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Vážení občané Dolních 
Měcholup,

máme tu další číslo naše-
ho Zpravodaje. Pokusím se 
zhodnotit, co se v uplynulé 
době stalo. Nebylo toho málo. 
Ještě o prázdninách jsem měl 
tu čest být přítomen vzrušu-
jícímu zakončení Mistrovsví 
ČR v požárním sportu, kde 
naši městskou část výborně 
reprezentovalo družstvo žen. 
Byl to opravdu napínavý záži-
tek, protože první útok se moc 
nevydařil. Zato druhý chvíli 

aspiroval na národní rekord. Při vyhlašování výsledků jsem byl 
na reprezentantky Dolních Měcholup opravdu hrdý. Druhé místo 
v republice za požární útok a třetí místo v celkovém hodnocení 
je krásný výsledek.
O prázdninách proběhla také obnova povrchu Dolnoměcholup-
ské ulice. Byla to dosti narychlo spuštěná akce TSK, takže jsme 
Vás nestačili včas informovat. Za způsobené potíže se omlou-
váme.
V srpnu bylo také potřeba připravit park za školou na zářijové 
akce. S pomocí občanů se podařilo zkultivovat zeleň. Vydláždili 
jsme plochu po záhonu růží. Pan kameník stihl vyčistit a opravit 
kašnu. V neděli 3. září dopoledne se v lesíku běžel závod Vel-
ká Měcholupská. Odpoledne pak proběhlo tradiční Setkání za 
školou s vyhlášením výsledků závodu. Obě akce se povedly a 
proběhly v přátelské atmosféře. Dík patří především naší Kultur-
ní komisi a všem dalším dobrovolným organizátorům i pomocní-
kům, bez kterých by se tyto akce ani příprava parku neobešly.
S novým školním rokem jsem měl možnost prohlédnout si naši 
školu a přivítat prvňáčky. Musím konstatovat, že na svou školu 
můžeme být opět pyšní. Nový pan ředitel se o ni vzorně stará. 
Přibyla jedna nová učebna pro první ročník, ve třídách je instalo-
váno nové vybavení, na chodbách je vymalováno optimistickou 
zelenou barvou a ve vstupu Vás přivítají dokonce velmi originální 
nástěnné malby. Panu řediteli i jeho týmu děkuji za energii, kte-
rou naší škole věnují. 
Podařilo se také pohnout s dostavbou haly. Na střechu byly insta-
lovány nové rekuperační jednotky. Jelikož jsou o mnoho těžší 
než ty původní, musel se udělat dodatek k projektu. Ten zadalo 
předchozí vedení v dubnu letošního roku a stavba haly tak může 
zdárně pokračovat.
Přínosem pro obyvatele Malého Háje se stal nový chodník vybu-
dovaný od zastávky Kutnohorská. Jedná se o dobře viditelný 
úspěch Výboru pro územní rozvoj. Potvrzuje se prospěšnost 
tohoto výboru při hájení obecních zájmů v rámci stavebních říze-
ní. Od března 2015 se tento výbor sešel více než 40 krát a na 
rozvoji Dolních Měcholup to začíná být vidět. Všem současným i 
minulým spolupracovníkům z tohoto výboru bych rád poděkoval 
za jejich práci.
Na konci září jsme přivítali v naší obci 7 nových občánků. Máme 
z toho velkou radost a přejeme všem rodičům i jejich dětem mno-
ho rodinné pohody v naší obci.
Na úřad dostáváme podněty na zlepšení situace v městské části. 
Moc za ně děkujeme. Budeme se je snažit postupně zpracovat 
a zrealizovat. Ne vždy je však možné reagovat tak rychle, jak 
bychom sami chtěli. Na pozemcích a nemovitostech, které ne-
jsou v naší správě, jsou naše možnosti velmi omezené. Zde je to 
mnohdy složité již ve chvíli, kdy se snažíme sehnat kompetentní 
osobu, s níž je možné jednat.
Děkuji všem za osobně vyjadřovanou podporu. Velmi si toho 
vážím a budu se snažit důvěru občanů nezklamat.  
	 Váš starosta - Jiří Jindřich

INFORMACE Z RADNICE

ZPRÁVY Z RADNICE
Zastupitelstvo MČ Praha – Dolní Měcholupy na svém 
34. řádném zasedání dne 20. 9. 2017:

VZALO NA VĚDOMÍ:
- informaci policie o trestné činnosti za měsíce červen, červenec 
a srpen, kdy došlo na území městské části celkem k 19 tr. č. 
(9x vloupání do vozidel, 1x vloupání do bytu, 4x majetková tr. č., 
2x odcizení stavební techniky, odcizení DZ, ostatní tr. č.), infor-
maci o odstavených autovracích v ulici Na Paloučku
- záměr rozšíření kuchyně v mateřské škole
- záměr na snížení energetické náročnosti DPS
- podání žádosti na základě výzvy Operační program Životní pro-
středí – domácí kompostéry
- odstoupení člena finančního výboru Mgr. Vladislava Vachaty
- odstoupení člena výboru pro územní rozvoj Ing. Vladimíra 
Kuby
- nové složení redakční rady - předseda Ing. Luboš Ježil, členové 
Mgr. David Pavel, Lucie Sobková
- záměr zřízení Pošty Partner včetně poštovních a finančních 
služeb
- záměr MČ uzavřít smlouvy o právu provést stavbu 
- zprávy z jednání Výboru územního rozvoje zastupitelstva při 
ZMČ
- informaci komise kulturní a sportovní

SCHVÁLILO:
- poskytnutí dotace na činnost mladých hasičů SDH Dolní Měcho-
lupy ve výši 40 tis. Kč
- uzavřít dohodu o užívání služebního vozu mezi starostou 
a MČ

SOUHLASÍ:
- s plněním rozpočtu městské části a příspěvkových organizací 
za 1. pololetí 2017 
- s poskytnutím odstupného odstoupivšímu starostovi v podobě 
tří měsíčních odměn po sobě jdoucích
- s plánovaným navýšením kapacity žáků ZŠ od září 2018 
o 60 dětí
- s navýšením počtu zaměstnanců základní školy

Slovo starosty

Služba Tel. číslo
Hasiči 150
Záchranná služba 155
Policie 158
Městská policie 156
SOS - jednotné 
evropské číslo 
tísňového volání

112

Důležité kontakty:

Tísňové linky 158, 156, 150, 155 a 112 lze 
použít zdarma i z mobilních telefonů.
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INFORMACE  Z RADNICE

SNÍH NA CHODNÍCÍCH
Jako již v minulosti, nabízíme možnost daru úklidového nářa-
dí (hrablo a koště) za příslib údržby přilehlého chodníku u Vaší 
nemovitosti.
Případní zájemci se mohou registrovat na e-mailu: podatelna@
dolnimecholupy.cz nebo tel. čísle 272 706 441.
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- s vyhlášením výběrového řízení na zhotovitele projektu pro 
výběr zhotovitele stavby rozšíření základní školy
- s přesunutím realizace akce „Rekonstrukce víceúčelového hřiš-
tě v parku za školou“ na rok 2018 a se zadáním změny projektu
- se zúžením věcného břemene – služebnosti stezky a cesty pro 
městskou část na pozemku č. parc. 584/3 v k.ú. Dolní Měcho-
lupy
- se zněním soutěžních podmínek a vypsáním architektonické 
soutěže na urbanistickou studii návsi

VOLÍ:
- člena finančního výboru Ing. Otakara Vicha
- člena výboru pro územní rozvoj Ing. Luboše Ježila

POVĚŘUJE:
- ÚMČ - přípravou úpravy DZ, která bude řešit neoprávněné 
odstavení vozidel na pozemcích MČ
- Starostu
 - zadáním zpracování investičního záměru a studie
       proveditelnosti rekonstrukce kuchyně v MŠ a cenové
             srovnání s alternativní možností dovážení obědů
 - zpracováním investičního záměru na snížení 
              energetické náročnosti DPS
 - prověřením rizik spojených s navrácením dotace
 - vyhlášením výběrového řízení
 - zadáním úpravy projektu na rekonstrukci víceúčelové-
              ho hřiště a zadáním projednání SP
 - jednáním ve věci zřízení Pošty Partner
 - dopracováním smluv o právu provést stavbu s právní 
              kanceláří a předložením VÚR
 - vybráním architektonické soutěže
 - zpracováním plánu provozních nákladů dokončované
              tělocvičny
- tajemnici - prověřením technických a právních možností ke zve-
řejnění audio záznamu z jednání ZMČ

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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PERIODICKÝ TISK vydávaný Městskou částí Praha - Dolní Měcholupy
Dolnoměcholupská 168/37, 109 00 Praha 10
Evidenční číslo: MK ČR E 21639
Distribuce: zdarma do schránek obyvatel této městské části
Náklad: 1 400 ks

Příjem inzercea příspěvky do Zpravodaje zasílejte prosím na e-mail: zpravodaj@dolnimecholupy.cz
Redakce: Václav Janko
Uzávěrka příspěvků pro následující číslo nejpozději do 27. 11. 2017.
Redakční rada: Ing. Luboš Ježil, Mgr. David Pavel, Lucie Sobková
Za věcnou správnost textů odpovídají autoři.

Městská část Praha – Dolní Měcholupy připravuje 
pro další vydání Zpravodaje přehled podnikatelských 

subjektů, umístěných na území své městské části.
	

Oslovujeme tedy tímto drobné podnikatele a společnosti, 
které zde provozují své živnosti a mají zájem, aby se 
o nich vědělo, aby nám zaslali kontaktní informace 

o svých podnikatelských aktivitách v rozsahu:

- Název či jméno podnikatelského subjektu
- Sídlo nebo místo podnikání

- Jméno a příjmení kontaktní osoby
- Telefon a e-mail

- Nabídku služeb či zboží (heslovitě), nebo odkaz 
na webové stránky

Úřad městské části jako zpracovatel Vámi zaslaných údajů je 
oprávněn po dohodě se zadavatelem případně text upravit.

Tento seznam činných podnikatelů má sloužit občanům Dolních 
Měcholup a bude zveřejněn ve Zpravodaji zdarma. 

Pokud však podnikatelé chtějí své aktivity občanům více 
přiblížit, nabízíme inzerci ve Zpravodaji dle platného ceníku. 

Údaje pro seznam podnikatelů zasílejte prosím na e-mail: 
sekretariat@dolnimecholupy.cz do doby uzávěrky pro další 

vydání, které najdete v tiráži tohoto vydání. 

ŠKOLNÍ BUS
Jednáme se společností ROPID o zřízení školního autobusu pro 
dopravu dětí z Dolních Měcholup na Skalku, s odjezdem v 7.00 
hodin z Dolních Měcholup.
Napište nám nebo zavolejte, zda máte o takový druh autobu-
su zájem na e-mail: podatelna@dolnimecholupy.cz nebo tel. 
272 706 441

Jiří Jindřich

Výzva pro podnikatele

Výzva pro podnikatele



ŽIVOT V OBCI / VOLNÝ ČAS
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Po dvou měsících prázdnin jsme se začát-
kem měsíce září opět sešli v zasedací 
místnosti našeho úřadu.
Za tento prostor jsme byli vždycky vděčni, 
ale díky vzrůstajícímu zájmu se začínáme 
„rozšiřovat“ a prostor zmenšovat a tak hle-
dáme nové, větší prostory pro naše setká-
ní. K dnešnímu dni je nás už 80 členů.
Zajišťujeme pro důchodce lázeňské rekre-
ace, výlety, divadla... a to vše za velmi 
významné finanční podpory, kterou dostá-
váme od našeho městského úřadu. „Pří-
jmy“ důchodců, zvláště těch, kteří žijí sami, 

nejsou natolik dostačující, aby si sami mohli 
dovolit společensky žít. Hlavně je důležité 
naše motto: ABY ČLOVĚK NEBYL SÁM
Přinášíme vám pár fotografií z naší týden-
ní rekreace v Teplicích nad Metují. Přihlá-
silo se 16 členů. Prochodili jsme Teplické 
a Adršpašské skály, navštívili i nádherný 
Broumovský klášter, prochodili místní lesy 
a nasbírali hodně hub. Každý večer jsme se 
sešli v malém salonku a zazpívali při kyta-
ře. Byl to hezký, klidný týden, plný dojmů.
Už v červnu jsme měli naplánovaný jedno-
denní výlet na 21. 9. na zámek Sychrov. 

Senioři Dolní Měcholupy

Nápad, který dostal Petr Mika na loňské 
Dolnoměcholupské šlapce, se stal skuteč-
ností. Ve spolupráci s kluky z dolnoměcho-
lupské speciálky SkiAndBike.cz se podaři-
lo dotáhnout plán jak pomoci Dominikovi, 
nadanému sportovci z místního dětského 
domova. Dominik je nadšený mladý cyklis-
ta a potřeboval kolo, které mu umožní tré-
novat a účastnit se občas i závodů. 

Dominik dostal nové kolo, vybral si pořád-
nou přilbu a samozřejmě cyklistický dres. 
Díky tomu se mohl zúčastnit tohoto roč-
níku Dolnoměcholupské Šlapky. Věříme, 
že Dominika bude cyklistika nadále bavit 
a že jeho budoucí úspěchy budou inspiro-
vat další děti ke sportu.

Zdena Přibylová

SkiAndBike.cz pro 
Dětský domov

Broumovský klášter

Adršpašské skály

Náš hotel Orlík



Muzeum Turnov

Zámek Sychrov

Pivov ar Svijany

VOLNÝ ČAS
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Kromě návštěvy zámku jsme jeli do Turnova a navštívili muzeum 
– klenotnictví Českého ráje. Před odjezdem domů jsme ještě byli 
pozváni na exkurzi do soukromého Pivovaru Svijany i s ochut-

návkou jejich piva. Počasí nám opět přálo, domů jsme jeli příjem-
ně unaveni a spokojeni. Také i z tohoto zájezdu vám poskytuje-
me několik fotografií

za ZO seniorů Dolní Měcholupy
         Slávka Hagelová

Čekání na autobus



Zdraví na každém kroku

SPORT
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Naše Městská část se 
letos poprvé přidala 
k hvězdicové jízdě 
z různých částí naše-
ho hlavního města. 
Akce se zúčastnilo 26 
městských částí, naše 

cyklistická skupina se přidala k cyklistům 
z Průhonic a Újezdu u Průhonic. Jeli jsme 
po cyklotrase směr Dubeč, Štěrboholy, Dol-
ní Počernice, Kyje, Hloubětín, Vysočany, 
Libeň a Karlín, kde byl v Kaizlových sadech 
cíl se zábavným programem. Cesta vedla 

převážně po cyklostezkách, za doprovo-
du Městské policie na kolech, v pohodo-
vém tempu. Počasí nám přálo a pomohlo 
ke sportovní neděli, která byla určená pro 
všechny věkové kategorie. Nebojte se příští 
rok k nám přidat, nebyl to závod, ale ukáz-
ka cestování po Praze jinak, než je většina 
z nás každodenně zvyklá. A cestou jsme 
všichni nachytali pěknou porci endorfinů 
a tady malá ukázka z Kaizlových sadů.

Zdena Přibylová
Cyklokoordinátor MČ

11. ročník Pražského cyklozvonění 
se konal 17. září 2017

Pěšky

Je to až podezřelé. 
Chůze je zábavná, 
zdravá, prospívá 
pleti, myšlenkám 

i životnímu prostředí a přitom je zadar-
mo. A ani nechutná jako celer. Zní to jako 
chyták, ale je to dar. Víte, proč ho rozdávat 
sobě i druhým?

Tak do toho šlápni, je to půlka 
zdraví

• Chůze posiluje srdce. A vzhledem 
k tomu, že bez té růžové pumpičky se 
nikdo neobejdeme, srdečně chůzi doporu-
čujeme.

• Chůze spaluje tuky. Což se hodí, nejen 
před létem. 
• Chůze udržuje a zlepšuje pružnost 
a ohebnost. Jak myslíte, že trénují hadí 
ženy?
• Chůze prospívá kostem. Každý krok 
navíc zpomaluje osteoporózu (a časem jí 
třeba utečete úplně).

• Dojít si můžete i pro snížení krevního 
tlaku. Takže klesá riziko infarktu i toho, že 
vás flákne mrtvička.
• Chůzí si lze v mozku objednat porci 
endorfinů s expresní donáškou.  Budete 
tak lépe spát a plakat jen u Lvího krále.

Zdroj ČISTOU STOPOU PRAHOU
Zdena Přibylová 



VZDĚLÁVÁNÍ

Žáci a učitelé mají za sebou letní odpoči-
nek. V dolnoměcholupské základní ško-
le se ale i o prázdninách pracovalo a tak 
na žáky v září čekala mnohá překvapení, 
z nichž největším asi bylo „zmizení“ šaten. 
Místo nich má teď každý žák vlastní uza-
mykatelnou skříňku. Dalšími novinka-
mi byla např. druhá interaktivní tabule či 
výmalba chodby. Škole opět narostl počet 
tříd, znovu totiž byly otevřeny dvě první 
třídy. Prvňáčci měli, stejně jako loni, první 
dva dny tzv. adaptační kurz: formou her 
a pod vedením zkušených lektorů se děti 
seznamovaly mezi sebou i se svými třídní-
mi učitelkami. Letos opět mohli žáci vybí-
rat ze široké nabídky kroužků - bude jich 
otevřeno 17 - a pokračují také školní kluby, 

které jsou hrazeny z Operačního programu 
Výzkum, vývoj a vzdělání a vedou je třídní 
učitelky. Kluby jsou opět zaměřeny na dou-
čování, čtenářství a deskové hry.
I letos se bude konat řada osvědčených 
školních akcí. Začneme hned v říjnu osla-
vou Halloweenu, žáci si nejdříve o tomto 
angloamerickém svátku povídají v hodi-
nách angličtiny – učí se s ním spjatá slo-
víčka i říkanky. Do školy pak mohou přijít 
v karnevalových kostýmech. Nejstarší žáci, 
páťáci, připravují pro všechny mladší spo-
lužáky halloweenské hry, soutěže a vyrá-
bění. Letos navíc školu navštíví i anglické 
divadlo. Na začátku adventu ve škole opět 
proběhnou vánoční dílny plné kreativního 
vyrábění a zdobení, ve škole jsou vítáni 

minulí, současní i budoucí žáci se svými 
rodiči. Na dílny pak navazuje rozsvěcení 
vánočního stromku v parku u školy, zpěv 
koled a občerstvení. Před vánočními prázd-
ninami ještě žáci sehrají tradiční celoškolní 
turnaj v dámě. V lednu čeká na pátou třídu 
lyžařsko-snowboardový kurz v Peci pod 
Sněžkou. A v plánu je i jarní škola v příro-
dě, na kterou odjede celá škola najednou! 
Jisté je, že žáci budou i letos pracovat 
v lavicích i mimo ně, užijí si akce tradiční 
i nové a nezbývá než si přát, aby letošní 
školní rok celý proběhl tak příjemně a bez-
problémově, jako začal.

Mgr. Kristýna Leitermannová

Po prázdninách do školy
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VELKÁ MĚCHOLUPSKÁ A SETKÁNÍ ZA ŠKOLOU

Vážení dolnoměcholupští 
občané a příznivci sportu.
V neděli 3. září se konal 
v měcholupském lesíku 

druhý ročník běžeckého závodu „Velká 
měcholupská“.
Na trať vyběhlo 85 běžců, tedy stejný počet 
závodníků a závodnic jako při loňském 
ročníku, zato ve větším počtu soutěžních 
kategorií. Všichni zúčastnění obdrželi v cíli 
pamětní medaili.
Vyhlášení nejlepších běžců proběhlo odpo-
ledne na tradičním „Setkání za školou“, kde 
také byli oceněni plaketou za reprezentaci 
obce naši Mladí hasiči. Ti zde předvedli 
požární útok CTIF, v němž obsadili 3. místo 

na mistrovství ČR. Pro děti byly připraveny 
hasičské soutěže a řádění na nafukovací 
klouzačce.

Přítomným se zde rovněž představil nový 
starosta pan Jiří Jindřich a nový místosta-
rosta pan Luboš Ježil.
I když se počasí zhoršilo, k dobré náladě 
přispělo opékání buřtů, uhříněveské pivo 
a kapela Duo Amis, která hrála k poslechu 
i tanci.
Věříme, že se vám obě akce líbily, a těší-
me se na další ročník. Přivítáme případné 
návrhy a připomínky.
Fotografie naleznete na webu nebo na FB 
stránkách MČ.

Kolektiv kulturní a sportovní komise
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AKCE PRO VEŘEJNOST – SOUTĚŽE PRO DĚTI – TVOŘIVÉ DÍLNY – PŘEDNÁŠKY PRO DOSPĚLÉ 
– PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY – PRAVIDELNÉ KROUŽKY A KURZY – PŘEDŠKOLKA LEONKA

VOLNÝ ČAS 

Podzim je tady a s ním i všechny tradiční 
slavnosti a reje. Co nás čeká na podzim 
2017?

PÁTEK - SOBOTA 
20. 10. - 21. 10. 2017  18–11 h
HALLOWEENSKÁ NOCOVKA… pojď-
te si zažít pravou nefalšovanou americkou 
noční zábavu, nejen pečení a vaření, ale 
i obcházení domů s kotlíčkem na dobroty...
	
NEDĚLE 22. 10. 2017  od 18 h
LES DUCHŮ... jako obvykle se na kon-
ci října ponoříme do hlubin našeho lesí-
ka, abychom se o pár desítek minut poz-
ději vynořili u ohníčku zocelení setkáním 
s místními strašidly. Přijďte se jako každý 
rok i letos s námi krásně bát!
Start na rohu ulic U Přejezdu a U Tůně 
mezi 18:00 a 18:30. Baterky a světýlka 
nechte doma ☺, na své cestě lesem určitě 
nějaké získáte!

ČTVRTEK – PÁTEK 
26. 10. – 27. 10. 2017  od 8–17 h
PODZIMKY ANEB DVA DNY S KAR-
LEM IV.
Kam s dětmi na podzimní prázdniny? No 
k nám - a s námi na výlet do středověku, 
do doby vzkvétajícího českého království. 
Hrajeme hry, vaříme, slavíme a také se 
procházíme Prahou této doby.

PÁTEK - SOBOTA 
3. 11. – 4. 11. 2017  18–11 h
NOCOVKA KOUZELNÉHO OSVĚT-
LENÍ… blíží se Lampionový průvod 
a nejen k němu, ale k celé zimě patří svět-
la, světýlka a jejich výroba…

PÁTEK - SOBOTA 
10. 11. – 11. 11. 2017  18–11 h
NOCOVKA SVATOMARTINSKÁ 
HUSA… stejně jako vloni, i letos se chce 
team dětí vytáhnout a společně upéct sou-
těžní husu, přijdete také?

SOBOTA 11. 11. 2017    (podvečer)
LAMPIONOVÝ PRŮVOD A PŘÍJEZD 
SVATÉHO MARTINA NA BÍLÉM 
KONI... letos startujeme v Malém Háji, 
na konci Kryšpínovy ulice (směrem k DM) 
a společně zamíříme se světýlky v lampi-

onech do staré části Dolních Měcholup. 
V tomto roce nám přislíbil příjezd rytíř na 
koni i s pobočníkem, sem tam nám spad-
ne nějaká sněhová vločka a pokud budou 
děti hodné a vydrží, přijdou možná i nosiči 
tajemných světel a Zimní princezny...

PÁTEK - SOBOTA 
24. 11. – 25. 11. 2017  18–11 h
ADVENTNÍ NOCOVKA… jak jinak zahá-
jit Advent, než výrobou adventního věnce 
a nejen ten si děti z této noci odnesou

Na nocovky a prázdninové programy přijí-
máme děti 6 - 15 let.

SOBOTA 
2. 12. 2017  od 17 h
MIKULÁŠ NA DVORKU... jak to chodí 
v peklíčku i v nebíčku aneb přijďte za našim 
Mikulášem. Určitě již nyní bedlivě sleduje, 
jak jsou děti hodné a jestli nějaký ten balí-
ček pro ně má připravit.

V měsíci prosinci nás čekají další 
nocovky pro děti MŠ i ZŠ, dílny 

a setkání, sledujte náš kalendář na 
www.leonardos.cz.

KROUŽKY, KURZY LEONARDO 
V 1. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO 

ROKU 2017 - 2018

18. září jsme otevřeli dveře dalšímu školní-
mu roku v Leonardu. 

Do kroužků je nyní zapsáno více jak 200 
dětí od ročních dětiček docházejících 
s maminkami na Měcháčky či hudební kur-
zy Yamaha, přes děti školkové až k těm 
nejstarším středoškolákům. Nezapo-
mínáme ani na dospělé a seniory, kterým 
jsou určeny kurzy angličtiny, jógy, keramiky 
a lekce taneční - zapsáno je jich více než 
50.

Máte zájem o pravidelné volnočasové akti-
vity či vzdělávací kurzy?

Volná místa evidujeme u těchto kroužků 
a kurzů:

PRO DOSPĚLÉ / RODIČE S DĚTMI / 
DĚTI 2 - 3 LETÉ
• Keramika s hlídáním dětí – úterý dopo-
ledne
• Hudební kurzy Yamaha – pro rodiče s dět-
mi již od 4 měsíců věku – středa dopoled-
ne
• Měcháčci – pondělní dopoledne pro rodi-
če s dětmi ve věku 1 - 2 roky
• Chlupáčci – páteční dopoledne pro rodiče 
s dětmi ve věku 2 - 3 roky
• Jóga s hlídáním – čtvrtek dopoledne
• Skřítci – nácvik na školku ve středu dopo-
ledne
• pravidelné i jednorázové hlídání dětí kaž-
dé úterý a čtvrtek dopoledne
• taneční kurz pro dospělé Muzikál / Port 
de bras
• taneční kurz pro dospělé Kabaret

PRO DĚTI VE VĚKU 3 - 6 LET
• Angličtina I B (pondělí 16:30)
• Výtvarka A (úterý 15:30), Výtvarné tvoření 
(čtvrtek 15:30)
• Grafomotorika (pátek 15:20)
• Atletika B (středa 16:15), Atletika C (pon-
dělí 15:30), Atletika D (pondělí 16:20)
• Minitanečky (úterý 15:30), Jóga dětí I 
(středa 16:30)
• Muzikanti (čtvrtek 15:30)

PRO DĚTI Z 1. STUPNĚ ZŠ
• Angličtina – skupiny pro jednotlivé třídy 
ZŠ
• Ateliér II (pondělí 15:15) pro mírně pokro-
čilé, Tvoření s pátkem (pátek 16:15), Kera-
mika
• taneční kroužky (úterý 17:25, pátek 
14:00), jóga dětí (úterý, středa)
• Vycházky Prahou (pátek 14 h)
• šachy

PRO DĚTI Z 2. STUPNĚ ZŠ
• keramika, jóga (st), Vycházky Prahou 
(pá)

Bližší informace na info@leonardos.cz.

Doris Foffová
CVČ LEONARDO

info@leonardos.cz
www.leonardos.cz

www.leonardos.cz
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AKCE PRO VEŘEJNOST – SOUTĚŽE PRO DĚTI – TVOŘIVÉ DÍLNY – PŘEDNÁŠKY PRO DOSPĚLÉ 
– PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY – PRAVIDELNÉ KROUŽKY A KURZY – PŘEDŠKOLKA LEONKA

SPORT

SK Dolní Měcholupy – fotbal

Fotbalový oddíl SK Dolní Měcholupy
Pořádá nábor dětí

Do kategorie: 
Předpřípravka (roč. 2011-12) 
ml. přípravka (roč. 2009-10)
st. přípravka (roč. 2007-8)

Nábory nových členů se konají 
od září vždy každé úterý a čtvrtek od 17,00 hod. 

Výbor SK se těší na Vaši účast  

Výsledky:
Mladší přípravka 
1. kolo SK DM – Spartak Kbely 11 : 11
2. kolo FaSA Praha – SK DM 10 : 11
3. kolo SK DM - Vltavín Praha 16 : 10

Mladší přípravka svoji soutěž rozehrála 
remízou, ale poté dvakrát vyhrála a doka-
zuje, že je na svá utkání velmi dobře při-
pravena. Vede si velice dobře a i předve-
dená hra je velice kvalitní. Je třeba našim 
nejmenším na začátku sezony poděkovat. 

Starší přípravka	
1. kolo SK DM – AC Sparta - dívky 6 : 23
2. kolo SK DM – TJ SK Satalice 20 : 6

Starší přípravka má zatím odehrané pou-
ze dva zápasy, kde se jim dařilo střídavě. 
Už v této kategorii se projevuje i věkové 
složení mužstev. Mám na mysli to, že jedni 
jsou starší o rok a je to velmi znát, hlav-
ně výsledkem, předvedená hra je celkem 
dobrá. 

Muži																					
1. kolo SK DM – SK V. Štěrboholy 8 : 3
2. kolo SK Čechie Uhříněves B – SK DM 
0 : 6 
3. kolo SK DM – TJ. S. Benice B 11 : 1
4. kolo AFK Záběhlice – SK DM 2 : 5 
5. kolo SK DM - TJ Spartak Hrdlořezy B 
9 : 1 

Naši muži mají za sebou již pět kol a všech-
ny svoje zápasy zatím vyhráli. I předvede-
ná hra je velice kvalitní. Posily, které jsme 
přivedli, velmi dobře zapadly a muži před-
vádějí velmi dobré výkony. Doufáme, že se 
jim bude dařit i nadále.

Závěrem bych chtěl požádat: Výbor SK 
hledá trenéry k našim dětem, kdo by měl 
případně zájem, obraťte se na Výbor SK. 

Karel Mára
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INZERCE

CENÍK INZERCE V ZPRAVODAJI  
MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA – DOLNÍ MĚCHOLUPY

Uzávěrka inzerce je shodná s uzávěrkou ostatních příspěvků do Zpravodaje, zveřejněné v aktuálním vydá-
ní pro vydání následující.

• organizací zřízených městskou částí
• dobročinných akcí, jejichž celý výtěžek je určen pro dobročinné účely (nutné doložit)
• akcí sportovních, poznávacích a poučných, při nichž není vybírané vstupné a nejsou při nich poskyto-
vány služby nebo zboží za úplatu
• akcí pořádaných městskou částí

• organizace mající sídlo a místo podnikání  na území MČ - sleva 10% z ceny bez DPH
• organizace mající sídlo a místo podnikání na území MČ a jejichž činnost je veřejně prospěšnou činností 
zejména pro občany MČ Praha – Dolní Měcholupy - sleva 30% z ceny bez DPH
• organizace mající sídlo a místo podnikání na území MČ a jejichž činnost je veřejně prospěšnou činností 
či službou pro děti a seniory MČ Praha – Dolní Měcholupy - sleva 50% z ceny bez DPH

Jednotlivé slevy nelze sčítat.

Účinnost od 1.7.2016.

celá strana (A4) .................................................................................
polovina strany .................................................................................
čtvrtina strany ......................................................................................
řádková  inzerce ..........................................................................
řádková inzerce (zvýrazněný text) .............................................

3.000,- Kč + DPH
1.500,- Kč + DPH

750,- Kč + DPH
50,- Kč + DPH/řádek
80,- Kč + DPH/řádek

Osvobození od poplatku za inzerci se týká:

Slevy z poplatku za inzerci:

Technické požadavky 
na hotové podklady

Obr.: rozlišení 300 dpi, CMYK (popř. RGB, přičemž 
nelze zaručit správnou barevnost po převodu na 
CMYK), velikost 1:1, ve formátu TIF, EPS, JPG – 
v maximální kvalitě. Pokud je inzerát zpracován ve 
vektorovém programu (Illustrator či Corel) je nut-
ný převod všech písem do křivek a Corel uložen 
jako „Ai Illustrator“ (barevnost taktéž CMYK)
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INZERCE

Ke školce 75/3, 109 00 Praha 10Ke školce 75/3, 109 00 Praha 10
WWW.ZDRAVALEKARNA.EU • ZDRAVALEKARNA@ZDRAVALEKARNA.EU • TEL: 222 264 923

30 00

30 00

OTEVÍRACÍ
DOBA

✔	 ŠIROKÝ SORTIMENT

✔	

✔	 	

✔	 ROZVOZ SORTIMENTU ZDARMA*

✔	 	

✔	 	

Hledáme ochotného a spolehlivého člověka 
na nepravidelnou výpomoc s údržbou zele-
ně v areálu bytového domu V Osikách, Dolní 
Měcholupy. 
Pro bližší informace volejte 606 617 451 nebo 
pište na spolecenstvi520@seznam.cz. 
Děkujeme.

Pronajmu zařízenou kavárnu s vinotékou 
v DM v ulici Na Návsi 6
Podrobnější informace na tel. 604 791 147 
(p. Los)
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Oficiální stránky městské části 
Praha-Dolní Měcholupy

www.dolnimecholupy.cz


