaktní telefon na řidiče pro případ nenalezení svozového vozidla: 739 412 393 / 731 686 777 / 602 485 324. 

Prázdninové jízdní řády  
platí od 1. 7. 2022  
a výlukové jízdní řády  
pak od 2. do 5. 7. 2022.  
Vyzvednout si je můžete  
na našem úřadě. 

Upřímné poděkování  
neznámému dárci, který mne chtěl obdarovat k mým  
pětaosmdesátinám bronzovým erbem se železným  
křížem a zapomněl jej na lavičce před hřbitovem.  
Navzdory tomu dárek dorazil a potěšil. Tisíceré díky! 
 

 Ivo Medek Kopaninský

Vítání občánků
Pokud se vám narodil syn či dcera a na vítání občánků jste na 
podzim v letech 2019–2021 nebyli a zároveň máte trvalé byd-
liště na Přední Kopanině, potom se dostavte s rodným listem 
dítěte na úřad naší městské části k vyplnění přihlášky, samo-
zřejmě pokud jste již tak neučinili. Vítání občánků plánujeme 
opět během letošního podzimu. Pozvánky s přesnými údaji ob-
držíte v dostatečném předstihu. V případě narození dítěte nám 
dejte tuto skutečnost vědět kdykoli v průběhu roku. Děkujeme. 

Jaroslava Doksanská, referentka ÚMČ 
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Harmonogram rozmístění kontejnerů  
na rostlinný odpad na 2. pololetí roku 2022  

 
so 16. 7. od 9 do 15 hod. Chatová osada Preláta – naproti č. p. 57 
so 13. 8. od 9 do 12 hod. K Prelátům – u sběrných nádob na tříděný odpad 
so 24. 9. od 13 do 16 hod. K Juliáně u č. p. 104 
so 8. 10. od 9 do 12 hod. K Padesátníku, č. p. 118 – u samoobsluhy 
so 22. 10. od 9 do 15 hod. do Roklí u č. p. 17 – naproti sběrným nádobám na tříděný odpad 
so 5. 11. od 9 do 15 hod. Chatová osada Preláta – naproti č. p. 57 
so 19. 11. od 9 do 12 hod. K Prelátům – u sběrných nádob na tříděný odpad 
so 26. 11. od 9 do 12 hod. K Juliáně u č. p. 104 
so 3. 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 13. 8., 8. 10., 19. 11. a 26. 11. a od 13 do 16 hodin 
v termínu 24. 9. Na náklady naší městské části budou velkoobjemové kontej-
nery přistaveny od 9 do 15 hodin v termínech 16. 7., 22. 10., 5. 11. a 3. 12. 2022. 
 
Upozorňujeme vás, že kontejner je 
určen pouze na rostlinný odpad. 
Ostatní druhy odpadu do něj nepatří. 
U kontejneru bude prováděna kon-
trola. Proto vás žádáme, abyste dbali 
na třídění odpadu a odkládali do to-
hoto kontejneru pouze rostlinný 
odpad. U hl. m. Prahy si lze také ob-
jednat nádobu na bioodpad. Rovněž 
vás upozorňujeme na možnost ce-
loročně 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. 

rozmístění kontejnerů na objemný odpad  
na červenec až září roku 2022  
 
Út 12. 7. od 9 hod. do 13. 7. do 9 hod. K Padesátníku (u fotbalového hřiště) 

K Prelátům (u nádob na tříděný odpad)  
Út 16. 8. od 9 hod. do 17. 8. do 9 hod. Chatová osada Preláta (ve výhybně naproti č. p. 57) 
Út 6. 9. od 9 hod. do 7. 9. do 9 hod. K Padesátníku (u fotbalového hřiště) 

K Prelátům (u nádob na tříděný odpad) 
 
Kontejnery budou přistavovány na náklady naší městské části, a to vždy do 9 hodin prv-
ního dne a odvezeny následující den do 9 hodin. Upozorňujeme vás, že kontejnery ne-
jsou určeny pro odkládání pneumatik, autobaterií, elektrospotřebičů, stavební sutě, 
veškerých odpadů z podnikatelské činnosti a nebezpečného odpadu. Likvidaci biologic-
kého odpadu ze zahrad provádějte vlastním kompostováním. Rovněž vás upozorňujeme 
na možnost celoročně zdarma odkládat vybrané druhy odpadů (objemný odpad, odpad ze 
zeleně – bioodpad, dřevo, stavební suť u bytových úprav, kovový odpad, elektrošrot, 
papír, sklo, plasty a nebezpečné odpady) pod kontrolou obsluhy do jednotlivých velko-
objemových 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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Volby se konají ve dvou dnech, v pátek 23. září od 14.00 hodin 
do 22.00 hodin a v sobotu 24. září 2022 od 8.00 hodin do 14.00 
hodin, případné druhé kolo do třetiny Senátu Parlamentu ČR  
v pátek 30. září od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu  
1. října 2022 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. Místem voleb je 
sál Úřadu MČ Praha – Přední Kopanina, Hokešovo náměstí 
193, vstup bočním vchodem. Volby vyhlásil prezident repub-
liky svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonu pod  
č. 81/2022 Sb. 

Hlasování do zastupitelstev obce probíhá pouze ve volebních 
místnostech na území České republiky. Hlasování na zastupi-
telských úřadech České republiky a hlasování na voličský 
průkaz ve volbách do zastupitelstev obcí není možné. Hlasování 
do třetiny Senátu je možné i na voličský průkaz.  
 
Volič  
Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý 
den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a který je v den voleb  
v této obci, ve městě nebo v hlavním městě Praze (dále jen  
„v této obci“) přihlášen k trvalému pobytu, a státní občan jiného 
státu, který v druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let, je  
v den voleb v této obci přihlášen k trvalému pobytu a jemuž 
právo volit přiznává mezinárodní úmluva, kterou je Česká re-
publika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních 
smluv (dále jen „volič“). Právo volit mohou cizinci realizovat 
pouze tehdy, pokud jsou u místně příslušného obecního úřadu 
zapsáni v dodatku stálého seznamu voličů. V současné době je 
takovou smlouvou jen Smlouva o přistoupení České republiky 
k Evropské unii, na základě které mohou hlasovat v České re-
publice i občané z jiných členských států Evropské unie s tím, 
že na základě judikatury a přímého účinku evropského práva 
postačuje namísto splnění podmínky přihlášení se k trvalému 
pobytu občana jiného členského státu EU též přihlášení se  
k přechodnému pobytu v příslušné obci.  
 
Volební místnost  
Ve volební místnosti bude na viditelném místě vyvěšen hlaso-
vací lístek označený nápisem „vzor“, prohlášení o vzdání se 
nebo odvolání kandidatury, pokud bylo doručeno do 48 hodin 
před zahájením voleb (při zjišťování výsledků voleb se  
k hlasům odevzdaným pro takového kandidáta nepřihlíží),  
a dále případná informace o tiskových chybách na hlasovacím 
lístku s uvedením správného údaje. Volební místnost musí  
být pro každý volební okrsek rovněž vybavena zákonem  
č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který musí být 
voličům na jejich žádost zapůjčen k nahlédnutí.  
 
Hlasovací lístek  
Hlasovací lístek pro volby do zastupitelstva obce může být 
vytištěn oboustranně. V takovém případě je na hlasovacím 
lístku uveden text Pokračování na 2. straně.  V záhlaví každého 
hlasovacího lístku je uveden název obce a počet členů zastupi-
telstva obce, který má být zvolen. Volební stranou může být 
politická strana, politické hnutí, jejich koalice, sdružení poli-
tických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů, 
individuálně kandidující nezávislý kandidát nebo sdružení 
nezávislých kandidátů. Údaj o členství jednotlivých kandidátů 

v politických stranách nebo politických hnutích je na hlaso-
vacím lístku uveden zkratkou. Na hlasovacím lístku těch voleb-
ních stran, u kterých bylo při registraci rozhodnuto o škrtnutí 
kandidáta, zůstává pořadové číslo, původně určené pro tohoto 
kandidáta, neobsazené. Hlasovací lístek je na konci textu 
opatřen otiskem razítka obecního úřadu, který plní pro danou 
obec funkci registračního úřadu. Hlasovací lístek je starostou 
obce distribuován voličům nejpozději 3 dny přede dnem voleb. 
V případě, že dojde k jeho poškození nebo ztrátě, je možné 
požádat ve volební místnosti okrskovou volební komisi o vy-
dání nového hlasovacího lístku. 
 
Prokázání totožnosti a státního občanství  
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové 
volební komisi svou totožnost a státní občanství. Totožnost  
a státní občanství prokážou občané České republiky platným 
občanským průkazem nebo platným cestovním pasem České 
republiky (možný též občanský průkaz s odstřiženým rohem  
a současně potvrzením o změně některého údaje, který se uvádí 
na občanském průkazu) a občané z jiného členského státu 
průkazem o povolení k pobytu. Neprokáže-li volič svou to-
tožnost a státní občanství potřebnými doklady, nebude mu 
hlasování umožněno. 
 
Úprava hlasovacího lístku a způsob hlasování  
Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacího lístku, vstoupí 
volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacího lístku. Pokud 
se volič neodebere do prostoru určeného pro úpravu hlaso-
vacího lístku, nebude mu hlasování umožněno. Volič může 
upravit hlasovací lístek jedním ze způsobů: 
1. Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem 
volební strany pouze jednu volební stranu. Tím je dán hlas 
kandidátům této volební strany v pořadí dle hlasovacího lístku 
v počtu, kolik činí počet členů zastupitelstva obce, který má být 
v obci volen. 
2. Označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho 
kandidáta, pro kterého hlasuje, a to z kterékoli volební strany, 
nejvýše však tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce 
má být zvoleno. 
3. Kromě toho lze oba způsoby, popsané v předchozích bodech, 
kombinovat, a to tak, že lze označit křížkem jednu volební 
stranu a dále v rámečku před jménem kandidáta další kandidáty, 
pro které hlasuje, a to v libovolných samostatných sloupcích, ve 
kterých jsou uvedeny ostatní volební strany. V tomto případě je 
dán hlas jednotlivě označeným kandidátům. Z označené volební 
strany je dán hlas podle pořadí na hlasovacím lístku pouze to-
lika kandidátům, kolik zbývá do počtu volených členů zastupi-
telstva obce.  

Volič vloží hlasovací lístek šedé barvy do úřední obálky šedé 
barvy. Po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích 
lístků vloží volič tuto úřední obálku před okrskovou volební 
komisí do volební schránky. 

Neplatné jsou hlasovací lístky, na kterých není označena ani 
volební strana a ani žádný kandidát, dále jsou neplatné ty, které 
nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací lístky, které jsou 
přetržené, a hlasovací lístky, které nejsou vloženy do úřední 
obálky. Hlas voliče je neplatný, je-li v úřední obálce vloženo 
několik hlasovacích lístků do téhož zastupitelstva. Každý volič 

Volby do zastupitelstva obce a do třetiny  
Senátu Parlamentu Čr
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hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, který 
nemůže pro tělesnou vadu vybrat zvolený hlasovací lístek 
anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro 
úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen 
okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho vybrat  
a vložit do úřední obálky, a popřípadě i úřední obálku vložit do 
volební schránky.  
 
Hlasování v územně členěných statutárních městech  
a v hlavním městě Praze  
Do zastupitelstva městského obvodu nebo městské části 
územně členěného statutárního města anebo městské části 
hlavního města Prahy má právo volit ten volič, který je v den 
voleb přihlášen k trvalému pobytu v tomto městském obvodu 
nebo městské části. Tento volič vloží hlasovací lístek pro volby 

do zastupitelstva územně členěného statutárního města nebo do 
Zastupitelstva hlavního města Prahy (tento hlasovací lístek je 
označen na levém okraji svislým pruhem růžové barvy) a hlaso-
vací lístek pro volby do zastupitelstva městského obvodu nebo 
městské části do jedné úřední obálky.  
 
Hlasování do přenosné volební schránky  
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů 
obecní úřad na telefonním čísle 220 950 701 a ve dnech voleb 
okrskovou volební komisi na telefonním čísle 725 011 027  
o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost. V takovém pří-
padě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy  
s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacím 
lístkem. 

Jaroslava Doksanská, referentka ÚMČ 
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Život je změna a změna je život. I v cír-
kvi, často vypadající jako příliš konzer-
vativní instituce, která nemá ráda nové 
věcí, se změny dějí. V Římě papež Fran-
tišek vydal novou konstituci Kurie (cír-
kevní centrální administrace), jež dává na 
první místo dynamiku evangelizace (hlá-
sání radostné zvěsti) před dodržováním 
pravidel. Běží synodální proces (konzul-
tace věřících o tom, jak můžeme v církvi 
lépe spolupracovat).  

V seznamu nových kardinálů, které 
papež jmenoval, jich hodně pochází ze 
zemí, jež nikdy předtím kardinála ne-
měly. A jmenoval také nového pražského 
arcibiskupa: 2. července se jím stane Jan 
Graubner, dosavadní olomoucký arci- 

biskup. Nemáme prý od něho čekat revo-
luční změny, ale každý arcibiskup má 
jinou povahu a jiný způsob, jak vést arci-
diecézi, a určitě to pocítíme.  

A další změna, která nás čeká ve far-
nosti, se týká mě osobně. Od září se vra-
cím do Francie, kde budu sloužit ve 
farnosti ve městě Angers. Jako administrá-
tor farnosti Tuchoměřice přijde P. Chris-
tophe Jakob, jehož někteří z vás už znají, 
protože zde v minulosti několik let sloužil 
a byl i kaplanem na letišti. Doufám, že ho 
mezi sebou přivítáte tak, jako jste přivítali 
i mě. Přeji vám jen to dobré a jsem vděčný 
za všechno, co jsem s vámi prožil. 
Alain Cleyssac, Římskokatolická farnost 

Tuchoměřice 

P. S.: Před svým odjezdem budu mít ještě 
příležitost slavit v rotundě sv. Maří Mag-
daleny poutní mši v neděli 24. července  
v 10.30 hodin. 

Život je změna

Ze života...
JUbiLea 
Čas má plné kapsy překvapení. 
Jan Werich 
 
duben 
alena Wilczková 
 
Květen 
Vladimír Kozák

ÚMrTÍ 
Přijměte upřímnou soustrast ve vašem 
hlubokém zármutku. 
 
Ladislav Palas,  
zemřel ve věku nedožitých 82 let. 
 

Jaroslava Doksanská, referentka ÚMČ

Žalman zazpíval  
na Kopanině
Folkový bard Pavel Žalman Lohonka po čase opět zavítal  
8. června se svojí kytarou k nám na Kopaninu. Jímavé písně 
prokládané mluveným slovem potěšily posluchače v rotundě 
sv. Maří Magdaleny. Děkujeme a těšíme se opět příště. 

František Neubauer, zastupitel  

 

Praktický lékař  
MUdr. Lenka Fejfarová  
oznamuje dovolenou
7.–8. 7. 2022 
Zástup: VŠCHT Praha – Oddělení praktického lékaře  
MUDr. Alžběta Sacherová 
Praha 6, Studentská 6, místnost 414 
Tel.: 220 443 207 (ev. 208) 
Čtvrtek  7–14.30 hod. 
Pátek     7–11.15 hod. 

11.–15. 7. 2022 
Zástup: Oddělení praktického lékaře MUDr. Eva Flekáčová 
Praha 6, Kladenská 56 
Tel.: 777 988 117 
e-mail: mudrflek@gmail.com 
Metrem: trasa A, stanice Nádraží Veleslavín, 9 min pěší chůze. 
Tramvají: č. 20 a 26, zastávka Červený vrch, 5 min pěší chůze. 
Ordinace je umístěna v klidné lokalitě Praha 6 – Vokovice,  
v přízemí  s bezbariérovým přístupem a se snadným zaparko-
váním přímo před ordinací.  
Pondělí  8–14 hod. 
Úterý     8–14 hod. 
Středa    12.30–18.30 hod. 
Čtvrtek   8–14 hod. 
Pátek      8–14 hod. Fo
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Ani se tomu nechce věřit, že první ročník 
dnes už tradičního pochodu Od rotundy 
na Okoř proběhl v roce 2001. Ti, kteří 
dnes dorážejí do cíle jako první, tehdy 
ještě nebyli na světě, a ti, kdo se nyní 
vlečou na pochodovém chvostu o berlích 
a nordických holích, byli tenkrát skoro 
teenageři. 

Letos se tedy šlo na Okoř po dvaadva-
cáté. Autor tohoto článku se zúčastnil 
všech ročníků, a proto může srovnávat. 

A jaké že zaznamenal rozdíly mezi 
ročníkem prvním a tím letošním, proza-
tím posledním? Milé děti, to bylo tak: 

Účastníků bylo sice méně, ale o to šli 
všichni rychleji. Zastávky byly delší a pi-
vo na nich nebylo plechovkové, nýbrž 
lahvové a teplé. Na hřbitově v Černo-
vičkách měl docent Musil vždy historický 
výklad. V Číčovicích byl první oběd  
v hospodě U Václava, která dnes už ne-
existuje (naštěstí pohotová paní Kristýna  

z číčovického Penzionu v Polích nedávno 
otevřela poblíž občerstvovací stánek s mi-
nigolfem). Druhý oběd byl v hradní res-
tauraci, která dnes funguje tristně. Ale co 
hlavně, milé děti! Nad hlavami účastníků 
pochodu tenkrát nelítal všetečný dron Mí-
ry Tichého, takže jsme neměli žádné fo-
tovzpomínky, natož fotokomiksy! Važme 
si dronů. Pokud tedy nenesou výbušná 
zařízení. 

J. R. Tancibůrek

Pochod okem dronu
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V sobotu 28. května se v areálu U Drahušky konal tradiční Dět-
ský den. Zatímco my, holky z Kopa spolku, jsme byly „v plné 
polní“ už v 11 hodin, abychom stihly všechno připravit, sraz 
dobrovolníků byl až před 13.30 na připravených stanovištích  
a ve 14 hodin hurá! Vše může začít! Trochu jsme se před vy-
puknutím obávali, zda vůbec někdo přijde, jelikož U Drahušky 
nebyl skoro nikdo, ale úderem druhé hodiny se do areálu nahr-
nula spousta dětí a my jsme jim pomalu ani nestačili vydávat 
soutěžní kartičky. Nabídka soutěží byla opět velmi pestrá a děti 
si kromě tradičních disciplín, jako třeba „jízda v kolečku“, 
mohly vyzkoušet i mnohé další, například oblíbené „angry 
birds“ od Šárky Kopičkové nebo zcela nové „přelézání štaflí“ 
či „ruské kuželky“. Za vyplněný sloupeček v kartičce si děti 
chodily vybírat ceny v podobě hraček, triček, ozdob do vlasů 
nebo sladkostí. Soutěžní klání jsme zhruba po hodině přerušili 
a následoval program vedený Milanem a Kubou Kopičkovými 
a jejich týmem. K vidění byla zinscenovaná autonehoda s poli-
cejním zásahem, vyprošťování havarovaných cestujících i ha-
šení hořícího automobilu hasičskou jednotkou z nedalekých 

Roztok. Po této ukázce se děti opět na chvíli vrátily k soutěžím, 
vybírání cen a malování na obličej, jež velmi precizně prová-
děla Jana Delgerová. Následovala velmi zajímavá přednáška  
o biologické ochraně letiště i s prohlídkou živého dravce. Jako 
poslední byla na programu ukázka výcviku psů, který zajistil 
Robert M., místní šéfkuchař. K vidění bylo asi šest druhů ple-
men. Zdálo se, že odpoledne plné soutěží a odměn snad nikdy 
neskončí, ale kolem 17. hodiny byly ceny rozebrány, a tak nám 
nezbylo než říci „konec“. 

Tímto děkujeme všem, kteří nám s pořádáním akce pomohli 
nebo se na ní jakkoli podíleli. Děkujeme také DJ Patriku Rok-
lovi, jenž nás celým odpolednem hudebně provázel, všem dob-
rovolníkům, bez nichž by se to určitě neobešlo, Tomášovi  
a restauraci U Drahušky, Vláďovi a firmě Otto, pizzerii Da 
Ezio, Kauflandu, Servindu a především MČ Praha – Přední Ko-
panina. A samozřejmě velké poděkování patří také všem dětem, 
které na svůj velký den dorazily. Budeme se těšit na dalších ak-
cích Kopaninského spolku zase NA SHLEDANOU!  

Jolana Skůrová a Šárka Hrubá, Kopaninský spolek 

dětský den plný pohody
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S nastupujícím létem opět přichází ob-
dobí veder, sucha, ale i přívalových srá-
žek. Je běžné, že v teplých měsících roku 
je ve městech vyšší teplota než v okolní 
krajině, což souvisí zejména s velkým 
množstvím zpevněných ploch i fasád. Ty 
v horkých dnech zadržují teplo a vydá-
vají ho i po setmění. Povrchové teploty 
ploch ve městech pak mohou dosahovat  
i 70 °C. Fenomén přehřívání a sucha se 
ale netýká jen velkých měst. Mohou jím 
trpět například i vybetonovaná centra 
malých obcí, kde chybí zeleň, nebo obce 
obklopené holými poli rozpalujícími se 
po sklizni. 
 
Řešení existuje:  
práce se zelení a s dešťovou vodou 
„V souvislosti s klimatickou změnou se 
předpokládá, že se bude přehřívání, sucho 
i lijáky projevovat častěji a intenzivněji. 
Neznamená to ale, že jsme v tomto ohledu 
bezmocní. Už v současné chvíli můžeme 
pracovat na tom, jak tyto problémy do bu-
doucna mírnit,“ říká Martin Ander z Na-
dace Partnerství, která problematiku 
přehřívání měst řeší v projektu LIFE Tree 
Check. I z tohoto důvodu mnohá města 
zpracovávají své adaptační strategie  
a adaptační plány, jež konkrétními kroky 
přispějí ke zvýšení jejich odolnosti vůči 
klimatickým jevům. Soustředí se v nich 
především na rozšíření a doplnění zeleně  
i vodních prvků.  

Proč právě zeleň a voda? Protože v hor-
kých dnech díky přirozenému výparu och-
lazují své okolí. Například dospělá bříza 
dokáže za den odpařit přibližně 70 litrů 

vody a v tropických dnech to může být až 
400 litrů. Rozdíly jsou mezi jednotlivými 
druhy stromů, záleží také na jejich stáří, 
velikosti koruny i listové plochy. Zjistit, 
jak konkrétní strom ochlazuje, může po-
moci například nová mobilní aplikace 
Tree Check, která je zdarma ke stažení na  
Google Play či App Store. Po vyfocení 
stromu rozpozná, o jaký druh se jedná, 
změří obvod jeho kmene a určí charakte-
ristické znaky. Následně pak vypočítá, 
kolik tento strom v létě vypaří vody či jak 
velký stín svou listovou plochou posky-
tuje.  

Díky vhodnému umístění stromů, alejí 
či parků tak můžeme ovlivňovat teplotu  
v okolí domu, v ulici či v celém městském 
bloku. V boji proti suchu a přehřívání však 
nesmíme opomenout také zasakování  
a zadržování dešťové vody, jež se pak  
v horkých dnech postupně odpařuje. Tam, 
kde je to možné, nahraďme asfalt a beton 
propustnými či polopropustnými povrchy, 
například zatravňovací dlažbou či štěrko-
vými trávníky. Dešťovou vodu zadržujme 
pomocí zasakovacích pásů, dešťových zá-
honů, průlehů či sběrných jezírek. Velkou 
službu udělá i přerušovaný obrubník, 
který správným spádováním pomůže od-
vést dešťovou vodu do rozsáhlejší travnaté 
plochy a z hlediska stavby nepřinese 
žádné vícenáklady.  
 
Do boje proti přehřívání měst  
se mohou zapojit i sami obyvatelé 
Efektivní plánování a rozvoj adaptačních 
opatření na změnu klimatu vyžaduje nejen 
zapojení státu a obcí. Stranou by neměl 

zůstat ani soukromý sektor, spolky, školy 
či široká veřejnost, jež tímto způsobem 
sama může zlepšit svou kvalitu života  
a zdraví. Letní vlny veder s sebou totiž při-
náší nemalá zdravotní rizika, která ohro-
žují zejména dlouhodobě nemocné 
(diabetici, kardiaci), seniory a děti.  

„Své bydlení můžeme postavit či upra-
vit tak, aby se v horkých dnech nepřehří-
valo. Natřeme fasádu a střechu světlou 
barvou, která odráží větší množství slu-
nečního záření zpět do okolí. Okolí domu 
osázejme zelení, využijme popínavé rost-
liny, nebo dokonce zelenou střechu. Dů-
ležité je také stínit zvnějšku s využitím 
venkovních žaluzií, okenic, pergol či 
markýz, stejně jako větrat v brzkých ran-
ních a večerních hodinách,” dodává Mar-
tin Ander a odkazuje na sadu doporučení 
pro veřejnost, jež jsou volně ke stažení na 
www.lifetreecheck.eu. 

Adéla Mráčková, Nadace Partnerství 

Jak chladit přehřátá města? Stromy a vodou 
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Přerušované obrubníky v rezidenční čtvrti 
SUOMI Hloubětín v Praze.

Vlevo: Nová mobilní aplikace Tree Check rozpozná na základě fotky, o jaký druh stromu  
se jedná, kolik vypaří vody či jaký poskytne stín. Vpravo: Vnější žaluzie na administrativní 
budově městské části Praha 14.
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Porto: architektonický poklad Portugalska
Dopřejte si relax v Portu na pobřeží Atlantského oceánu. Tři 
hodiny a dvacet minut v letadle a jste ve městě prostoupeném 
historií. Pokud ta vás ale tolik nebere, stačí si v klidu někde sed-
nout a dát si portské víno či navštívit jeden z vinných sklepů na 
druhé straně řeky Douro ve městě Vila Nova de Gaia.  

Historická čtvrť Ribeira, která je už od roku 1996 na seznamu 
kulturního dědictví UNESCO, nabízí řadu vysokých, barevných 
domečků a půvabné náměstí s nespočtem kaváren, restaurací,  
a dokonce i nočních klubů. Můžete se kochat výhledem na most 
Ponte de Dom Luís I., jejž navrhnul samotný Gustav Eiffel,  
a protilehlé sklepy. Z mostu je nádherný výhled na celé město 
a na druhé straně můžete v parku Jardim de Morro pozorovat 
západy slunce. 

Další památkou, kterou nesmíte vynechat, je budova nádraží 
São Bento, k níž se dostanete výšlapem na táhlý kopec od řeky 
Douro. Toto nádraží nabízí pomocí modrých kachliček pohled 
na nejdůležitější okamžiky portugalské historie. Asi 350 metrů 
od nádraží São Bento se nachází jedna z nejstarších katedrál  
v Portugalsku, katedrála Sé de Porto. Zajímavý je i kostel Igréja 
e Torre dos Clérigos, známý především nejvyšší kostelní věží 
v Portugalsku, nebo kostel sv. Františka, v němž máte možnost 
zjistit Kristův rodokmen.  

Pro nadšené čtenáře knih se v Portu nachází jedno z nejstar-
ších knihkupectví v Evropě Livraria Lello a milovníci nových 
věcí rozhodně nesmějí minout tržnici Balhão.  

Kdybyste se ale do Portugalska přijeli zrelaxovat, můžete 
zajet na jednu z dlouhých písečných pláží u Atlantiku, kde na-

bízejí i možnost surfování. Oblíbenou dopravou jsou výletní 
lodě po řece Douro, jež poskytují možnost k netradiční pro-
hlídce města i odpočinku. A den můžete zakončit v některém  
z barů či restaurací, kde to tepe životem i v noci.  

Navzdory své nevelké rozloze si v Portu každý najde to své 
a ani jeden den se nebudete nudit. Do Porta se až do října do-
stanete přímými lety z Prahy, které zajišťuje nízkonákladová 
společnost EasyJet, a to každou středu a sobotu.  

Výběr všech destinací z pražského letiště naleznete v leto-
vém řádu na webových stránkách letiště . 

Julie Smékalová, Letiště Praha 
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Osm týmů v soutěžích Pražského fotba-
lového svazu a k tomu kategorie minipří-
pravky a mužstvo Pardálů (nad 35 let). 
To byla reprezentace fotbalového klubu 
Přední Kopaniny v právě skončené se-
zoně 2021/2022. Po dvou ročnících, kdy 
covid vše v průběhu přerušil, se konečně 
dohrálo až do konce. A to byla rozhodně 
výhra pro všechny. 

Pro Kopaňáky to byla zajímavá sezona. 
Vždyť nejvyšší krajskou soutěž, „přebor 
Prahy“, hráli hned ve čtyřech kategoriích:  
muži A, starší dorost, mladší dorost  
a starší žáci. „Každý, kdo dělá fotbal, ví, 
že obsadit všechny věkové kategorie  
v malém klubu není snadný úkol. Navíc 
pak hrát nejvyšší krajskou soutěž,“ řekl 
předseda klubu Tomáš Cigánek. 

Nejsledovanější jsou vždy výsledky 
áčka. To nakonec skončilo na 7. místě. 
Aktuálně silně omlazený tým sbíral 
cenné zkušenosti a opíral se opět o střelce 
Daniela Urbana, který zaznamenal  
17 branek a patřil do TOP 5 střelců celé 
soutěže. Důležitou podporou pro A tým 
byla rezerva v 1. A třídě. Zde bylo cílem 
dát prostor mladíkům a připravit je pro 
áčko. A také soutěž udržet, což se poda-
řilo. „U mužů nám probíhá rekonstrukce 

týmu a fáze zapracování mladých hráčů. 
Trenéři Vott s Kolouškem dělají skvělou 
práci a věřím, že v nové sezoně se posu-
neme do první pětky. Ale bude to velmi 
těžké. Čtyři nové silné týmy, všichni po-
silují. Máme se na co těšit,“ uvedl ke ko-
paninským mužům Tomáš Cigánek. 

V mládeži zazářila mladší přípravka, 
která svou soutěž vyhrála. Byly medaile, 
pohár a vítězná trička, i když v této kate-
gorii zatím bez vítězných doutníků. Velmi 
úspěšný byl starší dorost, který skončil  
v přeboru na 2. místě. Cílem je posunout 

co nejvíce dorostenců do mužské katego-
rie. Že to však není jednoduchý úkol, vědí 
i v mnohem věhlasnějších klubech, než je 
Kopanina. „Prostě život fotbalového 
klubu je pestrý. Jste-li aktivní součástí 
FCPK nebo nás sledujete v roli fanoušků, 
jsme rádi, že nás to společně baví. Těšme 
se na novou sezonu a určitě nás sledujte 
na webu www.fcpk.cz a sociálních sítích 
Instagram nebo Facebook. A stejně tak  
i Drahušku, restauraci, která tady je pro 
členy i veřejnost,“ dodal Tomáš Cigánek. 

Tomáš Cigánek, FCPK

Fotbalisté Přední Kopaniny zakončili sezonu 

Mladší přípravka s pohárem, medailemi a v tričkách šampionů soutěže Pražského  
fotbalového svazu 2021/2022.
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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 Ko-
panina, tel. č.: 220 950 701, případně na e-mailové adrese urad@prednikopanina.cz; ceny jsou uvedeny bez DPH.

www.otocr.cz

LENDÁŘŮ 
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.vinarnauvavru.cz 
email: uvavru@centrum.cz  

tel: 222 518 459 
 

TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU. 


