
KRONIKA 2016 
Vítejte v roce 2016… 
 
LEDEN 
Začneme naším hlavním městem Prahou, která se stává Evropským hlavním městem sportu 
pro rok 2016. Ptáte se, co to znamená? Podpora sportovišť a sportovních klubů a jedinečná 
šance, jak lidem ukázat cestu k aktivnímu a zdravému stylu života.  
Z Dolních Měcholup máme dobrou zprávu, která ještě zasahuje do loňského roku. Na 
Mistrovství světa v šachu nás reprezentoval Jakub Voříšek. Mistrovství proběhlo na podzim 
roku 2015 v Řecku. Jakubovi patří velký obdiv a velká gratulace, protože se mu podařilo ze 
120 startovní pozice posunout o neuvěřitelných 59 míst na 61 pozici z celkem 202 chlapců do 
12-ti let. 
Neutěšená situace v Základní škole Kutnohorská vrcholí a zřizovatel (Městská část Praha – 
Dolní Měcholupy) se s paní ředitelkou Mottlovou dohodli na ukončení spolupráce k 31. 1. 
2016. Dočasným vedením byla pověřena zástupkyně ředitelky Zina Kutová. V dohledné době 
bude vyhlášeno výběrové řízení na funkci ředitel/ka základní školy. 
Teď ještě několik nemilých zpráv ze světa – 12. ledna došlo v tureckém Istanbulu 
k bombovému útoku; v Brazílii se objevuje dosud neznámý virus ZIKA, který je 
pravděpodobně odpovědný za vážné poškození plodu při těhotenství. 
 

ÚNOR 
Skoro by se dalo napsat Únor ve znamení fotbalu.  
7. 2. proběhl fotbalový turnaj HÁJE CUP ve sportovní hale na Hájích, kterého se zúčastnilo 
celkem 8 mužstev, kde nechyběly např. kluby: Slavia Praha, Bohemians, Říčany, Kolovraty 
apod. Naši nejmladší zástupci (ročník 2010) SK Dolní Měcholupy ve složení – Jakub Beneš, 
Faris El Husseini, Michael Slavík a Josef Pavel, dali o sobě vědět a porazili všechny soupeře, 
pod vedením trenéra Františka Čáhy. 
14. 2. v Říčanech proběhl další fotbalový turnaj (ročník 2009 a mladší). Zúčastnilo také osm 
týmů a naši kluci v čele s trenérem Tomášem Klobasou a hráči: Tomáš Klobasa ml., Faris El 
Husseini, Josef Pavel, Jakub Beneš, Kryštof Šterzl, Tomáš Hron, Ben (VU Quoc Gia Bao) a Filip 
Blažek se umístili na krásném druhém místě. Všem výše jmenovaným hráčům a hlavně 
trenérům (Tomáš Klobasa, Honza Šrámek, František Čáha, Petr Čáha a Phong Le Huy) 
gratulujeme a děkujeme za reprezentaci naší obce. 
Ve světě došlo bohužel ke dvěma přírodním katastrofám – zemětřesení na Tchaj-wanu a na Fidži řádil 
tropický cyklon doprovázený přívalovými dešti s krupobitím. 
V Turecku došlo k dalšímu bombovému útoku, tentokrát v Ankaře. 
 

BŘEZEN 
Proběhl zápis do mateřské školy, kde je celková kapacita 105 dětí stále nedostačující. MČ dle 
kritérií přispívá, částkou nejvýše 2.000 Kč, rodičům dětí, které navštěvují soukromé 
předškolní zařízení. Dobrá zpráva týkající se předškolního vzdělávání je, že byla schválena 
dotace na dostavbu mateřské školy s předpokládaným začátkem stavby v červnu tohoto 
roku. 
S prvními jarními dny se podařilo uklidit v okolí viaduktu, kde přebývají bezdomovci. Touto 
problematikou se zabývá Městská policie a Armáda spásy, která se zapojila na podnět paní 
Markéty Zimové. Armáda spásy se bude jedenkrát měsíčně objevovat v naší obci a bude 



nabízet lidem bez domova svou pomoc. Snad se podaří v této oblasti eliminovat všechny 
problémy. Velké poděkování patří i naší strážnici Šárce, která se v této věci angažuje. 
Na konci března skončil další ročník mistrovských soutěží ve stolním tenise, který pořádal 
Pražský svaz stolního tenisu. A-tým ve třetí třídě i B-tým ve čtvrté třídě shodně obsadily 4 
místa, což je velmi dobrý výsledek, vzhledem k tomu, že se obou tříd účastnilo 12 týmů. 
Hráči stolního tenisu: Radek Procházka, Josef Brož, Patrik Martínek, Martin Vojta, Karel 
Mára, Miroslav Randáček, Zdeněk Kolařík, Richard Habrych, Libor Vojta a Jaroslav Zajíček. 
Gratulujeme. 
30. března byla otevřena soukromá lékárna v ulici Ke Školce, Zdravá lékárna je připravena 
ulehčit místním občanům dojíždění do vzdálenějších lékáren a vyjít všem vstříc. 
Jedno výročí bych ráda připomněla - 20. března uplynulo 25 let od vzniku Národního parku 
Šumava. Snad se ho podaří uchránit pro další generace. 
Ve světě je stálá hrozba, po necelém měsíci došlo opět v turecké Ankaře k teroristickému 
útoku, o devět dní později i v Bruselu. 
 

DUBEN 
Nešlo si nevšimnout nové podoby Měcholupského zpravodaje. Důvodem změny byl 
narůstající počet obyvatel v naší obci a s tím související nárůst informací. 
První aprílový den oslavila naše poštovna již šesté narozeniny, její význam všichni znáte a 
určitě oceňujete možnost vyzvednutí zásilek bez dojíždění.  
6. 4. proběhlo na městském úřadě vítání občánků, do kterého bylo nutné se nově, 
dobrovolně přihlásit. 
12. - 13. 4. proběhlo výběrové řízení na nového ředitele Základní školy Kutnohorská. Z 
dvanácti kandidátů byl komisí vybrán Mgr. Miroslav Ferkl, který bude jmenován do funkce. 
16. dubna proběhla největší dobrovolnická akce v České republice pod názvem: „Ukliďme 
svět, ukliďme Česko“. V Dolních Měcholupech se zapojilo do této akce několik desítek 
dobrovolníků (35 dětí a 30 dospělých). Hlavním iniciátorem bylo občanské sdružení 
Leonardo. Hasičský dobrovolný sbor pomohl s odvozem odpadu ve spolupráci s městským 
úřadem a technickými službami MIKAPA. Všem patří díky za pomoc i čas tomu věnovaný. 
Na začátku dubna se odehrálo několik mistrovských utkání v kopané. V jednotlivých 
kategoriích jsou výsledky našich hráčů zatím nestálé, i přesto držme palce do dalších utkání. 
Ve spolupráci s Městskou policií hl. m. Prahy, oddělení prevence byl zrealizován cyklus 
přednášek pro seniory – Základy první pomoci a Požární ochrana.   
30. dubna se uskutečnilo ve spolupráci MČ a OS Leonarda stavění májky a pálení čarodějnic. 
Na májku byl vybrán, po dohodě s Lesy Prahy, strom z místního lesíka, který byl vysoký asi 13 
metrů. Na akci nechyběl: Čarodějný rej, soutěže pro děti, bubnování, večerní opékání buřtů, 
kytara, zpěv ani dobrá nálada. 
V dubnu navštívil Českou republiku čínský prezident, který s Milošem Zemanem podepsal 
spolupráci v oblasti obchodu. 
Významná výročí nejen ze světa: 
21. 4. oslavila Velká Británie narozeniny své královny Alžběty II., která vládne již přes 60. let. 
26. 4. uplynulo 30. let od známé havárie jaderné elektrárny Černobyl. 
30. 4. před 100 lety byl v Českých zemích zaveden letní čas. 
V dubnu o sobě dala vědět Matka příroda v podobě zemětřesení v Ekvádoru, které si 
vyžádalo 654 obětí. 
 
 



KVĚTEN 
Začátkem května se konal společný výlet seniorů na zámek Žleby, ze kterého se vrátili všichni 
plni dojmů a spokojeni. 
14. 5. uplynulo 700 let od narození českého krále a římského císaře Karla IV. Lucemburského. 
Oslavy „Národního výročí“ a akce s nimi spojené měly za cíl rozšířit obecné povědomí o Karlu 
IV.  a o přínosech jeho vlády. K významnému výročí se ve Svatovítské katedrále konala mše 
pod vedením kardinála Dominika Duky. Mše se zúčastnili i tři zástupci evropských 
panovnických rodů: lucemburský vévoda Jindřich I., monacký kníže Albert II. a lichtenštejnský 
dědičný princ Alois. Při této příležitosti byla vystavena Svatováclavská koruna a obřadní 
Svatováclavský meč. Ve Vladislavském sále byly vystaveny ještě několik dní pro veřejnost. 
Od 6. - 12. května probíhalo Mistrovství světa v ledním hokeji v Rusku. ČR postoupila do 
čtvrtfinále z tabulky A společně s Ruskem, Švédskem a Dánskem. Z tabulky B pak postoupilo 
Finsko, Kanada, Německo a USA. Do semifinále se čeští reprezentanti neprobojovali, podlehli 
USA po nájezdech 2:1. Zlato získala Kanada, na druhém místě bylo Finsko a bronz si nakonec 
vybojovalo Rusko nad USA. Jedno vítězství jsme však zaznamenali, a to v kategorii nejlepšího 
brankáře, kterým se stal český brankář Dominik Furch. 
Teď se vrátím zpět do Dolních Měcholup, kde jsme společně s dětmi oslavili Den dětí. 
Občerstvení a odměny zajistila MČ Praha – Dolní Měcholupy a OS Leonardo společně se 
společností EKOKOM uspořádalo mnoho soutěží. Počasí vyšlo, a tak si všechny děti užívaly, 
co to šlo. 
Tentokrát nebudu psát o žádných katastrofách, snad jen zmíním, že řádění matky přírody se 
nevyhnulo ani České republice a náchodskem se prohnalo tornádo. 
 
ČERVEN 
Hned 1. června byl ve Švýcarsku slavnostně otevřen nejdelší železniční tunel na světě měřící 
57 km. 
10. 6. – 10. 7. se ve Francii za mimořádných bezpečnostních opatření konalo Mistrovství 
Evropy ve fotbale. ČR se po deváté kvalifikovala, ale bohužel se nedostala ani ze základní 
skupiny, kdy remizovala s Chorvatskem 2:2 a podlehla Turecku1:2. Do finále se probojovala 
domácí Francie a Portugalsko, kterému se podařilo získat mistrovský titul. 
Během mistrovství proběhlo ve Spojeném království Britské referendum o odchodu 
z Evropské unie. Voliči byli pro brexit v 51,9ˇ% hlasů. 
Tureckem opět otřásají bombové útoky a teroristický útok se nevyhnul ani Floridě ve městě 
Orlandu. Přírodní katastrofy tentokrát v provincii Čínské lidové republiky, kterou zasáhlo 
tornádo s přívalovými dešti a zemětřesení v Mexickém státě Oaxaca. 
Co se stalo v Dolních Měcholupech 27. června, kdy došlo k mimořádnému zasedání 
zastupitelstva? Zasedání bylo svoláno z důvodu jednání s firmou FINEP na odkoupení 
pozemku na stavbu předškolního a školního zařízení. Došlo ke změně programu. Při diskuzi 
se situace trochu vyostřila a vzhledem k neúspěšným koaličním jednáním mezi ODS a NM 
(Naše Měcholupy) se vyjednala a podepsala nová koaliční smlouva mezi NM a HPP (Hnutí pro 
Prahu). Došlo k odvolání starosty Ing. Karla Hagela i místostarosty Mgr. A Jiřího Jindřicha. Ing. 
Karel Hagel reagoval na své odvolání rezignací po více jak 25 letech ve funkci. Proběhla nová 
volba starosty a jeho zástupce v tajném hlasování. Nově zvoleným starostou se stal Ing. 
Otakar Vich a zástupkyní starosty Ing. Zdeňka Přibylová, oba shodně s pěti hlasy. 
Děkujeme panu starostovi Hagelovi za jeho práci, kterou tak trpělivě zastával a věnoval ji kus 
svého života. Novému starostovi přejeme hodně sil do nelehké práce a budeme se těšit na 
spolupráci. 



ČERVENEC 
Začátkem července proběhlo MČR hry Plamen v Českých Budějovicích. Prahu reprezentovali 
již po třetí v řadě mladí hasiči z SDH Dolní Měcholupy a vylepšili si svou pozici na 7. místo. 
Zastoupení v jednotlivých kategoriích dorostu: mladší dorostenka Kristýna Vojtová 
(13.místo), mladší dorostenec Lukáš Plhal (12.místo) a starší dorostenec Jiří Voříšek 
(13.místo). 
Bohužel ani prázdninové dny se neobešly bez útoků v Bagdádu a ve francouzském městě 
Nice. 
 
SRPEN 
Nejvýznamnější událostí srpna tohoto roku byly Olympijské hry. Olympiáda se konala 
v Brazílii v Riu de Janeiru. Her se zúčastnil rekordní počet zemí. Bylo rozdáno celkem 306 sad 
medailí ve 28 sportovních disciplínách. Bohužel účast byla ovlivněna přítomným virem ZIKA a 
někteří sportovci nedorazili. Z Čechů např.: Tomáš Berdych nebo Karolína Plíšková. Nejvíce 
zlatých medailí (46), stříbrných (37) a bronzových (38) získali Spojené státy americké, které 
se stali absolutní jedničkou. Velká Británie získala 27 zlatých a 23 stříbrných medailí. Na 
třetím místě v počtu získaných medailí se umístila Čína s 26 zlatými a se stejným počtem 
bronzových medailí. Česká republika se umístila na 43. místě s jednou zlatou medailí 
zásluhou judisty Krpálka, dvěma stříbrnými medailemi zásluhou Josefa Dostála v kanoistice a 
Jaroslava Kulhavého v jízdě na horském kole v disciplíně cross country. Sedm bronzových 
medailí získali: oštěpařka Barbora Špotáková, vodní slalomář Jiří Prskavec, veslař Ondřej 
Synek, tenistka Petra Kvitová, Lucie Hradecká s Radkem Štěpánkem v tenise-mix a Lucie 
Šafářová s Barborou Strýcovou v tenisové čtyřhře. Gratulujeme k úspěchům a děkujeme za 
reprezentaci ČR ve světě. Olympiádou otřásla dopingová aféra ruských sportovců. 
Na chvíli se vrátíme zpět do Měcholup, i když ne tak docela. Na konci srpna se konal 
fotbalový kemp mladých fotbalistů v jižních Čechách za významné podpory SK Dolní 
Měcholupy s trenérem Františkem Čáhou. 
V té době se v Brně konalo mistrovství ČR dobrovolných a profesionálních hasičů, kde Prahu 
reprezentovaly ženy z Dolních Měcholup a postoupily mezi 17-ti nejlepšími. Celkové čtvrté 
místo oceňujeme a děkujeme. 
Během letních měsíců pořádalo OS Leonardo několik turnusů příměstských táborů s různými 
tématy, které ocenilo celkem 160 dětí. 
Nesmím zapomenout na několik velkolepých staveb, které se právě v měsíci srpnu 
slavnostně otevřely. Most v Čínské provincii Chu-nan se pyšní prvenstvím nejdelšího 
skleněného mostu na světě v délce 430 metrů a ve výšce 300 metrů nad zemí. Druhou 
stavbou je také most, tentokrát nejvyšší visutý most na světě a nachází se nad Bosporskou 
úžinou. Tento most sultána Selima I. Najdeme v průlivu mezi Černým a Marmarským mořem 
na severozápadě Turecka. V nedaleké Itálii bylo poničeno několik měst zemětřesením. 
 
ZÁŘÍ 
V září Měcholupy ožívají, a hned v neděli 4. 9. se konalo tradiční „Setkání za školou“ 
s atrakcemi pro děti a občerstvením. Při této příležitosti se uskutečnil 1. ročník běžeckého 
závodu „Velká Měcholupská“ a vzhledem k hojné účasti se budeme těšit na další ročníky 
sportovního závodu. Byl představen i nový pan ředitel základní školy Mgr. Miroslav Ferkl.  
15. 9. pořádal Klub seniorů výlet Křivoklátskem za prezidentem T. G. Masarykem. Program 
byl nabitý – návštěva muzea v Lánech, Pamětní síně Alice Masarykové a Českého červeného 



kříže, procházka lánským zámeckým parkem a návštěva hrobu T. G. Masaryka. Velký kulturní 
zážitek. 
Dne 29. 9. 1946 vyjel první autobus městské hromadné dopravy do Měcholup. Přestože naše 
obec v té době nebyla územní součástí Prahy, dostala své autobusové spojení od dopravního 
podniku hl. m. Prahy. Autobus vyjížděl z Nových Strašnic (stanice „U Michálků“) až k nám (do 
stanice „U Jaurisů“). Od této události uběhlo už neuvěřitelných 70. let. Autobusy i trasy se 
časem měnily až do dnešní podoby. Souviselo to s dostavbou metra A i s požadavky dalších 
přilehlých obcí. 
Během září otřáslo Makedonií a Tanzánií zemětřesení. 
 
ŘÍJEN 
Příroda o sobě dává vědět i v říjnu, kdy na Haity řádí hurikán Mattew a dochází k sérii 
zemětřesení v blízké Itálii. 
U příležitosti 20. ročníku FORUM 2000 navštívil prahu tibetský duchovní dalajláma. 
Začátkem měsíce proběhly volby do Senátu Parlamentu ČR ve třetině senátních obvodů a 
současně se konaly volby v celé republice, kromě Prahy, do zastupitelstev krajů. Dolní 
Měcholupy poprvé zažily rozdělení na dva volební okrsky. Zvoleným kandidátem za 
KDUSZ+HPP11+ Pir byl zvolený Ing. Ladislav Kos s více jak 60% hlasů. 
 
LISTOPAD 
V sobotu 12. října se konal 2. ročník soutěže O NEJLEPŠÍ SVATOMARTINSKOU HUSU, 
přihlásilo se celkem 22 soutěžících. Nejlepší husu a první cenu si odnesli Slavíkovi, na druhém 
místě se umístili Vichovi a třetí nejlepší husu měli Blažkovi. 
První adventní neděli 27. 11. byl slavnostně rozsvícen vánoční strom v parku za školou se 
zpěvem dětí z mateřské školy, základní školy a z Leonarda, nechyběla ani zástupkyně seniorů 
Anna Kordič. Vystoupili i profesionálové v pánském seskupení „VOICES“ a Marika Singers. 
Krásný začátek adventu. 
V listopadu naše jednotka Sboru dobrovolných hasičů bezplatně převzala techniku od ZHS hl. 
m. Prahy ve formě cisternové stříkačky vyrobené ve Velké Británii 1996. Vůz bude po 
drobných úpravách uveden do provozu a zařazen do výjezdu. 
30. listopadu náš spoluobčan pan Oldřich Podehradský oslavil své životní jubileum – 90. let. 
Gratulujeme a přejeme pevné zdraví. 
České tenisové reprezentantky daly o sobě vědět na štrasburském finále FED CUPU. Zvítězily 
nad Francií 3:2 v zastoupení Petry Kvitové, Karolíny Plíškové, Barbory Strýcové a Lucie 
Hradecké.  
Nejsledovanější volby světa – volba prezidenta v USA – zvítězil Donald Trump. 
Zemětřesení s vlnou tsunami zasáhlo Nový Zéland a o týden později i oblast Fukušimi.  
Brazílii zahalil smutek po pádu letadla s úspěšným fotbalovým týmem. 
 
PROSINEC 
V České republice byl 1. 12. zahájen provoz elektronické evidence tržeb. 
České a slovenské loutkářství bylo zapsáno na seznam děl ústního a nehmotného dědictví 
lidstva UNESCO. 
6. prosince tradičně proběhlo Mikulášské setkání seniorů v restauraci hotelu Mondeo za 
podpory MČ Praha - Dolní Měcholupy, kde nám zahrál k tanci a poslechu Josef Šram. 



Ani předvánoční prosincový čas se neobešel bez přírodních katastrof v Indonésii a u Irska. 
Istanbulem otřásla další exploze a v Berlíně došlo k tragédii přímo na vánočních trzích. Do 
Černého moře se zřítilo letadlo s ruským pěveckým sborem Alexandrovci. 
Ke konci roku trochu lepších zpráv – v tureckém Istanbulu byl otevřen silniční dvoupatrový 
Euroasijský tunel, který spojuje Evropu s Asií pod Bosporským průlivem. Tunel je dlouhý 14,5 
km. Syrská armáda definitivně převzala kontrolu nad Aleppem, skončila čtyřletá bitva. 
Ke konci roku je důležité si najít čas a připomenout si příjemné chvíle, které se u nás 
v Měcholupech odehrály. Společné akce pořádané MČ Praha - Dolní Měcholupy, OS 
Leonardo, dobrovolníkům na těchto akcích a všem občanům patří velké díky za příjemně 
strávené chvíle.  
 
V roce 2016 došlo k řadě teroristických útoků, k volbám s nečekaným výsledkem či úmrtí 
velkého počtu umělců (mimo jiné, např.: Bořek Šípek, Jaroslava Hanušová, Boris Hybner, 
Adolf Born, Věra Čáslavská, František Peterka a další…). 
Do Nového roku si přejme méně přírodních katastrof i méně teroristických útoků a hlavně 
hodně zdraví a spokojenosti všem.  


