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Co pøipravujeme 
– zpráva z Výboru pro územní rozvoj
Generel pìších cest a cyklotras

Doprava v naší MČ Praha – Dolní Měcholupy zažívá velmi často téměř „kolaps“. Je známo, že když člověk spěchá, tak by měl přidat do 
kroku, tak jak to bylo v letech minulých, tím z něj alespoň částečně spadne stres. Bohužel dnes většina lidí, když spěchá, tak stojí na 
zastávce autobusu s pohledem do dálky, kdy přijede zpožděný autobus, nebo sedí a pomalu popojíždí v koloně vozidel. Bohužel z naší 
MČ jsou kolony téměř na všechny strany. Městská cyklistika se stává pomalu součástí městské dopravy, pokud cyklista jede po frekven-
tované silnici, není to moc bezpečné, proto jsem navrhla propojení naší MČ se sousedními MČ původními historickými cestami, které 
doufám budou využívány pro cestu do práce, kondiční sport jako je chůze, běh, bruslení. Všechny navržené trasy většinově respektují 
původní historické cesty, které jsou v majetku obce nebo pozemkového fondu.
Rozdělila jsem je do 4. etap:
1. Etapa – propojení s Malým Hájem (cca 450 m)
2. Etapa – propojení s Uhříněvsí (cca 1 800 m)
3. Etapa – propojení s Hostivaří, resp. vlakovým nádražím (cca 750 m)
4. Etapa – propojení s A44 (malý obchvat DM) (cca 1 100 m)
Zastupitelstvo schválilo zadat projekt na proveditelnost tohoto generelu na 27. zasedání, projekt byl zadán.
Naše městská část se zapojí do pražského projektu „Čistou stopou Prahou“ 
www.cistoustopou.cz

Ing. Zdeňka Přibylová
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ZPRÁVY Z RADNICE

Zastupitelstvo MČ Praha – Dolní Měcholupy na svém 25. řádném zasedání dne 14. 11. 2016:

VZALO NA VĚDOMÍ:
- rezignaci Ing. Zbyňka Kozla na funkci člena zastupitelstva městské části z důvodu pracovní vytíženosti. Náhradníkem za volební usku-
pení nezávislých kandidátů Naše Měcholupy na uvolněný mandát je Ing. Martin Svoboda, který složil slib a je novým členem ZMČ
- informaci policie o trestné činnosti za měsíc září a říjen, kdy došlo k několika vloupáním do sklepů i RD
SCHVÁLILO:
- změny složení výborů ZMČ – finančního a kontrolního
- rozpočtové úpravy, navýšení rozpočtu pro dovybavení Jednotky sboru dobrovolných hasičů Dolní Měcholupy ve výši 590.4 tis. Kč, která 
bude použita na pořízení motorového čerpadla a dalšího materiálu dle určené specifikace
- smlouvy mezi městskou částí, Euro Parkem Praha, a.s. a Real 2, a.s. na koupi pozemku č. parc. 584/11 v k.ú. Dolní Měcholupy za cenu 
12 mil. Kč na stavbu předškolního a školního zařízení v lokalitě Malý Háj
- složení vyjednávacího týmu ve věci prodej ČOV s KOVOŠROT GROUP CZ, a.s. ve složení Ing. O. Vich, Ing. M. Svoboda 
a Ing. L. Dostál
- vstup do Sdružení místních samospráv ČR
SOUHLASÍ:
- s přijetím nabídky společnosti KÁMEN Zbraslav na prodloužení dočasnosti provozu s omezením na dalších 5 let a s finanční kompen-
zací a jednání se společností KZ

Zastupitelstvo MČ Praha – Dolní Měcholupy na svém 26. řádném zasedání dne 12. 12. 2016:

VZALO NA VĚDOMÍ:
- informaci policie o trestné činnosti za měsíc listopad, kdy došlo k 6 tr. č. (vloupáním do vozidel a bytových domů)
prodej motocyklu
SCHVÁLILO:
- hospodaření a plnění rozpočtu k 30. 9. 2016, rozpočtové úpravy
- rozpočtové provizorium na začátek roku 2017
- smlouvu o zřízení věcného břemene s PREdistribuce, a.s.
- smlouvu o pronájmu části pozemku č. parc. 584/25 v k.ú. Dolní Měcholupy (ul. Františka Jansy) za účelem umístění kontejneru na sběr 
textilu
SOUHLASÍ:
- s jednáním se společností KÁMEN Zbraslav a s uzavřením smlouvy o poskytnutí daru

Zastupitelstvo MČ Praha – Dolní Měcholupy na svém 27. řádném zasedání dne 18. 1. 2017:

VZALO NA VĚDOMÍ:
- informaci policie o trestné činnosti za měsíc prosinec, kdy došlo k 5 tr. č. (vloupáním do vozidel a bytových domů)
SCHVÁLILO:
- rozpočet na rok 2017 a rozpočtový výhled do roku 2022
- smlouvu se společností Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. v zastoupení spol. TEMO-TELEKOMUNIKACE, a.s. o právu pro-
vést stavbu na pozemcích č. parc. 218/1, 675/25, 747/2, 750 a 751/1 v k.ú. Dolní Měcholupy za účelem stavby spočívající v provedení 
ochranných trubek pro optický kabel k připojení rozvaděče veřejné komunikační sítě a elektrické přípojky a smlouvu o smlouvě budoucí 
o zřízení služebnosti na uvedenou stavbu 
- směrnici pro zadávání veřejných zakázek
- zadání projektu na proveditelnost generelu pěších cest a cyklotras v městské části
- s vyhlášením ideové architektonicko-urbanistické soutěže o návrh na zpracování studie „Revitalizace návsi MČ Praha – Dolní Mě-
cholupy“
STANOVILO:
- měsíční odměny za výkon funkce člena zastupitelstva na základě novely nařízení vlády
SOUHLASÍ:
- se zadáním projektu na proveditelnost generelu pěších cest a cyklotras v městské části
- s vyhlášením ideové architektonicko-urbanistické soutěže o návrh na zpracování studie „Revitalizace návsi MČ Praha – Dolní Mě-
cholupy“ 
- s podáním žádosti o svěření do správy městské části pozemek č. parc. 584/10 k.ú. Dolní Měcholupy za účelem záměru stavby předškol- 
ního a školního zařízení na pozemcích č. parc. 584/10 a 584/11 a následně požádat o změnu ÚP hlavního města Prahy tak, aby umožnila 
na předmětných pozemcích požadovanou výstavbu

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 Měcholupy         

        Šárka Fořtová , tajemnice ÚMČ
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Podìkování
Sněhová kalamita v polovině měsíce ledna zasáhla i Prahu a nevyhnula se tak ani naší Městské části. Některé chodníky zůstaly téměř 
neschůdné, avšak některé, díky našim občanům, byly uklizené a čisté. Rádi bychom touto cestou poděkovali právě těmto občanům. 
Nejsou sice povinni chodníky od sněhu uklízet, ale nebylo jim to lhostejné a chodník před svou nemovitostí uklidili.

Děkujeme 

Poplatky ze psù
Dovolujeme si vás upozornit, že koncem měsíce března je nejzazší termín pro zaplacení místního poplatku za vašeho čtyřnohého 
miláčka.
Poplatek můžete zaplatit v hotovosti v úředních hodinách do pokladny úřadu nebo převodem na náš účet č. 2111281318/2700 s variabil-
ním symbolem 1341xxx, doplněným číslem popisným vaší nemovitosti (např. 1341422).
Včasným zaplacením poplatku, na který se vztahuje mimo zákona o místních poplatcích č. 565/1990 Sb. i zákon č. 280/2009 
Sb. – DAŇOVÝ ŘÁD, se vyhnete správnímu řízení, které vám může přinést další finanční náklady.
Nezapomeňte, že i změny o vašem pejskovi je nutné včas nahlásit. Ohlašovací povinnosti podléhá každý pes starší 3 měsíců, 
a to i v případě uplatnění osvobození dle §2 odst. 2 nebo 3 zákona 565/1990 Sb.
Šetřete své peníze a čas a zaplaťte včas!

Jana Hlavatá – úřad MČ

Poštovna v Dolních Mìcholupech
V roce 2010, přesně 1. 4. 2010, byla v objektu Úřadu městské části Praha – Dolní Měcholupy zřízena „Poštovna“. Chvíli trvalo, než si 
místní občané na tuto službu zvykli, ale nakonec jsou většinou rádi, že zde poštovna slouží. S ohledem na skutečnost, že se sem stále 
přistěhovávají noví spoluobčané a v poslední době se množí telefonické i osobní dotazy občanů na možnosti naší poštovny, usoudila 
jsem, že je třeba po delší době udělat jakousi osvětu, týkající se služeb naší poštovny. 
Letitým záměrem v Dolních Měcholupech bylo zřízení pobočky České pošty, s. p. Několikaleté projednávání vyústilo v roce 2010 v uza-
vření smlouvy mezi MČ Praha – Dolní Měcholupy a Českou poštou na zřízení výdejního místa v prostorách úřadu. Pobočku jako takovou 
Česká pošta v dobách, kdy uvažovala o rušení svých poboček, neměla v úmyslu zřizovat. Zastupitelstvo tehdy bylo rádo, že alespoň 
trochu touto nově zřízenou službou občanům Dolních Měcholup odlehčí. Jako Partner České pošty tedy bylo zřízeno výdejní místo. 
Znamená to, že pokud vás doručovatelé nezastihnou doma, uloží vám zásilku u nás. Naši občané již nemusí vážit cestu do spádové 
poštovní pobočky Pošta Praha 111 v Horních Měcholupech a stát tam dlouhou frontu a mohou si svou zásilku vyzvednout v blízkosti 
svého domova. Toto zřízené výdejní místo není pošta ani není poštou jako takovou obsluhováno. To uvádím zejména z toho důvodu, že 
se v poslední době promítly problémy České pošty až k nám. Naše poštovna je obsluhována zaměstnanci úřadu, kteří s Českou poštou 
nejsou v žádném závazku. Vybavení, které na poštovně máme, je kromě razítka, propisek a některých formulářů, výhradním vlastnictvím 
Městské části Dolní Měcholupy, a to včetně používaných zařízení výpočetní techniky a vlastního programového vybavení. Nejsme tedy 
připojeni do systému České pošty a v případech, kdy vám pomáháme dohledat vaši zásilku, která u nás není uložena, máme k dispozici 
pouze veřejně dostupný internetový portál České pošty „Vyhledávání zásilek“ a telefonní čísla, která jsou uvedena v informačních zdro-
jích České pošty. I my máme mnohdy velký problém se na Poštu Praha 111 (Milánská) nebo Depo Malešice dovolat. 
Přes naše soustavné požadavky na přepsání změny času provozu poštovny, které Česká pošta uvádí na Výzvách a ty vám pak vhazuje 
do schránek, zůstává stále u výzev na vyzvednutí balíků čas provozu poštovny od 14.00 hodin. Tato doba byla sjednána ve smlouvě 
při vzniku poštovny, tj. v roce 2010. V té době jsme nikdo neměl s takovýmto provozem zkušenosti. Jak však čas ukázal, byla v zájmu 
uspokojení klientů ještě v prvním roce provozu provozní doba upravena. Pošta však dodnes, přes mnohé urgence a naše požadavky na 
úpravu smlouvy, provozní dobu plošně neupravila. Využívám proto této možnosti, abych vás znovu informovala, že poštovna je otevřena 
pondělí až čtvrtek od 8.00 do 18.00, v pátek od 8.00 do 16.00 hodin. 
Poštovna je pouze výdejním místem zásilek. Služby České pošty jako odesílání zásilek a peněžní služby, uzavírání pojistných smluv 
a bankovní služby nejsou v kompetenci našeho výdejního místa. 
Služby portálu CzechPoint (výpisy z rejstříků, ověřování pravosti dokumentů a podpisů, konverze dokumentů) můžete využít na Úřadě 
městské části v hodinách pro veřejnost, tj. v pondělí a středu od 8.00 – 12.00 a od 13.00 – 17.30 hodin a v pátek od 8.00 do 11.30 hodin. 
Případné změny či úpravy provozní doby poštovny i úřadu, zejména v období kolem svátků, naleznete na našich webových stránkách: 
www.dolnimecholupy.cz nebo na úředních deskách úřadu.
Doufám, že se mi podařilo vám funkci naší poštovny trochu více přiblížit a pomoci tím oběma stranám k vzájemnému pochopení a poro-
zumění. Věřte, že je naší prioritou vaše spokojenost a že se snažíme v rámci našich možností hájit vaše zájmy.
Na závěr mi dovolte pro srovnání pár čísel, jak to bylo v roce 2010 a jak je to nyní. V roce 2010 bylo měsíčně ukládáno kolem 400 – 500 
zásilek. Z toho cca jedna čtvrtina byly balíky. Za prosinec 2016 to bylo 707 kusů listovních zásilek a cca 350 balíků. Nepřesnost je dána 
tím, že bylo několik balíků ukládáno na Poště Praha 111 a až po naší výzvě byly tyto převezeny sem k nám. Z uvedené informace je 
jasně zřejmý dvou až třínásobný nárůst. 
Děkuji za čas strávený nad těmito řádky a věřím, že kdo neznal, co se skrývá za naší poštovnou, bude alespoň trochu se situací sezná-
men. 

Jana Hlavatá – úřad MČ
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Jede, jede poštovní panáèek – panenka!
Snad nebude ke škodě připomenout, že Dolní Měcholupy měly od roku 1897 tak zvanou polní poštu v Hostivaři, a to plných 58 let, až do 
roku 1955, kdy byla nově zřízena v Horních Měcholupech.
Některá jména „pošťáků“ zůstala v paměti: Vopička, Beneš, Vandas, Horník, Vancová.
Ti první ještě chodili v pelerině pěšky, na kole. Šlo o ochotné doručovatele. Kromě listovních zásilek přinesli i menší balíček, telegram, 
inkasovali tržby z prodejen, vzali občanům složenku k proplacení, přinesli známku, peníze, důchody atd.
I současná pošta a její „přespolní“ personál plní vzorně své služby, stejně tak naše „poštovna“. DÍKY! 

(Původní pošta byla v nízké zděné budově poblíž hostivařského nádraží. Občané Měcholup měli k ní snadný přístup přes závory tratě. 
Cesta však do Hostivaře, v té době, byla na úrovni „polní“, až do roku 1898, kdy byla vyštěrkována.)

2017
Zalovil v paměti Oldřich Podehradský

Pøednášky pro seniory
I v roce 2017 pořádá Sociální, kulturní a sportovní komise Městské části Praha – Dolní Měcholupy ve spolupráci s Městskou policií hl. 
m. Prahy oblíbené přednášky na téma první pomoci pro seniory. Přednášky se budou konat v zasedací místnosti v prvním patře budovy 
úřadu v níže uvedených termínech. Termín přednášek je vždy v úterý od 15.00 hodin a potrvá podle počtu dotazů či diskuzních příspěvků 
hodinu až hodinu a půl.
Termíny a téma přednášek: 
31. 1. 2017 – Bezvědomí
14. 2. 2017 – Cizí těleso v ráně, krvácení, šokové stavy
28. 2. 2017 – Hepatitidy, meningokok, meningitida, náhlá příhoda břišní, ošetření ran, plicní embolie
14. 3. 2017 – Paraziti (veš, tasemnice, svrab, atd.), zánět středního ucha
28. 3. 2017 – Úrazy dětí

Těšíme se na Vás!

Naše společné akce za rok 2016 jsme zakončili zájezdem do vánočního Českého Krumlova. Zájezd se velmi vydařil. Všichni byli velmi 
spokojeni 

Slávka Hagelová – Klub důchodců

INFORMACE  Z RADNICE

Ohòostroje v Dolních Mìcholupech
Na základě požadavku občanů Dolních Měcholup si dovolujeme připomenout zákaz používání ohňostrojů při příležitostech různých oslav 
narozenin, výročí apod. Zejména naše zvířecí kamarády hluk, provázející ohňostroje, stresuje a ubližuje jim. 
Dosavadní obecně závazná vyhláška hl. m. Prahy č. 42/1999 Sb. o omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného 
pořádku při užívání pyrotechniky ve znění OZV č.11/2008 hl. m. Prahy zahrnuje zákaz používání pyrotechniky na celém území hl. m. 
Prahy s výjimkou míst, pro toto vymezených a dnů jako je Silvestr a Nový rok. 

Jana Hlavatá – ÚMČ Dolní Měcholupy

Kam s pou�itým potravináøským 
tukem nebo olejem?
Praha zavedla nově sběr použitých rostlinných olejů a tuků. Můžete je odevzdat ve všech sběrných dvorech. Podmínkou je, aby byly 
v uzavíratelných plastových nádobách, nejlépe v PET lahvích. 

Děkujeme, že třídíte odpad.
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V sobotu 8. dubna 2017 proběhne opět velký jarní 
úklid v Dolních Měcholupech. Připojte se k nám, malí 

i velcí. Všichni chceme  
„ČISTÉ DOLNÍ MĚCHOLUPY“.

Zaregistrujte se na www.uklidmecesko.cz  
jako dobrovolníci.

Sraz všech účastníků 8. 4. 2017 v 9.00 v parku 
u ZŠ Kutnohorská.

Srdečně zve Komise kulturní, sociální a sportovní
Těšíme se na Vás!!!
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ZŠ Kutnohorská ve školním roce 2016/2017
Školní rok 2016/2017 přinesl do základní školy v Dolních Měcholupech řadu změn. Především je to nové vedení školy, ale také obměna 
učitelského sboru a přijetí dvou prvních tříd. Také budova školy dostává novou tvář – v listopadu žáky překvapila zelená výmalba chodeb 
a kresby na zdech u vstupu do školy, které představují přírodní výjevy a jsou inspirovány měcholupským parkem. Žáci nově zažívají, jaké 

Školní parlament

ZÁPIS
Milý budoucí prvňáčku,
srdečně Tě zveme k zápisu do 1. třídy, který se uskuteční v pon-

dělí 3. dubna a v úterý 4. dubna 2017, vždy od 13:30 hodin, v budo-
vě ZŠ Kutnohorská v Dolních Měcholupech. Nezapomeň s sebou 
vzít také rodiče.
Těšíme se na Tebe. 

Milí rodiče,
aby se paní učitelky moh-

ly dětem věnovat dostateč-
ně dlouhou dobu a ostatní 
předškoláci s rodiči nemuseli 
dlouho čekat, rozhodli jsme se 
zavést tzv. registrační systém. 
Vytvořili jsme tabulku s roz-
pisem hodin a chtěli bychom 
Vás požádat, abyste se zasta-
vili v naší ZŠ a k jednotlivým hodinám své děti zapsali. 

Aktuality týkající se zápisu do 1. tříd a další informace sledujte, 
prosím, na webu školy.

 www.kutnohorska.cz

to je podílet se na chodu školy, protože každá třída má své zástupce ve školním parlamentu, který 
pravidelně probírá své návrhy s panem ředitelem. Také proběhla soutěž o logo školy – se svými 
nápady se mohli zapojit žáci, rodiče i přátelé školy.
Obě třídy prvňáčků neskočily hned rovnýma nohama do vyučování, ale první dva dny školy měly 
vyhrazené pro adaptační kurz – pod vedením zkušených lektorů hrály hry a seznamovaly se 
s třídními učitelkami i spolu navzájem.
Již v říjnu se dvě třídy vydaly na školu v přírodě, a to do Stach na Šumavě. Horské počasí bylo 
nevyzpytatelné, což ovšem nebránilo velkým zážitkům. Čtvrťáci totiž na školu v přírodě nastoupili 
jako studenti Školy čar a kouzel v Bradavicích, byli rozřazeni do jednotlivých kolejí a museli plnit 
řadu úkolů, zkoušek a především spolupracovat, aby úspěšně absolvovali své kouzelnické studium 
a porazili Lorda Voldemorta. To druháci měli úplně jiné starosti – proměnili se totiž všichni v Mimoně 
a usilovně hledali svého Padoucha.
Na konci října vyměnili žáci tradiční výuku za halloweenský projektový den. Každá třída měla svůj 
vlastní různorodý program, který zahrnoval např. povídání o anglických tradicích, logické úko-
ly, sestavování kouzelnické mapy či vytváření halloweenské výzdoby. 5. třída připravila soutěže 
a tvoření pro návštěvu z mateřské školy.
V průběhu pololetí se žáci také mnohdy učili jinde než ve školních lavicích, a to především v Plane-
táriu Praha, Muzeu hl. m. Prahy a v Toulcově dvoře, kde zažili příběh žabího putování nebo zkou-
mali, co obsahuje půda. Jak jezdit na kole bezpečně se pak učí čtvrťáci a páťáci v Centru dopravní 
výchovy v Horních Měcholupech.
Adventní čas přivítali žáci nejprve ve školních vánočních dílnách, kde spolu s rodiči dekorovali 
keramické ozdoby nebo tvořili z ovčího rouna, poté pak s celými Dolními Měcholupami u vánočního 
stromu v parku. Ve škole proběhl již 14. ročník tradičního Vánočního turnaje v dámě, zapojilo se 
mnoho žáků včetně prvňáčků.

Ly�aøský a snowboardový kurz v Peci pod Snì�kou

14. roèník v ánoèního turnaje v dámì

V ánoèní dílny

V lednu vyjel pátý ročník na první lyžařský a snowboardový kurz do Pece pod Sněžkou.
Velkému zájmu žáků se těší kroužky, kterých je letos široká nabídka, škola nabízí dvacet dva aktivit. Další novou nabídkou pro žáky jsou 
tzv. školní kluby, které vedou jednotlivé třídní učitelky a nabízejí v nich doučování, zážitky u deskových a logických her či ve čtenářském 
klubu. Kluby a doučování jsou hrazeny z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, pro žáky jsou zdarma. Školní družina se od 
září rozšířila o další oddělení, takže má v současnosti čtyři. Děti mají každý den možnost pobýt v přírodě a také pravidelně navštěvují 
bibliobus.
Co nás ve škole ještě čeká? 3. a 4. dubna proběhne zápis do prvních tříd. Připravujeme odborně zaměřená setkávání s rodiči žáků  
s cílem poskytnout rodičům informace spojené s konkrétními tématy. Pro budoucí prvňáčky proběhnou do konce školního roku tři setkání, 
při nichž si zkusí, jaké to je chodit do školy. Na ozdravný pobyt do oblasti Benecka vyjedou začátkem června prvňáci a třeťáci. O letních 

prázdninách pak plánujeme vytvořit nové učebny, sborovnu a pokra-
čovat v proměně školy a ve vytváření příjemného prostředí.

Kolektiv ZŠ Kutnohorská

VZDELÁVÁNÍ�

zpravodaj_1_2017.indd   7 14.2.2017   16:25:09



Vážení klienti – milí přátelé, rok 2016 se uzavřel. Pojďte se s námi krátce ohlédnout za nejdů-
ležitějšími událostmi, které se v Leonardu udály. Završili jsme 16. rok naší existence. V Dolních 
Měcholupech jsme uspořádali již jubilejní 10. ročníky oblíbených akcí pro veřejnost: podesáté 
jste měli možnost být součástí Lampiónového průvodu (který přijel pozdravit i Svatý Martin na 
bílém koni) a děti si podesáté vyzkoušely svou zdatnost v Tarzanově desetiboji.
V průběhu roku 2016 jsme uspořádali celkem 33 akcí pro veřejnost. V prvních měsících šlo 
o akce výhradně „pod střechou“: tradiční maškarní ples v tělocvičně MŠ, přednášky pro rodiče, 

tvořivé dílny. V březnu jsme společně s malými Leonky vynesli Moranu, paní Zimu, a poté již jarní počasí otevřelo dveře větším akcím 
pro veřejnost. Pálení čarodějnic jsme v roce 2016 opět uspořádali v prostoru před bytovým komplexem Malý háj, ve spolupráci s SDH 
DM. Zpestřeno bylo magickým bubnováním a velkým ohněm. Na začátku května se v parku konaly Hry pod májkou, soutěžní odpoledne 
speciálně koncipované pro děti nejmenší a školkové. Závěr školního roku jsme oslavili společným odtancováním a soutěžním odpoled-
nem zvaným Tarzanův desetiboj. 
Na rozdíl od škol ani o letních prázdninách nebylo v Leonardu pusto. Podobně jako o pololetních a velikonočních prázdninách i v létě 
probíhal celodenní program příměstských táborů. Tři červencové týdny byly věnovány Hledání pokladů, v srpnu se na táboře sešli arche-
ologové a přírodovědci. Podzimní prázdniny pak strávily děti pod vlajkou Kryštofa Kolumba.
Poslední čtvrtletí roku patřilo dalším třem velkým akcím: v říjnu se konal tradiční Les duchů (navštívilo ho 116 dětí), v listopadu Lampió-
nový průvod (odhadem 300 osob) a v prosinci Mikuláš na Dvorku, který obdaroval 100 dětí.

T ábor pøírodovìdci – srpen 2017

Naše malé roztleskávaèky Green Angles 
– vystoupení na plese

Keramické výrobky z naší dílny

AKCE PRO VEŘEJNOST – SOUTĚŽE PRO DĚTI – TVOŘIVÉ DÍLNY 
 PŘEDNÁŠKY PRO DOSPĚLÉ – PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY 

 PRAVIDELNÉ KROUŽKY A KURZY – PŘEDŠKOLKA LEONKA

Také rok 2017 má na kontě již dvě proběhlé akce – přednášku Péče o první zoubky 
a Taneční ples. Součástí plesu bylo mj. vystoupení našich tanečních kroužků pro 
3 – 6leté děti (Minitanečky, Balerínky, Tanečky, Tancování, Roztleskávačky). 
Děti z našich kroužků prezentovaly svoje umění v roce 2016 také prostřednictvím 
veřejných představení a účastí v několika pražských a celostátních soutěžích. Naši 
nejstarší divadelníci nastudovali shakespearovo Zkrocení zlé ženy, dramatické 
kroužky se účastnily přehlídky Otvírání, taneční skupina DMTS soutěžila na přehlíd-
ce tanečních souborů, naše nejstarší keramičky získaly ocenění v celostátní soutěži 
zaměřené na sklo a keramiku. Soutěže na nás čekají i letos – obvodní kolo Otvírání 
se v pražských divadlech koná již v březnu.
V březnu opět plánujeme také rozloučení s Moranou či velikonoční dílny a přinese-
me nabídku příměstských táborů na léto 2017. Podrobnosti a přesné termíny vždy 
najdete na našem webu www.leonardos.cz.

Na co se můžete těšit hned v únoru? V neděli 19. února 2017 zveme všechny malé 
i velké, děti i dospělé na Masopust v Dolních Měcholupech. 
Vážení čtenáři, těšíme se na shledání s vámi v Leonardu nebo na akcích, které pro 
vás připravujeme. Máme radost, že zájem o aktivní trávení volného času, o akce pro 
rodiny s dětmi, ale i o vzdělávací kurzy a kroužky neutuchá. Potěšující je zejména 
dlouholetá docházka dětí, které s námi začínaly jako dvou či tříleté a které dnes již 
odrostly místní škole, a stále se k nám vracejí. Zvláště si však vážíme vás, dospě-
lých klientů, kteří k nám přicházejí načerpat energii, pohodu nebo i nové dovednosti 
– zatančit si, zacvičit, tvořit, učit se jazyky. Těší nás, že pomáháme navazovat nová 
přátelství, budovat komunitu. Vždyť našimi prostorami týdně prochází více jak 250 
dětí a 60 dospělých účastníků kurzů. 
Pokud máte také vy zájem o kroužky či kurzy v Leonardu, pište na info@leonardos.
cz. Právě teď je ten správný čas – další pololetí začíná 13. 2. 2017.

Co připravujeme pro 2. pololetí školního roku 2016 – 2017 nově?
Grafomotorika – kroužek pro předškoláky pro správný nácvik motoriky pro psaní a další dovednosti šikovného školáka
Tvoření – tvořivý, výtvarný kroužek pro děti školkového věku
Keramika V – další skupina keramického kroužku pro děti od 6 cca do 13 let

VZDELÁVÁNÍ�
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Taneèní ples leden 2017 – soutì�e pro dìti
Roztleskávačky (začátečníci) – na základě zájmu připravujeme do 
nabídky navíc druhou skupinu 
Muzikál – tanec, zpěv, dramatizace – vše v jednom pro děti 6 – 
15leté
Balet – pro děti 6 – 9leté
Muzikanti – na základě zájmu vypisujeme druhou skupinu hudební-
ho kroužku pro děti 3 – 6leté
Rychlá veverka – program vycházející z principu woodcraft pro děti 
4 – 6leté
Přírodovědný kroužek – pro děti z 1. – 3. třídy ZŠ
Skřítci – přípravka na školku – celé dopoledne bez maminky – pro 
děti 2 a 3leté
Ranní jóga B – druhá skupina jógy pro dospělé (bez rozdílu věku), 
která vás ráno nabije energií na celý den

Herecký soubor Kejklíøi – Zkrocení zlé �eny

Dìtský domov Radost 

– Dolní Mìcholupy
Jak ten čas letí. V listopadu 2016 uběhlo již deset let od otevření dětského domova v Dolních Měcholupech. 
Obecně prospěšnou společnost Radost, která provozuje dětský domov, založily čtyři kamarádky – Jana, Jitka, Luba a Jana. Dnes už asi 
ani neví, jak to všechno začalo, ale důležité je, že vytrvaly ve svém snažení vybudovat malý rodinný dětský domov Praze. 
Starší bytovku v rozvíjejících se Dolních Měcholupech nám poskytla radnice této městské části. Na pět let se ze zakladatelek dětského 
domova staly podnikatelky, stavařky, projektantky, personalistky, úřednice, fundraiserky. Díky tomu mohl být v listopadu 2006, ve zrekon-
struované budově, slavnostně zahájen provoz dětského domova. Nastoupili první pedagogičtí pracovníci a také první čtyři děti.
Nemůžeme jmenovitě zmínit všechny osoby a instituce, které pomohly Dětský domov Radost vybudovat, ani všechny další přátele 
a sponzory, kteří nám pomáhají v běžných provozních problémech. Za deset let provozu dětského 
domova by to byl opravdu dlouhý seznam. 
Domnívám se, že za deset let již náš dětský domov v Měcholupech zdomácněl. Někteří měcho-
lupští občané nás znají více, někteří méně. Nalezli jsme mezi nimi i kolegy, a hlavně přátele, kteří 
nám nezištně pomáhají. 
Děkuji všem občanům Dolních Měcholup za to, že jsou pro nás a zejména pro naše děti dobrý-
mi sousedy. Věřím, že i v budoucnu bude náš, a vlastně už i váš, dětský domov k Měcholupům 
patřit. 

Daniel Walbröl, 
ředitel obecně prospěšné společnosti Radost

O dětském domově:
Kapacita: 16 dětí
Věk dětí: 8 – 19 let
V dětském domově můžou být umístěny děti od tří do osmnácti let pouze na 
základě rozhodnutí soudu
Mládež od 18 do 26 let může zůstat v dětském domově na základě své žádosti, 
ale jen v případě studia. Aktuálně u nás takto bydlí dvě dívky a jeden chlapec, 
kteří žijí v našem startovacím bytě v Horních Měcholupech, kde si samostatně 
hospodaří.
www.radost-ops.cz
facebook Dětský domov Radost
pomáhat můžete na účet 111777111/0600
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jen na oficiálních www stránkách městské části v rubrice Spol-
ky a sdružení. Tyto informace nebyly zcela aktuální, teď je nově 
upravujeme. 
Přijďte se na nás podívat. Dospělí členové a noví zájemci se 
scházejí vždy v pondělí kromě prázdnin od 18 hodin v budově 
místního úřadu. Kroužek dětí bývá podle možností vedoucího 
Jana Machačky o víkendech na stejném místě (nutno si dohod-
nout aktuální termín).

Ing. Jaroslav Sládeček
předseda radioklubu OK1KLO
j.sladecek@volny.cz

Radioklub Dolní Mìcholupy OK1KLO
Měcholupský radioklub je v provozu již 58 let, zachoval se jako jeden 
z mála pražských radioklubů, kterých bývaly desítky. Přes několik 
vynucených přestávek, které způsobilo pár stěhování a přizpůsobová-
ní nových prostor, radioklub stále funguje.
V letošním roce se nám díky dotaci místního zastupitelstva podařilo 
klub dovybavit přístroji a konečně opravit anténní systém, poškoze-
ný silnými nárazy větru. Teď můžeme pokračovat v radioamatérském 
provozu a při nastavování antény nemusíme absolvovat akrobatic-
ký výstup na střechu nové budovy úřadu. Získali jsme darem záso-
bu elektronických součástek, takže nenastávají problémy při vývoji 
nových elektronických přístrojů podle zájmu členů. Kontaktovalo nás 
několik zájemců o členství z řad dospělých, kteří si nás vyhledali na 
internetu, ale po několika návštěvách se už neukázali. Nikdo z nich 
nebyl místní občan.

Provoz kroužku dětí pokračuje, jak je vidět na fotografiích. Děti se pod-
le věku učí samostatně sestavovat jednoduché elektronické obvody, 
které blikají, pípají a podobně, ti starší z nich už samostatně vytvářejí 
vlastní konstrukce podle svých znalostí a zájmů, a to až po robotické 
hračky. Až bude lepší počasí, vyrazíme hledat skryté vysílače v terénu 
– vyzkoušíme „hon na lišku“. 
Na rozdíl od minulých let nejsou noví zájemci místní. Snad je to způ-
sobeno i tím, že noví měcholupští občané o klubu nevědí, protože 
byla zrušena naše propagační nástěnka a informace jsou uvedeny 
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Jan Machačka
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Dobrovolní hasièi v Dolních Mìcholupech
Loňský rok byl pro nás hasiče v rámci výjezdové činnosti rekordním. Vyjeli 
jsme ke 103 případům a více jak polovinu našich výjezdů představovaly požá-
ry. Mezi nejvýznamnější pražské požáry, u kterých jsme zasahovali, se řadí 
požár střechy Národního muzea, požár kulis na Barrandově, či požár haly 
ve Vinoři. Nemohu opomenout tragický požár rodinného domu na Spořilově, 
nebo požár galvanovny v Hostivaři. 
Rok 2016 byl v Dolních Měcholupech poměrně klidný. Zasahovali jsme již tra-
dičně u několika 
požárů přístřešků 
bezdomovců a u 
požáru v rodinném 
domě v ulici Na 
louce, kde se nám 
podařilo uchránit 
nemalé hodno-
ty. Díky novému 
vybavení jsme 
mohli v několika 

případech pomoci obyvatelům Dolních Měcholup s nebezpečným hmyzem.
Samozřejmostí je naše účast na místních akcích – Pálení čarodějnic, Setká-
ní občanů za školkou, nebo další akce, kde pomáháme s přípravou. Letos 
bychom vám rádi přiblížili naši činnost v rámci Dne otevřených dveří, nebo 
taktického cvičení na jednom z objektů v Dolních Měcholupech. Tím ale naše 
povinnosti nekončí. 
Dalších v součtu několik stovek, až tisíc hodin trávíme v rámci údržby techni-
ky, školení a výcviku. Dobrovolné hasičství je velice náročný pracovní koníček, ale díky velké podpoře naší městské části se nám o to 
lépe pracuje. Chceme proto touto cestou poděkovat všem, kteří nás takto podporují a našim cílem je, abychom byli po ruce vždy, kdy to 
bude situace vyžadovat. 
Přejeme vám klidný rok 2017! 

Ondřej Kulhánek
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