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Vážení občané,

máme za sebou většinu velmi 
horkých prázdnin. Úmorné počasí 
v kombinaci s rozličnými dopravní-
mi opatřeními je pro všechny ná-
ročnou zkouškou přežití ve městě. 
V uplynulých měsících jsme měli 
hodně práce zejména s Metropo-
litním plánem, ke kterému naše 
městská část podala několik stran 
zásadních připomínek. Územní 
plán bude mít pro další vývoj 
Dolních Měcholup rozhodující 
význam. Jednou z priorit, která 
nebyla v Metropolitním plánu za-
kreslena a kterou jsme tedy byli 
nuceni opět požadovat k zapra-

cování, je vize vytvoření veřejného prostoru mezi lokalitou Malý 
háj a historickým centrem Dolních Měcholup. Tento prostor s ob-
čanskou vybaveností na okrajích zástavby by měl mít charakter 
městského parku se sítí pěších cest a přispět tak prostřednictvím 
zde probíhajících aktivit ke sblížení obyvatel obou částí. Je to 
běh na dlouhou trať, ale opora v územním plánu je pro tuto vizi 
naprosto zásadní. 
Dvě jiné dlouho trvající záležitosti se nám ale podařilo již nyní do-
táhnout do zdárného konce. První z nich je dokončená a zkolau-
dovaná Sportovní hala u ZŠ Kutnohorská. Od září 2018 začne 
konečně sloužit jak žákům školy, tak všem občanům. Slavnostní 
otevření proběhne 9. 9. 2018. Všichni jste srdečně zváni. Dru-
hým úspěchem je vyjednání a podepsání smlouvy o prodeji ČOV 
v areálu Kovošrot za cenu 27.047.395 Kč. I další věci se zdárně 
dokončily nebo pokračují k úspěšnému konci. Kompostéry pro 
občany jsou rozdány. Byla podepsána smlouva s fi rmou Kobit 
s.r.o. na dodávku nové hasičské stříkačky. V základní škole jsou 
v plném tempu stavební práce na třech nových učebnách. V jí-
delně ZŠ je upravováno výdejní zařízení tak, aby bylo umožněno 
vydávání dvou jídel pro žáky základní školy. Vzhledem k tomu, 
že nově budou do ZŠ jídla dovážena od externího dodavatele, je 
obnovena možnost objednávat obědy pro seniory v kuchyni MŠ. 
Na závěr školního roku jsem měl již potřetí tu čest zahajovat 
a vyhlásit vítěze 8. ročníku žákovského fotbalového turnaje 
O pohár starosty Dolních Měcholup. Při vyhlašování jsem byl 
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- smlouvu o poskytnutí návratné fi nanční výpomoci od Hl. m. Pra-
hy ve výši 10 mil. Kč na „Výstavbu komunitního centra“ v rámci 
stavby „Rekonstrukce klubovny SK Dolní Měcholupy“
- darovací smlouvu na pozemek č. parc. 571/2 o výměře 188 m2 
v k. ú. Dolní Měcholupy od SK Dolní Měcholupy za účelem vybu-
dování komunitního centra
- rozpočtovou úpravu na akci kompostéry
- vydání kladného stanoviska na změnu ÚP v k. ú. Dolní Měcho-
lupy na pozemek č. parc. 625/1
- vydání záporného stanoviska na změnu ÚP v k. ú. Dolní Mě-
cholupy týkající se pozemků č. parc. 625/9, 584/17
- podání nové žádosti na MHMP na změnu ÚP týkají se stabili-
zace rozvojových ploch v rámci stavební uzávěry VRU Štěrbo-
holy – Dolní Měcholupy – Dubeč
- připomínky a zásadní připomínky k Metropolitnímu plánu 
- směrnici pro nakládání s osobními údaji
SOUHLASÍ:
- s uzavřením smluv na napojení na pult HZS 
- s vypsáním výběrového řízení na nákup vybavení sportovní 
haly

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA
Zastupitelstvo MČ Praha – Dolní Měcholupy na svém 43. 
řádném zasedání dne 25. 6. 2018:
VZALO NA VĚDOMÍ:
- informaci policie o trestné činnosti za měsíc květen, kdy došlo 
na území městské části celkem k 6 tr. č. (2x odcizení jízdního 
kola, 3x prostá krádež, 1x ostatní)
- návrh na způsob zajištění stravování v ZŠ a potřebu rozšíření 
stávající výdejny jídel
SCHVÁLILO: 
- dodatek zřizovací listiny ZŠ Kutnohorská, týkající se předání 
sportovní haly do správy ZŠ
- uzavření dodatku nájemní smlouvy se společností KOVOŠROT 
GROUP CZ
- uzavření kupní smlouvy se zřízením služebnosti na inženýrské 
sítě, se společností KOVOŠROT GROUP CZ na odprodej po-
zemků, jejichž součástí je i budova čistírny odpadních vod včet-
ně movitého majetku v celkové částce 27.048.605 Kč a uzavření 
smlouvy o advokátní úschově fi nančních prostředků

hrdý na naše mladé fotbalisty, neboť i letos se jim podařilo zvítě-
zit a udržet pohár doma. V červenci jsem byl přímo účasten na 
fi nále a vyhlášení Mistrovství ČR v požárním sportu hry Plamen 
2018 v Plzni, kde naši hasičští junioři získali zlatou medaili v po-
žárním útoku CTIF. Ještě jednou gratuluji a děkuji za vzornou 
reprezentaci Dolních Měcholup. Velmi dobře mne naladilo diva-
delní představení Zkrocení zlé ženy, pořádané v parku divadel-
níky z Leonarda. Naši Kejklíři jsou stále lepší a lepší. Moc děkuji 
dolnoměcholupským seniorům za vyčištění okolí u obecního 
kříže.
Co plánujeme stihnout během následujícího období? Do konce 
prázdnin by měla být dovybavena sportovní hala. Zahajujeme 
provoz informační platformy Mobilní rozhlas, která umožní zasí-
lat přihlášeným občanům aktuální informace pomocí SMS zpráv, 
hlasových zpráv či e-mailů. Kdo se zaregistruje, může si vybrat 
jaký druh informací a jakým způsobem chce dostávat. Služba 
bude pro občany Dolních Měcholup bezplatná. Opatrně předá-
vám informaci TSK ohledně přechodu pro chodce v Malém háji 
u zastávky Kutnohorská. Dle jejich sdělení bude tento přechod 
provizorně upraven během září 2018. Doufejme, že se to již sku-
tečně podaří. Do konce srpna proběhne vyhodnocení soutěže 
na nové řešení návsi, tak budeme zase o krok blíže ke zvelebení 
důležitého veřejného prostoru.
Na září máme docela nabitý program veřejných akcí. V neděli 
9. 9. nás kromě slavnostního otevření sportovní haly čeká tra-
diční Setkání za školou a závod Velká Měcholupská. Setkání za 
školou bude tentokrát v trochu netradičním stylu. U příležitosti 
100. výročí založení republiky je připravena ukázka dobových 
řemesel v místech, kde původně tato řemesla v Měcholupech 
byla. Bude možné si i něco vyzkoušet a zasoutěžit si. Atmosféru 
doplní dobová muzika, historická vozidla a doufám, že přijmete 
naši výzvu a přijdete v dobových kostýmech 1. republiky. V úterý 
18. 9. Vás zvu na první veřejné občanské fórum. Je to důležitý 
mezník v komunikaci mezi občany a vedením obce. Na veřej-
ných fórech budeme společně hledat cestu k dalšímu rozvoji 
obce. Určitě se s námi přijďte podělit o Vaše nápady a připomín-
ky. Na středu 26. 9. jsme pro Vás připravili besedu s režisérkou 
animovaných fi lmů a ilustrátorkou paní Galinou Miklínovou. Jistě 
všichni znáte její večerníčky O Kanafáskovi nebo fi lm Lichožrou-
ti. Přijďte s dětmi na zajímavé promítání s povídáním.
Těším se na setkání s Vámi na obecních akcích, a jelikož je toto 
číslo již poslední před volbami, tak Vám přeji šťastnou ruku pro 
výběr budoucnosti Dolních Měcholup. 
 

Váš starosta Jiří Jindřich
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PERIODICKÝ TISK vydávaný Městskou částí Praha - Dolní Měcholupy
Dolnoměcholupská 168/37, 111 01 Praha 10
Evidenční číslo: MK ČR E 21639
Distribuce: zdarma do schránek obyvatel této městské části
Náklad: 1 400 ks
Ceník inzerce: www.dolnimecholupy.cz/mecholupsky-zpravodaj/cenik-inzerce.html 

Za věcnou správnost textů odpovídají autoři, chyby v tisku vyhrazeny.

Příjem inzercea příspěvky do Zpravodaje zasílejte prosím na e-mail: zpravodaj@dolnimecholupy.cz
Redakce: Václav Janko
Uzávěrka příspěvků pro následující číslo nejpozději do 8. 10. 2018.
Redakční rada: Ing. Luboš Ježil, Mgr. David Pavel, Lucie Sobková
Za věcnou správnost textů odpovídají autoři.
Foto na obálce: Jiří Brand

Obědy pro seniory
Od 3. 9. 2018 bude obnoveno vaře-
ní obědů pro důchodce v kuchyni MŠ 
Dolní Měcholupy.

Vážení senioři, prosíme, sledujte vý-
věsky nebo www.dolnimecholupy.
cz, kde Vás budeme před začátkem 
školního roku 2018 / 2019 informovat 
o způsobu přihlášení k odběru obědů.

ÚMČ

- s návrhem na opravu tenisových kurtů ve stávající podobě 
a vypsáním výběrového řízení na zhotovitele rekonstrukce teni-
sových kurtů
NESCHVÁLILO:
- návrh na úpravu ÚP na pozemcích společnosti Euro Park Pra-
ha v k. ú. Dolní Měcholupy v lokalitě Malý Háj
UKLÁDÁ:
- Starostovi předložení investičního záměru a analýzy nákladů 
na 3 varianty řešení stravování v MŠ a ZŠ

Zastupitelstvo MČ Praha – Dolní Měcholupy na svém mimo-
řádném 44. zasedání dne 12. 7. 2018:
SCHVÁLILO:
- dodatek zřizovacích listin příspěvkových organizací MŠ a ZŠ, 
týkající se předání movitého majetku
- poskytnutí mimořádné odměny starostovi ve výši jedné měsíční 
odměny náležející mu za funkci starosty
- poskytnutí odměn členům komise kulturní a sportovní za orga-
nizaci a realizaci akcí konaných městskou částí
SOUHLASÍ:
- se smlouvou s Hutí architektury a s uzavřením dodatku č. 1 na 
vyhotovení projektové dokumentace pro stavbu „Venkovní učeb-
na“, která bude spojena se sportovní halou a bude sloužit i jako 
jídelna pro žáky školy a polytechnická učebna
- s podporou budování optických sítí a vysokorychlostního připo-
jení k internetu pro co nejširší skupinu obyvatel na území měst-
ské části
- se snížením ceny za zřízení práv služebnosti na 15 Kč/bm pro 
všechny provozovatele veřejné komunikační sítě, pokud zajistí 
zasíťování a poskytování připojení k internetu přes vybudovanou 
infrastrukturu do jednotlivých bytových jednotek na celém území 
městské části 
- s vybudováním optické sítě fi rmou T-Mobile v celé zastavěné 
oblasti městské části

Zastupitelstvo MČ Praha – Dolní Měcholupy na svém mimo-
řádném 45. zasedání dne 23. 7. 2018:
VZALO NA VĚDOMÍ:
- výsledky výběrového řízení na rekonstrukci klubovny SK Dol-
ní Měcholupy a s tím související stavby komunitního centra MČ 
Dolní Měcholupy
SCHVÁLILO:
- uzavření smlouvy o dílo se společností GLOB Production, s.r.o. 
- Usnesení v plném znění najdete na www.dolnimecholupy.cz 
v sekci Zastupitelstvo – soubory ze zasedání zastupitelstva nebo 
v listinné podobě v kanceláři tajemnice ÚMČ Praha – Dolní Mě-
cholupy

Šárka Fořtová, tajemnice ÚMČ

Probíhající anketa
Vážení spoluobčané,
v posledních dnech se na nás obracíte ohledně probíhající anke-
ty k volbám do zastupitelstev, které se uskuteční v říjnu letošního 
roku s dotazem, kdo a proč tuto anketu objednal. Dvě dámy, kte-
ré Vás zastavují na ulicích nebo na Vás zvoní u Vašich domo-
vů a dotazují se na různé Vaše znalosti ohledně zastupitelstva, 
voleb apod., nebyly objednány úřadem naší městské části, jak 
prohlašují. Jde zřejmě o předvolební průzkum některé ze stran 
či uskupení. 
Úřad městské části se distancuje od této ankety.  

Jana Hlavatá - úřad

i
Ve dnech pátek 5. října 2018 od 14.00 do 22.00 hodin 

a v sobotu 6. října 2018 od 8.00 do 14.00 hodin 
proběhnou volby do Zastupitelstva městské části 

Praha – Dolní Měcholupy a Zastupitelstva hl. m. Prahy.

MČ Praha – Dolní Měcholupy má stanoveny 2 volební 
okrsky, rozdělené komunikací Dolnoměcholupská. 
Okrsek č. 29001 - zahrnuje voliče směrem od sudé stra-
ny Dolnoměcholupské až k hranicím katastru směrem na 
Uhříněves, kteří budou volit ve volební místnosti umístěné 
v ateliéru Základní školy Kutnohorská 36, Praha 10.
Okrsek č. 29002 - zahrnuje voliče směrem od Malého 
Háje po lichou stranu orientačních čísel Dolnoměcholup-
ské ulice, kteří budou volit ve volební místnosti umístěné 
v přízemí budovy Úřadu MČ Praha – Dolní Měcholupy, 
Dolnoměcholupská 168/37, Praha 10.
Do Zastupitelstva MČ Praha – Dolní Měcholupy se volí 11 
členů.
Do Zastupitelstva HMP se volí 65 členů.

Více informací najdete na:
http://www.dolnimecholupy.cz/volby/volby-do-zastupitel-
stva-mc-2018.html
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_
servis/aktuality_z_prahy/volby_2018.html
http://www.mvcr.cz/clanek/volby-do-zastupitelstev-ob-
ci-65656.aspx

Šárka Fořtová, tajemnice ÚMČ

Informace o volbách 
do zastupitelstev
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Vyzkoušíte si prvorepubliková řemesla a živnosti – 
kovář, pekař, rolník, uzenář a další… 

Ukázky historických automobilů, prvorepubliková 
školní třída, hudebníci, galerka a holky ze Záběhlic. 

Program pro děti – glejt mladého zemědělce, stezka 
školáka a předškoláka. 

 ÚČAST V DOBOVÉM OBLEČENÍ 
VÍTÁNA. 

Každý dobově oblečený účastník dostane malou odměnu. 

ZVEME VÁS NA 
 

    

TRADIČNÍ 

 

SETKÁNÍ 
ZA ŠKOLOU 

 

    

9. 9. 2018 
14:00 

 

Park za školou 
v Dolních Měcholupech 

 

 
Program k oslavám 

100. výročí republiky 

 

  
 

3. ročník 
běžeckého závodu 

Velká měcholupská 
běžecký závod pro všechny 

věkové kategorie 
  

Slavnostní otevření 
víceúčelové sportovní haly 

14:30 slavnostní otevření víceúčelové 
sportovní haly, prohlídky každých 

30 minut od 15 do 17 hodin. 
 

 

Běžecký závod pro širokou veřejnost, pro různé 
výkonnostní a věkové skupiny.

KDY: v neděli 9.9.2018, prezence od 8:30 hodin, start závodu v 9:30 hodin 

KDE: dolnoměcholupský lesík

TRAŤ: vede převážně lesními cestami, je mírně zvlněná a bude vyznačena

STARTOVNÉ: všechny kategorie zdarma

REGISTRACE: 1) On line: zavod@dolnimecholupy.cz
2) na podatelně Úřadu MČ - Dolnoměcholupská 168/37
3) v den závodu 8:30 až 9:00 hodin na startu

Bližší informace najdete na www.dolnimecholupy.cz nebo Facebooku DM
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Vyzkoušíte si prvorepubliková řemesla a živnosti – 
kovář, pekař, rolník, uzenář a další… 

Ukázky historických automobilů, prvorepubliková 
školní třída, hudebníci, galerka a holky ze Záběhlic. 

Program pro děti – glejt mladého zemědělce, stezka 
školáka a předškoláka. 

 ÚČAST V DOBOVÉM OBLEČENÍ 
VÍTÁNA. 

Každý dobově oblečený účastník dostane malou odměnu. 

ZVEME VÁS NA 
 

    

TRADIČNÍ 

 

SETKÁNÍ 
ZA ŠKOLOU 

 

    

9. 9. 2018 
14:00 

 

Park za školou 
v Dolních Měcholupech 

 

 
Program k oslavám 

100. výročí republiky 

 

  
 

3. ročník 
běžeckého závodu 

Velká měcholupská 
běžecký závod pro všechny 

věkové kategorie 
  

Slavnostní otevření 
víceúčelové sportovní haly 

14:30 slavnostní otevření víceúčelové 
sportovní haly, prohlídky každých 

30 minut od 15 do 17 hodin. 
 

 



Na akcích konaných  
MČ Praha – Dolní Měcholupy jsou 

pořizovány obrazové či zvukové 
záznamy.  

 

Získané materiály mohou být 
použity k propagaci Městské části 

Praha – Dolní Měcholupy.  
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Důležitá telefonní čísla Dolních Měcholup:
Úřad městské části:  272 706 441

Pošta Partner:  272 705 481

Městská policie:  272 700 662
   GUZI Šárka:  778 702 146

   PALÁRIKOVÁ Radka:  778 702 134
   RUDOLF Martin:  721 895 538

Hasiči:  728 413 904

Praktický lékař pro děti a dorost MUDr. Cejpová:  
604 320 955

   Pohotovost (Malešice):  281 019 244

Praktický lékař MUDr. Janečková:  272 705 783
   Pohotovost (Malešice):  281 019 213

Zubní lékař MUDr. Jirasová:  272 705 783
   Pohotovost (Městská poliklinika Praha 1, Spálená 12):  

222 924 268

Mateřská škola:  272 705 758
   Jídelna:  272 700 100

Základní škola:  272 706 410
   Jídelna:  272 700 100

Hlášení havárií a poruch na veřejném osvětlení 
Tel: 800 404 060 (bezplatná), 224 915 151

Na akcích konaných MČ Praha - Dolní Měcholupy jsou pořizovány obrazové 
či zvukové záznamy.

Získané materiály mohou být použity k propagaci Městské části 
Praha - Dolní Měcholupy.

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ 
VÍCEÚČELOVÉ 

SPORTOVNÍ HALY

Prohlídky haly se budou konat 9. 9. 2018 každých 30 minut od 15 do 17 hodin.

PŘI PŘÍLEŽITOSTI KONÁNÍ TRADIČNÍHO SETKÁNÍ ZA ŠKOLOU
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SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ 
VÍCEÚČELOVÉ 

SPORTOVNÍ HALY

Beseda pro malé i velké s Galinou Miklínovou 
26. září 2018 od 17 hodin 
v sále hasičské zbrojnice, Ke Slatinám 500

a promítne své krátké autorské fi lmy, urče-
né jak dětem, tak dospělým. 

Představí také feno-
mén Lichožrouti, v je-
jich slavné knižní i fi l-
mové podobě a cestu 
k němu, kterou spo-
lečně s básníkem, tex-
tařem a spisovatelem 
Pavlem Šrutem před 
deseti lety podnikli.
Během jejich dvaceti-
leté spolupráce vydali 
deset knih, ze tří z nich 
– poezie pro děti – bude 
Galina číst. Některé 
z těchto nonsensových 
básniček převedla spo-
lečně se Šrutem do 
krátkého fi lmu Nešťast-
né narozeniny Péti Fot-
ky, který bude možno 
shlédnout a zjistit, že 
poezie může být hravá 
a přístupná pro každé-
ho. Další společný krát-
ký fi lm Byla 3x jedna 

princezna, vyrobený pro Gender studies, 
ukáže divákům rozverný autorský pohled 
na problematiku rovných příležitostí. 

Miklínová jak v knihách, tak ve fi lmu, za-
chycuje s humorem a poetikou sobě vlastní 
realitu všedních dní kolem sebe, někdy až 
s deníkovou přesností, což bude možné 
vystopovat hlavně v dalších promítaných 
krátkých autorských fi lmech: Biograf, Hra 
a Bajky ze zahrady. 
Děti se mohou těšit na projekci oblíbeného 
Kanafáska, 26dílného večerníčku pro ČT.

Galina Miklínová ilustrovala na tři desít-
ky knih, od Harryho Pottera, až po výše 
zmíněné Lichožrouty. Kromě Pavla Šruta 
spolupracovala s předními českými autory: 
Petrem Stančíkem, Alenou Mornštajnovou, 
Evou Papouškovou, Radkem Malým, aj... 
O autorech, spolupráci a o životě mezi fi l-
mem a knihou s vámi bude ráda besedo-
vat. 

Už teď se těší na shledání.

Barbora Dubská

Ilustrátorka, výtvarnice a režisérka Galina 
Miklínová uvede knihy, které ilustrovala 

Fórum Zdravého města: 
Jak vidí problémy 
sami obyvatelé?
Během Fóra Zdravého města určují jeho účastníci 10 P – desa-
tero problémů, deset priorit, které je v místě jejich bydliště nej-
více trápí. Pořadí problémů je následně ověřováno anketami 
a putuje do zastupitelstva. Každé další setkání s veřejností pro-
věří, zda se vedení města, obce či regionu problémy z minulého 
Fóra odpovídajícím způsobem zabývalo. 

Přijďte se společně podílet na vytváření komunitního plánu Dol-
ních Měcholup. Zveme Vás na diskuzi k tematicky zaměřeným 
stolům nad dalším rozvojem MČ Praha – Dolní Měcholupy v úte-
rý 18. září 2018 od 17 hodin do nově otevřené víceúčelové 
sportovní haly, Kutnohorská 638/54.

Kontaktní osoba: Barbora Dubská, asistent@dolnimecholupy.cz, 
tel. 272 406 441

Těšíme se na setkání.

B. Dubská

  

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. VEŘEJNÉ FÓRUM 
 

DOLNÍ MĚCHOLUPY 
VAŠIMA OČIMA 

 
PŘIJĎTE S NÁMI DISKUTOVAT A SPOLEČNĚ 

HLEDAT 10 HLAVNÍCH PRIORIT 
DOLNÍCH MĚCHOLUP 

 

Kdy 

18. ZÁŘÍ 2018 
17:00 – 19:00 

 

Kde 

VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA 
Kutnohorská 638/54  

 
Přijďte na 1. veřejné fórum Městské části 

Praha – Dolní Měcholupy a zapojte se do jejího 
dalšího rozvoje diskusí nad těmito tématy:  

 ⚫ občan a úřad ⚫ životní prostředí ⚫ sport a volný 
čas ⚫ sociální problematika a zdraví ⚫ vzdělávání ⚫ 

podnikání ⚫ jak to vidí mladí ⚫ doprava ⚫ 

 

OBČERSTVENÍ 
ZDARMA 

 
DROBNÝ DÁREK 
PRO KAŽDÉHO 

ÚČASTNÍKA 
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pravidelné kroužky a kurzy – akce pro veřejnost – soutěže pro děti – tvořivé dílny 
– přednášky pro dospělé – příměstské tábory – oslavy

2. ročník 
DIVADLO POMÁHÁ – DĚTI DĚTEM

Ve čtvrtek 28. června 2018 se v parku 
u školy konalo 2. charitativní divadelní 
představení. Děti z dramatického souboru 
Kejklíři zahrály Shakespearovo ZKROCE-
NÍ ZLÉ ŽENY. Odstartovaly tím sbírku na 
speciální autosedačku pro místní dívenku 
– paraplegičku. Děkujeme všem divákům 
i ostatním dárcům, kteří do sbírky přispěli. 

Věříme, že se všichni diváci na představe-
ní příjemně bavili, stejně jako my, rodiče 
a kamarádi herců – a bylo vidět, že někte-
ří herci již hrají v souboru 10 let a zvládají 
s přehledem a suverenitou i tak těžký text.
Park těsně po dešti měl krásnou atmosféru 
a podtrhl výborné výkony mladých herců 
(ve věku 10 – 16 let). 

Chcete-li se na Zkrocenku také podívat, 
navštivte náš YouTube kanál: 
https://www.youtube.com/watch?v=nK-
M2eciDc2U&t=3s

A protože kulturních akcí není nikdy dost 
a dětí, které potřebují pomoc je mnoho, 
zbystřete!

I v červnu 2019 bychom rádi zahráli další 
divadelní kus pro dobrou věc – a proto:
Pro 3. ročník „Divadlo pomáhá“ hledá-
me vhodného kandidáta na příspěvek. 
Máte kolem sebe v Dolních Měcholu-
pech dítě, které potřebuje pomoc? Roz-
hlédněte se a pište svoje návrhy na náš 
e-mail: info@leonardos.cz. Oslovíme 
navržené a pokusíme se přispět na po-
třebnou věc.

PRÁZDNINOVÝ PROGRAM 
V LEONARDU

Oproti loňsku jsme přidali dalších 14 dní 
táborů navíc a rozdělili děti již do 2 - 3 vě-
kových skupin, abychom pokryli poptávku 
a zároveň mohli opět přivítat skalní fanouš-
ky našich „příměsťáků“, z nichž někteří se 
v letošním roce stali již odpovědnými prak-
tikanty.

Červenec
Hned první den prázdnin, v pondělí 2. 7., 
se v Leonardu rozjel prázdninový program. 
První tábor se toulal pražskými ulicemi 
a objevoval Magickou Prahu.

Následující týden velké děti usilovně tan-
čily na Tanečním táboře (záznam závě-
rečných vystoupení naleznete na našem 

Hra Zkrocení zlé �eny v podání dìtí z dramatického souboru Kejklíøi
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pravidelné kroužky a kurzy – akce pro veřejnost – soutěže pro děti – tvořivé dílny 
– přednášky pro dospělé – příměstské tábory – oslavy

YouTube kanále) a malé děti si dávaly do 
těla na táboře V pohybu.
Nově jsme přidali další týden a zcela ho 
zaplnili jak velkými dětmi na Divadelním 
táboře (záznam závěrečného vystoupe-
ní naleznete na našem YouTube kanále), 
tak malými na táboře zoologickém Zvířata 
a zvířátka.
Celkově tábory prošlo 75 dětí.
Během měsíce července se též začalo tan-
čit na Letních rytmech s Editou. Dospělí 
neváhali a vždy obratem ruky zaplnili sál. 
Nakonec se v sále vystřídala třicítka ta-
nečnic.

Srpen
Jako vloni jsme se v srpnu vrhli do historie 
s táborem Strážci hradů a zároveň mladší 

skupina dětí objevovala taje Minijógy.
Novinkou v naší nabídce jsou English 
Camp a Junior English Camp – tábory 
probíhající zcela v angličtině.
Nově jsme ale zařadili i outdoorový Vojen-
ský tábor a klasický Tábor s velkým T.

KROUŽKY A KURZY
V pondělí 10. září 2018 se v Leonar-
du znovu rozběhnou pravidelné kroužky 
a kurzy. Pro nový školní rok 2018/2019 
připravujeme opět do nabídky kroužky/kur-

zy těchto oborů:

Jazykové
Výtvarné, keramické a tvořivé

Dramatické – tři věkové kategorie
Taneční a sportovní, jóga

Hudební
Outdoorové a ekovýchovné
Programy pro rodiče s dětmi

Bližší informace získáte na 
www.leonardos.cz 

a info@leonardos.cz

A NA CO SE JEŠTĚ MÁTE TĚŠIT 
V ZÁŘÍ???

NA TO, ŽE SI V SOBOTU 8. 9. 2018 
OBLEČETE HEZKÉ RETRO OBLEČENÍ 
A PŘIJDETE SE DO PARKU POBAVIT!

Doris Foff ová
CVČ LEONARDO

Z pøímìstských tábor ù

56 rodin z Prahy 10 a dalších 498 z celé 
Prahy již dostalo fi nanční podporu na-
dace Dobrý anděl, která pomáhá také 
rodinám, v nichž se dítě potýká s váž-
ným onemocněním. Díky každoměsíč-
ním příspěvkům dárců – Dobrých an-
dělů - mohou všechny těžkosti zvládat 
lépe alespoň po fi nanční stránce. Po-
mozte najít další rodiny, které tuto pod-
poru potřebují! 

„Dětí s vážným onemocněním, jejichž ro-
diny by potřebovaly fi nanční podporu, je 
mnohem více. Rodiče často neví, že u nás 
mohou o příspěvek požádat. Naší snahou 
je, aby se tato informace co nejvíce rozšíři-
la,“ říká Petr Sýkora, spoluzakladatel nada-
ce Dobrý anděl. „Některým rodinám poradí 
lékaři či sociální pracovníci přímo v nemoc-
nici, jiným pomoc doporučí pacientské 
organizace. K mnohým z nich se ale i přes-
to tato informace nedostane“, dodává. 

Komu nadace pomáhá? 
Dobří andělé pravidelně každý měsíc pod-
porují rodiny s nezaopatřenými dětmi, kte-
ré zasáhlo vážné onemocnění. Typicky se 
jedná o onkologické onemocnění, selhání 
orgánů, vážné metabolické poruchy, těžká 

Finanční pomoc pro rodiny s vážně nemocným dítětem

kombinovaná postižení, svalovou dystrofi i 
Duchenne, cystickou fi brózu, nemoc motý-
lích křídel. Mimo vyjmenovaná onemoc-
nění je možné také pomoci dětem, které 
se potýkají se vzácnými onemocněními 
a s těžkými kombinovanými poruchami 
(mentálními, smyslovými, tělesnými).
Kromě dětských pacientů podporují také 
rodiny s dětmi, v nichž onemocněl rakovi-
nou jeden z rodičů. Za šest let fungování 
nadace podpořili dárci více než 5 548 rodin 
z celé České republiky.

Jak můžete pomoci právě vy? 
Pokud máte ve svém okolí rodinu s tak-

to vážně nemocným dítětem, neváhejte jí 
pomoc nadace doporučit. Kontakt je velmi 
jednoduchý – stačí zavolat nebo napsat 
e-mail a pracovníci již zajistí vše potřebné. 
Důležité je nebát se ozvat, Dobří andělé ro-
dinám rádi pomohou. 
 
Staňte se i vy Dobrým andělem.
Stačí krátká registrace na www.dobryan-
del.cz a můžete začít přispívat. Vaše fi -
nanční pomoc bude rodinám odeslána do 
posledního haléře. Díky svému Andělské-
mu účtu si navíc můžete přečíst konkrétní 
příběhy rodin, kterým pomáháte. 

Nadace DOBRÝ ANDĚL
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1. místo 
Aneta Hronov á, poukaz 
do Fotolabu v hodnotì 
1.500 Kè

Také 1. místo se stejným 
poètem hlasù 
Renata Bro �kov á, poukaz do Fotolabu 
v hodnotì 1.500 Kè

3. místo 
Anna Sinchinov á, poukaz do Fotolabu 
v hodnotì 1.000 Kè

á, poukaz do Fotolabu 

3. místo
Anna Sinchinov
v hodnotì 1.000 Kè

Fotosoutěž
„Jaro v Dolních Měcholupech“
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11. ROČNÍK CYKLISTICKÉHO 
SETKÁNÍ AMATÉRŮ

Pod názvem Měcholupská Šlapka letos 
trochu jinak
DATUM KONÁNÍ: 15. 9. 2018
MÍSTO KONÁNÍ: Dolní Měcholupy re-
staurace V Parku – Říčany koupaliště Na 
Jurečku – Jevany restaurace Na Statku - 
Říčany koupaliště Na Jurečku – Dolní Mě-
cholupy restaurace V Parku
START: 8:30 h až 9:30 h
ÚČASTNÍCI: cyklistický pár 
KATEGORIE:
ELITE: cca 60 km, musí absolvovat celý 
pár (od restaurace V Parku – Jureček – 
Jevany a zpět)
MALÉ PIVO: cca 30 km, musí absolvovat 
celý par (od restaurace V Parku – Jureček 
a zpět – trasa vyznačená v titulním obráz-
ku)
TURISTICKÁ: je možné se zapojit i pěšky

DOPORUČENÉ KOLO: horské, elektroko-
lo – většina trasy je mimo silnici

STARTOVNÉ: 500 Kč – celé se věnuje na 
dětský domov, na startu zajištěno občers-
tvení
Zvýhodněné startovné: 500 Kč na celý 
pár ve složení: muž - žena, rodina s dět-
mi a pár, který překročí v součtu věkovou 
hranici 110 let

CÍL AKCE: sportovní a společenské poba-
vení a výběr sponzorského daru pro dět-
ský dům RADOST v Dolních Měcholupech
PRAVIDLA ZÁVODU: každý cyklopár do-
stane mapu a itinerář cesty, na cestě musí 
najít 6 resp. 8 kontrolních bodů, kde bude 

razítko, které otiskne do startovní kartičky. 
Šlapka se nejede na čas a nebude vyhla-
šován vítěz, jede se na vlastní nebezpečí 
resp. odpovědnost
ZÁVĚR AKCE: společenský večer v res-
tauraci V PARKU se slosováním cyklopá-
rů o ceny věnované sponzory, pro pohodu 
zahraje a zazpívá rocková kapela
PŘIHLÁŠENÍ DO ZÁVODU: přihlásit se 
lze e-mailem, s potvrzením dostanete 
mapu a startovní kartičku s číslem, nebo na 
startu před restaurací V Parku. Prosíme o 
potvrzení Vaší účasti min. s týdenním před-
stihem, abychom mohli zajistit občerstvení 

Měcholupští cyklisté Vás zvou na sportovní sobotu

na startu. Přihlášky na e-mailové adrese 
zdena.pribylova@geoline.cz, startovné se 
vybírá až na startu do zalepené kasičky.

Zdena Přibylová

                    ELITE              MALÉ PIVOElite Malé pivo
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Sportovní klub Dolní Měcholupy („SKDM“) 
a Městská část Praha - Dolní Měcholu-
py („MČ“) se na přelomu dubna a května 
tohoto roku dohodly na spolupráci při vý-
stavbě nové klubovny SKDM. Spolupráce 
spočívá v tom, že SKDM vybuduje novou 
klubovnu namísto dosluhující současné 
z roku 1985. Na novou klubovnu bude 
připojena nová budova - tzv. Komunitní 
centrum Dolní Měcholupy. Celá stavba 
bude využívána pouze pro účely sportu 
a volnočasových aktivit a bude tak podpo-
rou sportu pro obyvatele Dolních Měcho-
lup. Výstavbu bude fi nacovat SKDM ze 

70 % a MČ ze 30 %. Celkové náklady na 
toto nové centrum sportu jsou předpoklá-
dány na částku ve výši cca 30 mil Kč.

SKDM nyní sdružuje téměř 80 členů, a to 
fotbalistů a stolních tenistů z řad dětí a do-
spělých. Víte, že SKDM je nejstarším spol-
kem fungujícím v Dolních Měcholupech? 
Počátek klubu se datuje od roku 1922. 
V klubovně jsou ovšem dochovány zápisy 
pokladní knihy již z roku 1908! Věřte nebo 
ne, ale za vstup do klubu SKDM se ten-
krát platilo 200 Kčs! Členství pak přišlo na 
2 Kčs ročně. 
Archivní dokumenty budou zpřístupněny 
veřejnosti v nové klubovně, která se bude 
nacházet nově v prvním patře nového zá-
zemí a to spolu s historickými trofejemi, 

dochovanými dokumenty 
a fotkami stoleté historie 
klubu. Pokud máte doma 
nějaké historické fotky, 
budeme rádi za kopie 
a velmi rádi je zveřejníme 
v klubovně.

V přízemí nového záze-
mí budou umístěny šatny, 
sklad tréninkových potřeb 
pro velké i malé fotba-
listy a stolní tenisty, dále 
bude místnost pro občerstvení typu bis-

tro, prádelna a technické 
místnosti. V prvním patře 
bude nově velký sál pro 
stolní tenis (cca 120 m2), 
kde se bude trénovat 
a budou se hrát mis-
trovská utkání. Tento sál 
může být využíván též 
pro potřeby setkávání klu-
bu seniorů či tanečních 
a divadelních vystoupe-
ní místních spolků (např. 
Leonardo). 

NOVÁ KLUBOVNA SPORTOVNÍHO KLUBU A KOMUNITNÍ 
CENTRUM DOLNÍ MĚCHOLUPY

V prvním patře bude dále nově klu-
bovna, regenerace pro sportovce (vý-
hledově sauna a vířivka), posilovna, 
úložné prostory a technická místnost. 

Nově vznikající Komunitní centrum - vizu-
elně jako přístavek vedle klubovny směrem 
k přístupové bráně - je koncipováno též 
jako dvoupatrová budova s celkovou vý-
měrou cca 370 m2. MČ plánuje nabídnout 
tuto budovu pro potřeby neziskového spol-
ku Leonardo, který se již 18 let stará o mi-
moškolní a volnočasové aktivity dolnomě-
cholupských školáků, předškoláků, ale též 
dospělých a seniorů. Myslíme si, že sym-
bióza sportu a volnočasových aktivit při-
spěje k upevnění a rozvoji mezilidských 

vztahů v naší obci. Obrovskou výhodu vi-
díme ve strategické lokalitě sportoviště, té-
měř přesně mezi „starými“ Dolními Měcho-
lupy a nově vznikající lokalitou Malý Háj. 

Rekonstrukce zázemí by měla začít 
v srpnu 2018 a ofi ciální otevření plánujeme 
na září roku 2019. Sousedům se tímto pře-
dem omlouváme za dočasný hluk v okol-
ních ulicích ze stavební činnosti.

Hezké léto přeje,
David PAVEL

Člen výboru SKDM

Malé pivo



SPORT

14

Všechna mužstva turnaje

Vítěz turnaje „O pohár starosty“ oddíl SKDM - bílí
Členové výboru SKDM Karel Mára 
a Josef Tipta

Dne 23. 6. 2018 proběhl na našem hřišti 
již 8. ročník turnaje mladší přípravky O po-
hár starosty Dolních Měcholup. Turnaje se 
zúčastnilo 8 mužstev: SK Dolní Měcho-
lupy (2 mužstva - bílí a zelení), TJ Kyje, 
FK Újezd nad Lesy, FK Loko Vltavín, SK 
Roztoky u Prahy, SK Posázavan Poří-
čí nad Sázavou, FAAZ Praha (fotbalová 
akademie). Pan starosta Dolních Měcho-
lup spolu s předsedou SK zahájili turnaj 
a začaly líté boje ve skupinách. Po odehrá-
ní základních skupin byla mužstva rozdě-
lena opět na 2 skupiny podle pořadí v zá-
kladních skupinách, kdy první dvě mužstva 
z každé kategorie postoupila do tabulky, 

o konečné 1. - 4. místo a další čtyři muž-
stva o konečné 5. - 8. místo. Boje o koneč-
né umístění v turnaji měly ještě větší náboj 
a kvalita zápasů se ještě zvýšila. Celý 

8. ročník fotbalového turnaje O pohár starosty 
Dolních Měcholup

turnaj řídila trojice velmi zkušených roz-
hodčích a to pánové Jiří Tichý, Petr Handl 
a bývalý ligový a mezinárodní rozhodčí 
Ivan Grégr. A jak to všechno dopadlo?

Výsledky turnaje: o 1. – 4. místo 
1. SK DM bílí
2. FAAZ Praha
3. SK Posázavan Poříčí nad Sázavou
4. SK Roztoky u Prahy
O 5. – 8. místo
5. FK Loko Vltavín
6. FK Újezd nad Lesy
7. TJ Kyje
8. SK DM zelení
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Nejlepší hráči turnaje - vlevo i náš Josef Pavel (r. 2010) s 18 brankami

Nejlepším brankářem byl vyhlášen Jakub 
Kaisler z FK Loko Vltavín, nejlepším hrá-
čem turnaje Filip Rahbani z FAAZ Praha 
a nejlepším střelcem byl vyhlášen Josef 
Pavel (18 branek) z domácí SK DM. Zvlášt-
ní cenu za 1. odehraný zápas ve své krát-
ké kariéře dostal Karel Fischl z domácí SK 
DM.
Pan starosta na konci turnaje předal di-
plomy, poháry a medaile, včetně malých 
dárků všem zúčastněným týmům, jednotli-
vým hráčům i rozhodčím. Poděkoval všem 
zúčastněným i funkcionářům SK za velmi 
dobrou organizaci a poté 8. ročník turnaje 
O pohár starosty Dolních Měcholup ukon-
čil. 
Výbor SK děkuje celé mladší přípravce 
včetně trenérů za velmi dobrou repre-
zentaci!

Karel Mára
předseda výboru SKDM

Naše MČ se letos podruhé zapojí do ce-
lopražské akce, která podporuje aktivní 
mobilitu (cyklistika, koloběžky, in-line, jízda 
na koni, vodní turistika a doprava), pro-
paguje bezpečnou cyklistickou dopravu 
a možnosti rekreace v Praze, chce propojit 
zkušené cyklisty se začátečníky a podnítit 

v nich zájem o každodenní cyklistiku, tedy 
o klidnější město pro život.
Trasy povedou z různých míst po celé 
Praze do cíle cesty v Karlíně v Křižíkově 
ulici. Skupinové jízdy, které povedou zku-
šení průvodci, odstartují podle předem 
stanoveného časového rozvrhu. Účastníci 

skupinové jízdy dostanou tričko s logem 
akce a zvoneček na kolo. Předpokláda-
ný sraz účastníků v naší MČ je v cca 9 h 
před restaurací V Parku, bude upřesněno 
na webových a facebookových stránkách 
úřadu.

Zdena Přibylová

12. PRAŽSKÉ CYKLOZVONĚNÍ 

11
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IKS-MARKETING, s.r.o.
Na Návsi 525/6 , Praha 10 - Dolní Měcholupy

281 932 007, info@iks.cz
Dodáváme a montuje nová okna, vrata 

a odvětrávané fasádní systémy.
http://www.odvetravane-fasady.cz/

AUTO LS, s.r.o.
Dolnoměcholupská 51/47, 111 01 Praha 10 - Dolní Měcholupy

Radek Slavík
Tel. 603 463 941   e-mail: autols@autols.cz

Autodoprava, přeprava osob a nákladů do 3,5t, 
autoporadenství
www.autols.cz

CO-VIN s.r.o.
V Dolinách 213/5, 111 01 Praha 10

Jaromír Los 
tel. +420. 604 791 147

Velko i maloobchodní prodej kvalitních italských vín.

Ing. Josef Krtička
Za Zahradami 384/23, 111 01  Praha 10
604 120 079   josef.krticka@seznam.cz
Revize tlakových a plynových zařízení

Školka Amálka
Na Slavíkově 205/7, Praha 10 Dolní Měcholupy 111 01

kontaktní osoba Iva Zelená
 777 208 878, 777 908 878

info@skolkaamalka.cz   www.skolkaamalka.cz
Péče o děti od 1,5 roku v půldenním i celodenním režimu

Vydavatelství JAJA spol. s.r.o.
Ke dráze 450/10, Dolní Měcholupy

Václav Janko
702 065 976 / 608 960 242, 

rcmodely@rcmodely.cz
Tisk, grafi ka, redakční činnost. 

www.rcmodely.cz

PLYNOMAX s.r.o.
V Planinách 284/15, Dolní Měcholupy 

Lukáš Svoboda
info@plynomax.cz, 734 334 252

Montáž, servis, revize plynových kotlů.
www.plynomax.cz

PIZZA DO KRABICE.CZ s.r.o.
Kutnohorská 40, 109 00, Praha 10 – Dolní Měcholupy

Rozvoz tel. 605 92 92 92
Otevírací doba od 10 - 22 hod

Pestrý výběr pizz, salátů a těstovin 
www.pizzadokrabice.cz

Cvičení pro děti i dospělé
Tělocvična MŠ Dolní Měcholupy

Ke školce 254/12, 111 01 Praha-Dolní Měcholupy
Dagmar Benešová

777 239 868, dasa.pistorova@centrum.cz
cvičení a gymnastická průprava pro děti 

(úterky 17 - 18h), dále pak vedu dospělé (neděle 20 - 21h) 
bosu cardio fi tbody 

www.dasa-cviceni.cz

Seznam podnikatelů

Milena Junková
Na Konci 158/5, 111 01 Praha 10 – Dolní Měcholupy

tel: 604 637 238, e-mail: Junkova@volny.cz
vedení účetnictví, daňové evidence, DPH, kontrolní hlášení, 

mzdy, daňová přiznání

Poradna Trinity - Gabriela Dvořáková
Nad Sadem 462/8, 111 01 Praha - Dolní Měcholupy

Tel: 607 960 372, www.homeopatie-poradnatrinity.cz, 
gabriela@homeopatie-poradnatrinity.cz, 

Léčba chronických i akutních zdravotních potíží pomocí 
homeopatie a autopatie.

ELEKTROservis
Roman Tůma 

Kutnohorská 44/31 Dolní Měcholupy.
Tel: 606 951 002  mail: romtum@seznam.cz

opravy, připojení a revize elektro zařízení a spotřebičů

Roman Tůma 
Kutnohorská 44/31 Dolní Měcholupy 

tel. 606 951 002 volat můžete 24h. mail: romtum@seznam.cz
Hodinový manžel - opravy a údržba všeho druhu

Martin Dolák
Kryšpínova 527/2, Praha 10 Dolní Měcholupy

telefon: 723 357 735 mail:  martin.dolak@dolici.cz
Instalace, programování a servis silnoproudých 

i slaboproudých rozvodů a zařízení včetně VoIP technologií.
Certifi kovaný specialista pro veškeré výrobky 

2N Telekomunikace a.s.

REGISTR VOZIDEL
Lucie Sobková

Tel: 777 074 907
Zprostředkování veškerých úkonů v registru vozidel (registrace 

nových vozidel, převody, ztráta RZ, zápisy změn, atd.)

Soukromá Mateřská škola KOŠÍK 
akreditovaná MŠMT 

Za Kovárnou 422/15, Praha-Dolní Měcholupy
Lenka Korejčíková

Tel: 608 241 021, 732 741 587 mail: sprava@mskosik  
www.mskosik.cz

Výchova, vzdělávání a péče o děti od 2 - 7 let, logopedická 
prevence, program pro děti z cizojazyčného prostředí

Koupím rodinný dům v Dolních Měcholupech. 
Volejte 604 617 788

Na pobočku pizzadokrabice.cz v Dolních Měcholupech 
hledáme kuchaře(ku) a řidiče(ku) na rozvoz.

Pracovní doba od 10 do 22 hodin, směny dle domluvy.
V případě zájmu zašlete CV na eliska.urbancova@seznam.cz

22. 9. 2018 se koná pochod Z DUBČE DO DUBČE
více info na www.zdubcedodubce.unas.cz.

PLACENÁ INZERCE


