
KRONIKA 2007 
 
Začněme rok slovy klasika: Tento způsob zimy zdá se mi poněkud nešťastným. 

Zima byla skutečně rozmarná. Rok 2006 byl desátý nejteplejší rok za 232 let a jarní 

zima překročila i do roku 2007. Klima prochází nejbouřlivějšími změnami za 

posledních tisíc let. Co to znamená? S počasím se něco děje a veřejnost i média si jeho 

rozmarů začínají všímat víc a více. 

12. ledna bylo v Praze 15°C a lidé chodí s kabáty přes ruku. Líhnou se jarní motýli, 

vylétají včely, některé stromy pučí – obrázek typický pro jaro. Teplé dny zmátly 

přírodu. Na Petříně kvetou třešně, sedmikrásky i růže a rostou bedly. Jen chataři na 

horách naříkají. 

A za pěkným počasím šok. 20.1. přišla smrtící vichřice zvaná KYRIL. Její následky 

jsou nedozírné. Milion lidí bez elektřiny, rodiny bez střechy nad hlavou, ochromená 

doprava a největší lesní kalamita v historii země. Ztráty byly i na lidských životech. To 

jsou zdrcující následky ničivého živlu, který se přehnal naší republikou. 

A 26.ledna postihla Českou republiku sněhová kalamita. Přívaly sněhu ochromily i 

pražskou dopravu. Přesto byl leden vyhodnocen jako nejteplejší v historii. 

I březen byl rekordně teplý a v Praze nejteplejší za 236 let. Čekání na déšť je heslo 

dubna. Naše republika se dusí – vysoké teploty a déšť žádný. Požáry jsou častější než 

v jiných letech až trojnásobně. 

V květnu ledoví muži nepřišli, zato přišel vichr, déšť a vedro. 23.května padaly 

teplotní rekordy – 30°C i kroupy. 

Červen – tropické Česko – 35°C. Jaro nejsušší za posledních 45 let, červen nejteplejší 

od roku 1934. 

V červenci zemi zasáhla tropická vedra – lidé kolabovali – teploty až 40°C. 21. srpna 

se nad metropolí ženili čerti. Přívaly vody vyplavily metro, Vinohradskou nemocnici, 

statistický úřad, sklepy i auta. Bouřky a vedra lámou rekordy, ale také ve škodách, 

které jdou do desítek milionů. 

V září nastal prudký výkyv počasí. Po vedru přišel hned sníh a Češi se nečekaně rychle 

převlékli z plavek do svetrů. V listopadu začíná lyžařská sezona rekordně brzy. 

Sněhové vánice zasypaly hory i Prahu. Na horách sníh vydržel k radosti vlekařů, ale 

Praha zůstala i na Vánoce bez sněhu. 

 

Z naší obce 
V lednu Sbor dobrovolných hasičů několik dnů zasahoval při náročné likvidaci 

následků větrné smršti zvané Kyril. A nejen orkán „Kyril“ způsobil, že měl náš Sbor 

dobrovolných hasičů rekordní počet výjezdů – celkem 44. 

Během roku se nad Prahou přehnaly i dvě bouřky doprovázené přívalovým deštěm. 

Několik zásahů pak měli hasiči i v naší městské části. Kyril vyvrátil i vzrostlý ořech u 

manželů Filipových v ulici U tůně a u Jindřichů v ulici Za křížem spadl obrovský 

topol. Ze všech zásahů vyšli hasiči se ctí a po mnoha letech se dočkali i poděkování, a 

to od Městské části Praha 22 – Uhříněves - za pomoc při likvidaci požáru seníku 

v Netlukách a od občanky Prahy 10 v ul. V Rybníčkách, které vyčerpali zaplavený 

sklep. 

 



29.dubna se zúčastnilo mnoho občanů z Dolních Měcholup slavnostního odhalení 

nového pomníku u příležitosti 250.výročí Bitvy u Štěrbohol – 6.5.1757 – s ukázkou 

bojové scény. 

 

V květnu zahájilo svoji činnost v Dolních Měcholupech Občanské sdružení 

LEONARDO. Sdružení navazuje na svou činnost v Zahradním Městě, kde po sedm let 

v rámci klubu Zahrada na ZŠ Švehlova organizovalo kroužky pro děti. Některé akce 

organizované Leonardem již proběhly. Za předsedu sdružení byla zvolena sl. Doris 

Foffová, pokladníkem paní Blanka Bacová, právníkem paní Ivona Markvartová, 

zdravotníkem MUDr. Markéta Kolářová, statistikem a demografem paní Michaela 

Němečková. Ihned po přestěhování našli velké pochopení zejména u ředitelky MŠ 

Dagmar Jindrové, která se nabídla, že zastřeší činnost Keramické dílny. Během června 

byla do školky odstěhována keramická pec, kruh a další potřeby. Novou lektorkou se 

stala paní učitelka MŠ Libuše Kotlíková. 

 

Již čtvrtý rok 2. června oslavily děti svůj den v hotelu MONDEO. Živá hudba po celé 

zábavné odpoledne, kolotoč, tradiční ukázka hasičské a policejní techniky, občerstvení 

a další překvapení čekalo na malé návštěvníky, kteří přišli ve velkém počtu a pěkně si 

to užili. 

 

5. června za krásného počasí, vyjeli senioři Dolních Měcholupy na výlet. Nejelo se 

daleko, ale program byl bohatý. Svatý Jan pod Skalou, hrad Křivoklát, Krakovec a 

železniční muzeum v Lužné u Rakovníka. Výborně připravený program CK Heleny 

Bočkové z Říčan se podle ohlasu velmi líbil. 

 

Místní Základní škola podniká mnoho zajímavých akcí pro žáky. Je už samozřejmostí 

spolupráce s Toulcovým dvorem, divadlem Minor a dalšími. Žáci připravili i 

každoroční akce – Halloween party, Mikulášskou, Vánoční turnaj v dámě, florbalový 

turnaj a jarmark dětských prací a vánoční besídku. Ke Dni dětí se žáci vypravili 

vlakem do Hrusic a Budyně nad Ohří. 

 

Vedení MČ Praha 22 (Uhříněves) vyjádřilo poděkování všem dobrovolným hasičům 

z Dolních Měcholup, kteří obětavě pomohli při hašení komplikovaného požáru haly 

Výzkumného ústavu živočišné výroby v Netlukách. Zásah byl velmi rozsáhlý a časově 

náročný. Trval od 30.7.-4.8.2007. 

 

V pěkný slunný den 9.září se konalo setkání občanů v parku při příležitosti svěcení 

zvonu, který byl zcizen loňského roku. Vysvěcení zvonu provedl pan farář z Uhříněvse 

Mgr. Jan Gerndt. Elektronicky řízený zvon zvoní každý den v poledne, v 18 hodin a 

pátek v 15 hodin na památku ukřižování Krista. Novým svěcením zvonu se změnil i 

termín posvícení z měsíce října na první zářijovou neděli. Zvon nechala městská část 

vyrobit u známého pražského zvonaře pana Manouška a kameníkem panem Fiegrem 

fontánu, která byla také v tento den spuštěna v parku v prostoru za školou jakož i 

zrealizované večerní osvětlení sportoviště. K dobré náladě hrála kapela Steamboat 

Stompres z Kolovrat. OS Leonardo přiravilo pro děti zábavný program zvaný 

„Dožínky“. Občané, kteří přišli v hojném počtu si pochutnali na výborném pohoštění. 

Doufejme, že jsme oslavili svěcení nového zvonu stejně důstojně, jako naši předci 

zvon první. 



6. října starosta a zaměstnanci MČ, spolu s dobrovolným sborem hasičů, stěhovali 

archiv (MNV, DP a ÚMČ) z důvodu ubourání části budovy při její následné 

rekonstrukci. 

 

13. října se obnovila v Dolních Měcholupech staronová tradice – vítání občánků se 

sdružením Leonardo. Dostavily se tři sudičky, které popřály mnoho dobrého a 

obdarovaly každého občánka. Proslov měl pan starosta Ing. Karel Hagel. Hudební 

doprovod zajistil Dominik Říha, mluvčím a průvodcem celého dopoledne byl pan 

Václav Říha. 

 

11. listopadu se za přispění OS Leonardo konal lampiónový průvod obohacený 

příjezdem Martina na bílém koni, který nadšeným dětem rozhazoval zlaté čokoládové 

dukátky. Průvod začal u školky, prošel velkou část obce skončil v parku u školy. 

Čekání na Martina si krátili u teplého čaje a kávy u stánku sponzorky paní Evy 

Moravcové. A Martin na bílém koni opravdu přijel již ráno, kdy pokryl zemi první 

sněhovou nadílkou 

21. 11. se konal kurz vázání adventních věnců. Kurz vedla sl.Andrea Balčíková. Kurz 

se velmi povedl, věnce byly netradiční a krásné. 15 účastníků – byli i muži a 6 dětí 

bylo spokojeno. Neocenitelně pomohla paní Lenka Neužilová se svým partnerem a 

paní Zdenka Voříšková. 

 

17. a 25. listopadu Magistrát hl. m. Prahy nabídl naší městské části kontejner na 

bioodpad, na základě pilotního odpadového projektu, jehož občané rádi využili na 

spadané listí. 

 

6. prosince se senioři výborně bavili na předvánočním posezení v restauraci Mondeo 

s hudbou Josefa Šrama. Dobré náladě přispělo i pohoštění s vínkem. Návštěvnost byla 

tak hojná, že chyběla místa k sezení. Spoluobčané totiž mají málo možností 

k setkávání, proto každou příležitost vítají. 

 

Výstavba v obci 
V obci se stále něco děje. Práce na nové hasičské zbrojnici jsou přes velké potíže 

zahájeny a stavba dobře pokračuje. 

Městskou částí byl vykoupen pozemek pod starou hasičskou garáží s částí přilehlého 

pozemku, což umožní stavbu plánované tělocvičny i rozšíření dětského hřiště. Začala 

příprava na přestavbu zdravotního střediska, služebny městské policie a úřadu. 

Na katastru Dolních Měcholup se hodně staví.  Výstavba je na hranici s Hostivaří, 

Dubčí a začíná výstavba bytových domů u Štěrbohol. 

 

ÚMRTÍ NAROZENÍ 
Jiří Šimůnek  Attlová Liliána 

Rudolf Král Baláž Šimon 

Marie Štíchová Burešová Viktorie 

Miroslav Černý Kadeřábek Pavel 

Marie Ježilová Matoušek Vojtěch 

Vladimír Frydrych Nevický Vojtěch 

Miloslav Šimáně Sláčík Maxim 

Jiří Voráček Šetina Ludvík 



Josef Šot Tománek Jakub 

Josef Míka Veselý Patrik 

Zdeňka Sládečková Vopeláková Anežka 

 Voříšek Marek 

 Weinning Dustin Marek 

 

Česká republika 
Leden 

Po sedmi měsících premiér Topolánek uspěl. Prosadil konečně novou vládu. 

Vláda Spojených států požádala o umístění radarové části protiraketového štítu na 

území Česka. Občané odmítají americkou radarovou základnu. 

Duben 

Vláda představila soubor reformních opatření. Změnit se mají daně, ceny bydlení i soc. 

dávky. Mělo by se snížit porodné, pohřebné a přídavky na děti. Do důchodu by se 

mělo chodit až v 65 letech. 

Květen 

Na veřejnost se dostala informace o týrání sedmiletého Ondry, který šest měsíců 

živořil a trpěl na holé betonové podlaze v kobce pod schody rod. domku v Kuřimi. 

Svázaný do kozelce, úplně nahý, snášel týraní vlastní matky. Mučení bylo náhodně 

objeveno sousedem, šokující případ odkryl týrání i Ondřejova bratra Jakuba (10). 

Matka oba chlapce zavírala do psích klecí, pálila cigaretou a řezala ostrými předměty. 

V případu asi nebyla sama. Případ se těžko vyšetřuje, velice se zamotává, objevuje se 

v něm mnoho lidí. Děti jsou v péči brněnského zařízení Fondu ohrožených dětí 

Klokánek. 

Červenec 

7. července Praha slavila 650. výročí Karlova mostu. Jubileum perly památkové 

rezervace naplnila metropoli středověkou atmosférou. 

Krádeže kovů, které se velice rozmohly, stály lidské životy. Pád opuštěné haly v areálu 

kladenských hutí Poldi si vyžádal dva životy a tři zranění. Skupina lidí rozebírala 

železnou konstrukci stavby. 

Září 

Praha kandiduje na OH. Primátor Pavel Bém a předseda českého Olympijského 

výboru podepsali dopis, v němž se Praha uchází o pořádání olympiády v roce 2016. 

Říjen 

Český národ sledoval osud dvou holčiček zaměněných v třebíčské porodnici, které 

deset měsíců vychovávali nevlastní rodiče. Šokující záměna vyšla najevo v říjnu. 

Odhalil to až test DNA (na žádost jedněch rodičů) kde se zjistilo, že rodiče nemají 

vlastní holčičku. Nemocnice vypátrala další rodinu se zaměněnou holčičkou a rodiny 

se seznámily a dohodly se na výměně dětí. Několikrát se rodiny sešly, děti si pomalu 

zvykaly a dohodli se na výměně do Vánoc. 4. prosince byly holčičky u svých rodičů. 

Listopad 

10. listopadu demonstrace v centru Prahy. Neonacisté a anarchisté vyšli do ulic Prahy. 

V den výročí křišťálové noci, protižidovského pogromu v nacistickém Německu, se 

v Praze střetli pravicoví a levicoví radikálové. Policie zvládla situaci výborně. 

Prosinec 

Nejlepším fotbalovým brankářem světa 2007 byl zvolen Petr Čech. Hlasovali novináři 

z celého světa. 



Krádež jako z filmu. Podařil se rekordní lup. Čtyři tisíce policistů a bezpočet lovců 

odměn pátrá po českém králi zlodějů Františku Procházkovi (33), který ukradl 564 

milionů korun většinou v tisícových a dvoutisícových bankovkách. Poškozená firma 

za jeho dopadení vypsala odměnu ve výši 52 milionů korun. 

20.prosince zmizely v Česku hranice. Vstoupily jsme do schengenského prostoru. 

Nyní můžou Češi cestovat do zemí Evropské unie bez hraničních kontrol. 21. prosince 

poslední závoru přeřízli premiéři Mirek Topolánek a Robert Fico v Hodoníně.  

 

Pro české hasiče byl rok 2007 jedním z nejnáročnějších. Jednotky PO zasahovaly 

vůbec u nejvíce mimořádných událostí v historii. První událostí, která výrazně 

prověřila jejich připravenost byl lednový orkán Kyril. Během dvou dnů vyjížděli 

k 5800 mimořádným událostem a v pohotovosti bylo 14 tisíc hasičů. Druhou příčinou 

byly nezvykle suché měsíce duben a květen, kdy došlo k mnoha požárům. V další řadě 

stále se zvyšující počet nehod, při kterých musí zasahovat. 

 

Svět 2007 
9. července 

Sedm let hledal svět sedm nejpodivuhodnějších míst planety. V symbolický den 

7.7.2007 byly oficiálně zveřejněny výsledky celosvětového hlasování, kterého se 

zúčastnilo na sta milionů lidí. Nominováno bylo 77 míst, mezi nimi i Pražský hrad 

nebo Karlův most.  

1. Socha Krista spasitele Rio de Janeiro v Brazilii. 

2. Velká čínská zeď, Čína 

3. Chrámové město Mayů Chichén Itzá Mexiko 

4. Petra, skalní město v Jordánsku 

5. Posvátná pevnost Inků Machu Pichu, Peru 

6. Tádž Mahál, Indie 

7. Koloseum, Řím 

3. srpna 

Obří osmiproudový most plný aut se zřítil do Mississippi. Ve středu večer v dopravní 

špičce ve městě Minneapolis se bez varování zhroutil most. Do vody napadaly při 

katastrofě desítky vozidel. Zprávy hovoří o čtyřech mrtvých, 60 zraněných a 30 

nezvěstných. 

8.prosince 

záměnu novorozenců šetří i SRN 

21. prosince 

Alžběta II. se stala nejstarším vládcem Británie. 


