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Vážení spoluobčané,

je začátek léta a venku svítí 
sluníčko. Vyzývá nás k tomu, 
abychom si sedli na své 
zahrádky, balkony, či zápraží 
a v klidu si ho užívali. Klidu 
nám však nepřidá situace ve 
společnosti, kdy byla řešena 
vládní krize, ani počasí, kdy 
o jeho předvídatelnosti 
nemůže být ani řeč.
Naší městské části se poda-
řilo v měsíci dubnu a květnu 

úspěšně uspořádat všechny plánované společenské akce. Ať 
už se jednalo o „Ukliďme Česko“, kdy občané sesbírali více než 
2 tuny odpadu, nebo Pálení čarodějnic, Stavění májky a Dět-
ský den. Děkuji všem, kteří se těchto akcí osobně zúčastnili 
a obzvláště těm, kteří tyto akce zajišťovali.
Dokončili jsme dostavbu naší Mateřské školy. Výsledek mnoho 
z Vás mohlo vidět při dnu otevřených dveří. Vzhledem k tomu, že 
jsme konečně obdrželi opravenou projektovou dokumentaci na 
dostavbu tělocvičny, připravujeme opětovné zahájení stavebních 
prací na tomto objektu. Ve spolupráci s ředitelem školy pracuje-
me na dalším rozšíření školy a školní družiny.
Další zprávy z naší městské části, naleznete uvnitř tohoto zpra-
vodaje. Pokud Vám budou některé informace chybět nebo máte 
zajímavost, kterou by jste rádi předali všem spoluobčanům, 
zapojte se do tvorby našeho zpravodaje.
Přeji Vám krásné a pohodové dny.

Ing. Otakar Vich

SLOVO STAROSTY

ZPRÁVY Z RADNICE
Zastupitelstvo MČ Praha – Dolní Měcholupy na svém 
30. řádném zasedání dne 12. 4. 2017: 
VZALO NA VĚDOMÍ:
- informaci policie o trestné činnosti za měsíc březen, kdy došlo 
k 12 tr. č. (2x vloupání do vozidel, 4x vloupání do firem či bytů, 
ostatní majetková TČ a výtržnictví)
- informaci o postupu stavebních prací akce „Přístavba Mateř-
ské školy Dolní Měcholupy“ a postupu prací na rozšíření 
kapacity ZŠ
- zprávy z jednání Výboru územního rozvoje zastupitelstva při 
ZMČ
- informaci komise kulturní, sociální a sportovní
SCHVÁLILO:
- hospodaření městské části a příspěvkových organizací za 
rok 2016
- závěrečný účet městské části za rok 2016
- vyúčtování zálohových plateb v nájemních bytech domu 
s pečovatelskou službou za rok 2016
- rozpočtové úpravy
- upravený jednací řád finančního výboru
- poskytnutí dotace na činnost mladých hasičů SDH Dolní 
Měcholupy ve výši 30 tis. Kč, a SK Dolní Měcholupy ve výši 
150 tis. Kč na činnost sportovního klubu
SOUHLASÍ:
- se zvýšením kapacity MŠ o 24 dětí od září 2017, celková 
kapacita MŠ bude 129 dětí
- s vypsáním výběrového řízení na akci „Rekonstrukce 
víceúčelového hřiště v parku za školou“ 

Zastupitelstvo MČ Praha – Dolní Měcholupy na svém 
31. řádném zasedání dne 17. 5. 2017:
VZALO NA VĚDOMÍ:
- informaci policie o trestné činnosti za měsíc duben na 
území městské části, kdy došlo k 2 tr. č. (vloupáním do objektů)
- zprávu Mgr. M. Ferkla (ředitele ZŠ) o přípravě na školní 
rok 2017/18
- zprávy z jednání Výboru územního rozvoje zastupitelstva
- informaci o dokončení přístavby mateřské školy a dostavbě 
tělocvičny
- informaci komise kulturní, sociální a sportovní
SCHVÁLILO:
- pachtovní smlouvu se společností Týnice, spol. s r.o.
- nájemní smlouvu na část pozemku za účelem provozování 
sezónní zahrádky k Posezení Na návsi
- smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti stezky 
a cesty pro městskou část na pozemku č. parc. 584/3 
v k. ú. Dolní Měcholupy
- smlouvu o zřízení služebnosti pro společnost Centrum bydlení 
pro seniory Praha - Štěrboholy
- záměr prodeje ČOV v areálu Kovošrot Group CZ, a.s. včetně 
pozemků
- vzor smlouvy o dílo na akci „Rekonstrukce víceúčelového hřiště 
v parku za školou“
SOUHLASÍ:
- s plněním rozpočtu městské části za 1. čtvrtletí 2017 

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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INFORMACE  Z RADNICE

Spolky působící v Dolních Měcholupech 
v různé době

1905   Sbor dobrovolných hasičů 
1914   Čtenářsko-ochotnická vzdělávací 
beseda SVORNOST 
1919   Tělocvičná jednota SOKOL; Děl-
nická tělovýchovná jednota DTJ 
1922   Sportovní klub SK Dolní Měcho-
lupy 
1936   Ochotnické divadlo HASIČŮ 
1939   Vzdělávací-podporující se spolek 
BARÁK 
??   Honební společnost, později Mysli-
vecké sdružení 
1945   Český svaz mládeže ČSM, Svaz 
přátel SSSR, Skautská organizace 
JUNÁK, Svaz brannosti, později SVA-
ZARM, RADIOKLUB
1964   MO Svazu zahrádkářů 
1967 MO Svazu Čsl. žen 
2007 Občanské sdružení LEONARDO 
2013 MO Svazu bojovníků za svobodu 
2O14 Občanské sdružení NAŠE MCHO-
LUPY 
2015 ZO Svazu důchodců ČR Praha 
– Dolní Měcholupy 

Mohlo by vás 
zajímat

Prodloužení povolení k odběru vody ze 
studny 
Vážení spoluobčané,
mnozí z vás mají na svých pozemcích studnu a její vodu využívají například na zalévání 
zahrad, ale i jako užitkovou nebo pitnou vodu. K využívání vody ze studny na vlastním 
pozemku je však třeba povolení. Řadě z vás končí v roce 2017 platnost tohoto povolení. 
Pokud hodláte i nadále svou studnu využívat, měli byste před skončením platnosti povo-
lení požádat OŽP ÚMČ Praha 15 o jeho prodloužení. Žádost se podává na příslušném 
formuláři, který je k dispozici na webových stránkách ÚMČ Praha 15 v rubrice „formulá-
ře“ http://www.praha15.cz/formulare/#OŽP nebo si jej můžete vyzvednout přímo na OŽP 
ÚMČ Praha 15.
Prodloužit povolení je možné na delší dobu, než na kterou bylo vydáno původní, reálná 
doba je 20 let. Požadovanou dobu prodloužení je třeba uvést do formuláře.
A ještě jedno důležité upozornění. Žádost o prodloužení platnosti povolení je třeba 
podat před skončením platnosti původního povolení. Žádostem podaným po uplynutí 
platnosti původního povolení není možné vyhovět. V takovém případě je třeba požádat o 
nové povolení se všemi příslušnými přílohami a náležitostmi včetně projektové dokumen-
tace a hydrogeologického průzkumu.
V případě nejasností nebo dotazů je vám k dispozici pan ing. Vymazal, telefon 281 003 307, 
e-mail petr.vymazal@praha15.cz.

Martin Kembitzký

POPLATKY ZE PSŮ
Uplynuly dva měsíce od splatnosti místního poplatku ze psů. Dle naší evidence k dnešnímu dni nemá uhrazeno poplatek cca 7 % poplat-
níků. Je nutné připomenout, že ze zákona je povinen přihlásit psa každý držitel, který má na území naší městské části trvalý pobyt. 
Místní poplatek za psa se nevyměřuje, je tedy povinností každého držitele poplatek spočítat a zaplatit do konce března. Výjimkou jsou 
poplatníci, žijící v bytových domech, kterým prováděcí vyhláška hl.m.Prahy umožňuje zaplatit poplatek ve dvou splátkách ve výši 50% 
poplatku a to první splátku do konce března a druhou do konce srpna daného roku. Městská část jako správce poplatku je povinna popla-
tek vybrat a tak po uplynutí lhůty splatnosti je možné poplatek vyměřit a navýšit jej až na trojnásobek poplatkové povinnosti. Za opožděné 
ohlášení nebo vůbec opomenuté přihlášení psa je možné bez upozornění udělit pokutu za nepeněžité plnění. 

Jana Hlavatá – úřad
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 
Dne 19. 6. 2017 se v zasedací místnosti 
Úřadu městské části Praha – Dolní Měcho-
lupy uskuteční vítání občánků, kteří se 
u nás narodili do konce března 2017 
a potvrdili nám svou účast na tomto slav-
nostním aktu. Pro miminka, narozená 
v dubnu – červnu a miminka, jejichž rodiče 
si přáli vítání v pozdějším termínu, budou 
osloveni, jakmile budeme mít domluvený 
termín. Prosíme rodiče, kteří tak ještě neu-
činili, aby nám nahlásili telefonní spojení 
nebo e-mailovou adresu pro snazší komu-
nikaci. Současně s tím i prosíme, aby jste 
potom včas reagovali na náš dopis a potvr-
dili tím svou účast, abychom měli prostor 
zajistit dárečky jak pro miminka, tak pro 
jejich rodiče. 
Své kontakty zasílejte prosím na e-mail 
sekretariat@dolnimecholupy.cz.

PŘIPOMÍNÁME ...

Termíny přistavení:
dne      8.08.17   od    8,00    do  11,00   hod.          
dne    11.09.17   od  14,30    do  17,00   hod.
dne    16.10.17   od  10,30    do  13,30   hod.
dne    16.11.17   od  12,00    do  14,30   hod.
dne    21.12.17   od    8,00    do  11,00   hod. 

Mobilní kancelář bude umístěna v automobilu Fiat Ducato, označeném logem 
Pražské plynárenské, a.s., zaparkovaném  před vjezdem do garáže  ÚMČ, Dolno-
měcholupská 168/37.   
Pražská plynárenská, a.s. ve spolupráci s dceřinou  společností  Pražská plynárenská 
Servis distribuce, a.s. a  ÚMČ  Praha – Dolní Měcholupy  nabízí  odběratelům  zemního 
plynu novou službu - tzv. „mobilní obchodní kancelář“, jejímž prostřednictvím si stávají-
cí i potenciální zákazníci Pražské plynárenské, a.s. mohou vyřídit záležitosti, související 
s odběrem zemního  plynu  bez návštěvy kontaktních míst v Praze 2  a  4.

Mobilní kancelář poskytuje zejména následující služby:
- zahájení, převod a ukončení odběru zemního plynu
- změny smluvního vztahu (způsobu placení, zasílací adresy, jména atd.) 
- převzetí reklamace
- výměna, kontrola a zaplombování plynoměru
- informace k otázkám, souvisejícím s dodávkami zemního plynu
- tiskopisy a informační brožury

Služeb mobilní kanceláře mohou využít i občané přilehlých obcí a částí Prahy.

Bližší informace na tlf. číslech  267175174  a  267175202,   www.ppas.cz

MOBILNÍ  OBCHODNÍ  KANCELÁŘ  
Pražské plynárenské, a.s.     



VZDĚLÁVÁNÍ
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Praha, 22. května 2017 - Nezisková 
organizace působící v Praze a realizu-
jící projekty zejména pro děti a seniory 
v městské části Praha 10 - Protěž, roz-
šiřuje své služby. Od letošního března 
se mohou všichni, kteří potřebují pora-
denství v oblasti finanční, ekonomické, 
právnické a psychologické na Protěž 
obracet. Služby budou poskytovány 
bezplatně. Vzniká tak nové Komunitní 
centrum Protěž, které provozuje školič-
ku, denní stacionář pro seniory, organi-
zuje dobrovolnické aktivity a nově také 
poradenství. 

Komunitní centrum Protěž při navrhování 
aktivit vycházelo z analýzy potřeb občanů 
Prahy 10, díky které identifikovalo několik 
problémů. Zejména se jedná o nedostatek 
sociálních služeb, jako bezplatné právní 
služby, služby mediátora a poradenství, 

které se často buď nacházejí ve vzdále-
nějších částech Prahy, nebo jsou kapacit-
ně nedostačující. Jedna z nedostatkových 
služeb se také týká hlídání dětí pro matky, 
které si nemohou dovolit drahé komerční 
služby. Co se týče nalezených problémů 
další ohrožené skupiny - seniorů, jedná se 
o neuspokojené potřeby bezpečí, jistoty, 
sounáležitosti, sociálních kontaktů a sebe-
realizace. 

Prahu 10 má nové Komunitní centrum 
Protěž

„Cílem našeho projektu je založit na Praze 
10 komunitní centrum zaměřené na seni-
ory a rodiny s dětmi v nepříznivé sociální 
situaci,” komentuje vznik Komunitního cen-
tra Protěž ředitelka Mgr. Tamara Svrčková 
a dodává: „Komunitní centrum Protěž 
poskytuje prostor pro setkávání, pro vol-

nočasové aktivity a bezplatné poraden-
ství. Kromě prevence sociálního vyloučení 
ohrožených skupin si klademe za cíl aktivi-
zaci místní komunity a zvýšení počtu dob-
rovolníků zapojených do práce se seniory 
a s rodinami v nepříznivé sociální situaci 
na Praze 10.”

Lidé mohou využívat bezplatné pora-
denství v mnoha oblastech 

Jednou ze stěžejních aktivit Protěže bude 
poskytování bezplatného poradenství. Pro 
lidi, kteří řeší obtížnou životní situaci nebo si 
neví rady s nějakým problémem, přinášíme 
zdarma poradenství právníků, sociálních 
pracovníků, finančních expertů a psycho-
logů. „Nejlepší je nám nejdříve zavolat a do 
týdne budeme schopni domluvit schůzku 
s dotyčným expertem. Speciální službou 
v tomto ohledu je psychoterapie, kdy člověk 
v nouzi dostane zdarma celou řadu hodin 
psychologické pomoci. Působíme sice na 
Praze 10, ale jsou zde vítání všichni, kteří 
řeší nějaký problém,” upřesňuje dále Svrč-
ková. 

Centrum je zatím nevytížené, hledají se 
i noví dobrovolníci

Celý tým Komunitního centra Protěž doufá, 
že se o jejich službách brzy dozví co nej-
více lidí. Stále přijímáme jak do školičky, 
tak do denního stacionáře. „Poradenství 
se také zatím stále využívá málo, věří-
me, že se to brzy změní,” uvádí Svrčková 
a dodává: „Hledáme také nové dobro-
volníky, kteří by s námi spolupracovali 
a zejména navštěvovali opuštěné seniory 
buď v jednom z domovů na Praze 10 nebo 
v jejich bydlištích. Stačí klidně občas-
né návštěvy. Více se zájmeci dozvědí na 
našem webu www.dcprotez.cz nebo nám 
mohou rovnou zavolat.” 

O Dobrovolnickém centru Protěž
Dobrovolnické centrum Protěž funguje od 
roku 2004 a slouží jako kontaktní místo 
pro dobrovolnickou práci se seniory, zdra-
votně postiženými, znevýhodněnými dětmi 
a rodinami v krizi. Dobrovolníkům zpro-
středkováváme uplatnění a poskytujeme 
proškolení, supervizi a potvrzení o praxi. 
„Chceme přicházet k potřebným lidem 
a být jim nápomocni proti těžkostem 
v jejich životě.” 

Tamara Svrčková, ředitelka 
Dobrovolnického centra Protěž.

Nezisková organizace Protěž rozšiřuje své služby 
o poradenství zdarma
Vzniká nové Komunitní centrum na Praze 10



VZDĚLÁVÁNÍ

Na dolnoměcholupské základní škole se 
s příchodem jara opět dělo mnoho zajíma-
vého a žáci jsou plni nových zážitků.

Ke konci dubna již tradičně celá škola 
slavila Den Země a to projektovým dnem 
zaměřeným na historii planety Země. Žáci 
shlédli video o vzniku Sluneční soustavy, 
s pískem a skleněnými kuličkami zkouše-
li, jak vznikají krátery na povrchu Měsíce, 
pod mikroskopem pozorovali organismy 
získané v rybníčku na návsi. Velký úspěch 
u žáků měla výroba sopky z keramické hlí-
ny, zvlášť když každé skupině pak sopka 
vybuchla v jiné barvě! Později se ještě žáci 
přenesli do druhohor, po skupinách hleda-
li v parku dinosauří vajíčka. Podle indicií 
v nich uložených pak pátrali po „svém“ dino-

saurovi, poskládali jeho obrázek, získávali 
o něm informace a ty prezentovali ostatním 
skupinám. První třídy ještě následně slavili 
návštěvou ZOO.

Velkou dubnovou sportovní událostí bylo 
obvodní kolo ve fotbalovém McDonald´s 
cupu. Tým mladších fotbalistů ZŠ Kutno-
horská (3. a 4. ročník) se utkal se čtyřmi 
školami z Prahy 10 a vyšel ze soutěže zce-
la neporažen, zajistil si tak postup do kvali-
fikace na městské kolo.

Méně úspěšná už ale byla květnová 
Dopravní soutěž mladých cyklistů, kte-
rou absolvovali čtvrťáci na dopravním hři-
šti v Horních Měcholupech. Našim žákům 
citelně chyběl dubnový trénink jízd, který 

byl odložen kvůli špatnému počasí, míst-
ním hornoměcholupským tak nemohli kon-
kurovat.

První třídy a třetí třída odcestovali koncem 
května na školu v přírodě na Benecko. 
Ostatní třídy již na škole v přírodě byly, mají 
však jiné plány, jak se učit i mimo školu. 
Páťáci například navštívili Sběrný dvůr 
a třídičku odpadů Pod Šancemi ve Vyso-
čanech. Čtvrťáci pokračují v tématu Harry-
ho Pottera, které je provází už od podzim-
ní školy v přírodě. Knížku četli a v průběhu 
roku postupně plní ve skupinách různé 
úkoly, aby uspěli v boji proti Voldemortovi. 
Učí se tak nejen řešit problémy, matema-
tické a logické hádanky, pracovat s textem, 
ale hlavně spolupracovat a komunikovat ve 
skupině. Na jeden z květnových „potterov-
ských dnů“ se přišli podívat i rodiče.

Druháci, čtvrťáci a páťáci také zažili Spor-
tovní den ředitele školy, kdy soutěžili 
v pěti disciplínách.

V květnu proběhla dvě setkání s budoucí-
mi prvňáčky a jejich rodiči nazvaná Hraje-
me si na školu. Předškoláci poslouchali 
a reprodukovali pohádku, plnili grafomoto-
rické úkoly, skládali puzzle, nebo procvičo-
vali geometrické tvary. Třetí setkání – Hra-
jeme si na školu III. nás čeká 14. června.

Tradiční florbalový turnaj „O pohár sta-
rosty Dolních Měcholup“ proběhne 7. červ-
na. Okolní školy se přijedou utkat s našimi 
žáky, konkurence bude velmi silná. Konec 
školního roku si žáci doslova „odbubnují“, 
protože na konci června, se stejně jako 
loni, chystá hromadné bubnování pod 
vedením zkušených hudebníků. Následo-
vat pak bude rozloučení s pátou třídou 
spojené s akademií.

Mgr. Kristýna Leitermannová

Jarní zážitky na základní škole
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Obecně prospěšnou společnost Radost, 
která provozuje dětský domov, založily čty-
ři 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 
v Praze. 
Starší bytovku v rozvíjejících se Dolních 
Měcholupech nám poskytla radnice této 
městské části. Na pět let se ze zakladatelek 
dětského domova staly podnikatelky, sta-
vařky, projektantky, personalistky, úřednice 
i fundraiserky. Díky tomu mohl být v listopa-

du 2006, ve zrekonstruované budově, slav-
nostně zahájen provoz dětského domova. 
Nastoupili první pedagogičtí pracovníci 
a také první 4 děti.
Nemůžeme jmenovitě zmínit všechny oso-
by a instituce, které pomohly Dětský domov 
Radost vybudovat, ani všechny další přáte-
le a sponzory, kteří nám pomáhají v běž-
ných provozních problémech. Za deset let 
provozu dětského domova by to byl oprav-
du dlouhý seznam.
Domnívám se, že za deset let již náš dětský 
domov v Měcholupech zdomácněl. Někteří 

měcholupští občané nás znají více, někteří 
méně. Nalezli jsme mezi nimi i kolegy, ale 
hlavně přátele, kteří nám nezištně pomá-
hají. 

Děkuji všem občanům Dolních Měcholup za 
to, že jsou pro nás a zejména pro naše děti 
dobrými 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 mohou být umístěny 
děti od tří do osmnácti let pouze na základě 
rozhodnutí soudu
• Mládež od 18 do 26 může zůstat v dět-
ském domově na základě své žádosti, ale 
jen v případě studia. Aktuálně u nás tak-
to bydlí dvě dívky a jeden chlapec, kteří 
žijí v našem startovacím bytě v Horních 
Měcholupech, kde si samostatně hospo-
daří.
• www.radost-ops.cz
• facebook Dětský domov Radost
• pomáhat můžete na účet 
  111777111/0600

Dětský domov Radost – Dolní Měcholupy
Jak ten čas letí. V listopadu 2016 uběhlo již deset let od 
otevření dětského domova v Dolních Měcholupech.
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V květnu měli naši mladí hasiči a dorost 
celkem napilno. 6. května se zúčastni-
li někteří dorostenci Memoriálu Vendulky 
Fránové v Plzni a odvezli si pár nových 
osobních rekordů. V sobotu 20. května 
se konal Memoriál Františka Zvoníčka 
v Řepích, kde děti v požárním útoku v kate-
gorii mladších vybojovaly 4. a 8. místo 

a starší tým obhájil loňské prvenství 
a získal zlaté medaile. V neděli 21. května 
proběhlo 1. kolo soutěže dorostu, odkud si 
odvezla Kristýna Vojtová 2. místo v kate-
gorii mladších dorostenek, Lukáš Plhal 
taktéž 2. místo a Boris Popsimov 4. místo, 
oba v kategorii středního dorostu. Všichni 
tři postoupili do krajského kola, kde budou 
bojovat o postup na Mistrovství ČR. Nejná-
ročnější víkend nás teprve čekal. V sobotu 

27. května vyvrcholila hra Plamen pro kate-
gorii mladších dětí. Na Stadionu mládeže 
v Dejvicích se utkalo 17 družstev z celé 
Prahy. Náš tým vybojoval krásné 2. místo 
a domů si odvezl pohár a stříbrné medaile. 
Druhý den na stejném místě závodily týmy 
starších dětí. Naše družstvo po velkém boji 
obhájilo loňské vítězství a odměnou jim 
byly medaile ZLATÉ!!!

Iveta Vojtová

Zlato a stříbro pro mladé hasiče z Dolních Měcholup
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I letos jsme oslavili Den dětí v Dolních Měcholupech na fotba-
lovém hřišti SK. Fotbalové zápasy našich malých fotbalistů 
o přestávkách zpestřily roztleskávačky Green Angels pod vede-
ním Kristýny z Leonarda.
Bylo připraveno sedm stanovišť, na kterých děti plnily úkoly, kte-
ré připravilo OS Leonardo a společnost EKO-KOM. Děti si tak 
procvičily své znalosti z oblasti třídění odpadů, mohly si zahrát 
šachy s velmistrem Jakubem Voříškem, hrát domino, skládat 
puzzle a tvořit. Po splnění úkolů dostaly všechny děti odměny, 
které věnovala MČ Dolní Měcholupy, OS Leonardo, EKO-KOM 
a obchody s potravinami našich dolnoměcholupských vietnam-
ských spoluobčanů. Soutěží se zúčastnilo 97 dětí a všechny spl-
nily úkoly, ať už samy, nebo s pomocí rodičů.
Pan Beck měl na malém hřišti pro děti velkou klouzačku, trampo-
línu a nafukovací balónky.
Celou akcí nás provázel moderátor Dan z DOS Art Praha.
Počasí nám přálo a děti si svůj den užily. Děkujeme všem, kteří 

se podíleli na přípravě a rea-
lizaci Dětského dne.
Těšíme se na Vás při dal-
ších společných akcích.

Komise kulturní, 
sociální a sportovní

Den dětí 2017



VZDĚLÁVÁNÍ

Již podruhé jsme 30. dubna vztyčili v parku za školou májku. Strom 
byl po dohodě s Lesy Praha přivezen z našeho lesíku.
Věnec jsme nazdobili stuhami, někteří z Vás si přišli vlastnoručně 
přivázat svou stuhu.
 
Také se již tradičně pálily čarodějnice v Malém Háji. Velký oheň 
byl pod dozorem našich hasičů.
Děti soutěžily na připravených stanovištích a měly možnost se 
projít bosé po chodníku ze šišek, ze střepů a ti nejodvážnější 
přešly chodník ze žhavých uhlíků.

Večer pokračovala zábava v parku u májky, opékaly se špekáčky 
a atmosféru nám zpříjemnila rocková kapela Valrock.

Rádi bychom poděkovali všem, kteří se na přípravě obou akcí 
podíleli a těšíme se na Vás při dalších akcích pořádaných v Dol-
ních Měcholupech.

Májka a pálení čarodějnic
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Fotbalový klub SK Dolní Měcholupy uspo-
řádal již 3. ročník Turnaje ulic, na kterém si 
mohli prověřit fotbalový um občané Dolních 
Měcholup. Bylo přihlášeno celkem 5 týmů 
s celkovým počtem 42 hráčů. Hrálo se sys-
témem „každý s každým“ paralelně na dvou 
hřištích o normované velikosti malé kopa-
né, tj. 4 hráči v poli + 1 brankář, a to v čase 
2 x 10 minut jeden zápas. Počasí se oproti 
předchozím dvěma ročníkům vydařilo, na 
obloze ani mráček. O dodržování pravidel 
se starali tři certifikovaní rozhodčí FAČRu, 
hřiště bylo perfektně „střiženo“ správcem 
SKDM, panem Tiptou, a o moderování 

zápasů se starala dvojice profesionálních 
speakerů z firmy DOS Art Praha.

Vítězem 3. ročníku Turnaje ulic se jako 
v loňském roce stalo seskupení velmi kva-
litních a mladých hráčů, některých odcho-
vanců SKDM, s názvem „Mladý pušky“ 
(viz foto). Děkujeme všem diváků, kteří 
v hojném počtu přišli podpořit fotbalisty 
a dík také patří SKDM za přípravu a orga-
nizaci turnaje.

Těšíme se na další, v pořadí již čtvrtý roční 
Turnaje ulic, který bude na přelomu května 
a června roku 2018.

David Pavel
Za SKDM

3. ročník Turnaje ulic

Sportovní klub Dolní Měcholupy, 
oddíl fotbalu, hledá trenéra mlá-
deže pro mladší a starší příprav-
ku (děti ve věku cca 5 - 11 let).

Trenér by měl mít vstřícný vztah k dětem, 
chuť s dětmi pracovat, rozvíjet jejich pohy-
bové schopnosti a fotbalové vědomosti. 
Se získáním trenérské licence „C“ pomůže 
fotbalový klub. Případní zájemci se prosím 
hlašte předsedovi SKDM, panu Martinu 
Konyovi, na email marcon8@seznam.cz. 

Výbor SKDM



AKCE PRO VEŘEJNOST – SOUTĚŽE PRO DĚTI – TVOŘIVÉ DÍLNY -  PŘEDNÁŠKY PRO DOSPĚLÉ 
PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY -  PRAVIDELNÉ KROUŽKY A KURZY – PŘEDŠKOLKA LEONKA

JARNÍ AKCE PRO 
VEŘEJNOST
Jarní akce symbolicky odstartovaly veliko-
noční prázdniny. Celkem 16 dětí ve věku 
6 až 11 let prožilo v dubnu s Leonardem 
24hodinový Velikonoční maraton. Děti 
v podvečer zdobily vejce, pekly mazance 
a druhý den se vydaly na výlet společně 
s Erbenovou baladou Poklad. Ten úspěšně 
našly a vykopaly na Markétě u Kolodějí.

V neděli 30. dubna 2017 proběhly v loka-
litě Malý Háj Čarodějnice. Ve spolupráci 
s SDH Dolní Měcholupy a Dětským domo-
vem Radost byly připraveny soutěže pro 
děti. Bosoviště a chůzi po uhlících si mohli 
vyzkoušet všichni odvážní pod dohledem 
Davida Mrhače z organizace Bosá turisti-
ka.
V květnu se již tradičně konalo také soutěž-
ní odpoledne pro naše nejmenší nazvané 
Hry pod májkou. V pátek 26. 5. 2017 si 
přišlo zasoutěžit 55 dětí – vyzkoušely si, 
jak jim jde běh, skok, hod, jemná motorika, jakou mají paměť i jestli jsou pilní a šikovní 

jako mravenečci.

V rámci programu oslav Dne dětí v neděli 
28. května jsme pro vás připravili mj. simul-
tánní partii s juniorským šachovým mistrem 
Jakubem Voříškem a soutěž ve skoku do 
dálky z místa (výsledky a více fotografií 
najdete na našem webu). 

RADUJEME SE Z MEDAILÍ
V květnu jsme s dětmi několikrát prožívali 

radost z krásného umístění na soutěžích. 
V sobotu 13. května jsme vyslali do sou-
těže Tančíš, tančím, tančíme, kterou pořá-
dalo DDM Praha 10 – Dům UM v Uhříněvsi, 
celkem tři taneční skupiny. Skupina DMTS 
mini (děti z kroužku Minikabaret) získala 
2. místo v kategorii výrazový tanec, roz-
tleskávačky Green Angels 3. místo v kate-

VOLNÝ ČAS
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gorii Cheerleadering a skupina DMTS se 
umístila ve své věkové skupině v kategorii 
výrazový tanec na 4. místě. Ocenění dopu-
tovalo také k dětem z výtvarného kroužku 
– děti z kroužku Ateliér II získaly v sou-
těži World’s Largest Student Art Museum 
2. místo. Během tohoto školního roku se 
našim keramičkám seniorkám podařilo 
též získat krásné umístění v celostátní sou-
těži odborného časopisu Golem. Tématem 
bylo sklo v keramické tvorbě a obsadili 
jsme 3. místo.

Jste zvědaví, co děti namalovaly, či jakou 
choreografii nacvičily? Podívejte se na náš 
web – najdete zde fotografie i odkaz na 
videa ze soutěže nebo ze závěrečné Aka-
demie Leonardo, která se letos konala 
v Divadle Horní Počernice.
Ta se konala letos již pošesté a shrnovala 
naše celoroční snažení.

POZVÁNKA NA NADCHÁZEJÍCÍ AKCE 
• neděle 18. 6. 2017 odpoledne, v par-
ku u školy … Tarzanův desetiboj  

11. ročník soutěžního sportovního odpo-
ledne, určeno zejména pro školáky
• úterý 27. 6. 2017 v podvečer (cca 19h), 
v parku u školy … charitativní divadel-
ní představení SATURNIN (NA KOLE) 
hrají děti z dramatických spolků Leonarda, 
výtěžek jde na speciální kolo pro místního 
postiženého chlapečka
• 1. až 21. 7. 2017 a 14. 8. až 1. 9. 2017 … 
příměstské tábory, dvě věkově oddělené 
skupiny v každém z uvedených termínů. 
Celodenní programy pro děti od 4 let věku, 
každý týden s jiným tématem.
Zájemci mají možnost ještě doobsadit 
poslední volná místa.
Bližší informace na www.leonardos.cz 
a info@leonardos.cz. 

Doris Foffová
CVČ LEONARDO

Hledám skladový prostor k pronájmu 
pro soukromé účely
vel. cca 6 - 10 m², suchý prostor, el. 
proud
nejraději od 1. 6. 2017
ráda zaplatím 3. měs. kauci nájemného 
Cena - dle dohody
tel. - 724 635 983
email - dana.wiesner@gmail.com
Zn: slušné a spolehlivé jednání 

13



VOLNÝ ČAS

Druhý rok naší činnosti jsme začali 15. března výletem do Hrusic. 
Se 16ti členy jsme jeli vlakem do Senohrab. Kromě vycházky 
po okolí, jsme také navštívili muzeum Josefa Lady, kde jsme 

vyslechli zajímavé vyprávění o známém malíři i jeho dceři Ale-
ně. Pro velký zájem budeme tuto turistickou vycházku opakovat, 
ale s jiným okruhem okolí. Na jednodenní zájezd, skoro s plným 
autobusem, jsme vyjeli 19. dubna do Plas u Plzně. Nevidět Plasy 
a jejich klášter by bylo opravdu škoda. Zašli jsme také i do koste-
la a na závěr se podívali do hrobky rodu Metternichů, kde na nás 
čekala paní průvodkyně. Její zajímavé vyprávění o rodu bylo tak 
úžasné, že jsme i v té zimě dokázali skoro hodinu poslouchat. 
Domů jsme odjížděli spokojeni a plni dojmů.
Jednou za měsíc navštívíme společně divadlo, plánujeme turis-
tiku Prahou a cca dvakrát do měsíce se setkáváme u kafíčka. 
Také jsme si 30. dubna, při pálení čarodějnic, poseděli při živé 
hudbě v hospůdce U Tomáše, kam přišla mezi nás „krásná“ mas-
ka čarodějnice. Byli jsme všichni veselí, zazpívali si i zatančili.
Jsme rádi za každý společný a hezký den v našem pozdním 
věku.

Slávka Hagelová - předsedkyně klubu důchodců

AKTIVNÍ SENIOŘI V DOLNÍCH MĚCHOLUPECH

PLASY
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Dne 18. května se 
konaly ŠESTÉ Pražské 
sportovní hry, tradič-
ně na hřišti ZŠ Botič-
ská, kde se soutěžilo 
v devíti sportovních dis-
ciplinách. Každá část 
Prahy měla svoje sou-
těžící. Celkem se sešlo 
46 aktivních seniorů.
Za naší základní orga-
nizaci Dolní Měcholupy, 
se zúčastnili s velkým 
úspěchem i naši seni-
oři: Marie Neužilová, 

Jaroslava Šatalíková 
a Slávek Kožíšek. V něk-
terých disciplínách se 
umístili i mezi prvními 
soutěžícími. Tímto jim 
děkujeme za jejich výbor-
né výkony a za důstojnou 
reprezentaci našeho klu-
bu seniorů.

Slávka Hagelová, 
předsedkyně klubu

 důchodců

VOLNÝ ČAS
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INZERCE

Středisko fotbalové mládeže SK Dolní Měcholupy pořádá již 7. ročník turnaje o Putovní pohár 
starosty MČ Praha Dolní Měcholupy a bude nám potěšením Vás na této akci přivítat.

Sobota 24. 6. 2017 
na trávě klubu SK Dolní Měcholupy, Na Paloučku 223/11, Praha 10.

Pozvánka na turnaj 

o Putovní Pohár StaroSty
MČ Praha Dolní MěcholuPy

nejlepší brankář, nejlepší střelec a nejlepší 
hráč turnaje. 

-

www.SkDM.cz

PrograM, DiSPozice a inforMace o turnaji:


