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Vážení občané Dolních 
Měcholup,

 mám poprvé tu čest Vás oslo-
vit v úvodu našeho Zpravodaje 
a podělit se tak s Vámi o své 
názory na dění v naší obci.

Prázdniny jsou ve své polo-
vině a pro novináře to bývá 
„okurková sezóna“. V Dolních 
Měcholupech však o novinky 
nebyla úplně nouze. V červ-
nu došlo k zásadní změně ve 
vedení obce. Není to vskut-
ku obvyklé, aby se v jednom 

volebním období vystřídali tři starostové. Je to však nyní naše 
politická realita a nutno se s ní vypořádat.

Polovinu znaku naší městské části tvoří erb řádu rytířů s červe-
nou hvězdou - Křižovníků. V řádové pokladnici jejich konventu na 
staroměstském konci Karlova mostu v Praze je dnes uložen meč 
velmistra tohoto řádu. Tento nese na své čepeli rytinu latinské-
ho nápisu, který v překladu zní takto: „Svorností nepatrné věci 
rostou. Nesvorností se i největší věci rozpadají.“ To je myslím 
heslo, kterým by bylo dobré se začít řídit, protože Dolní Měcho-
lupy potřebují stabilní vedení. Dnes, více než kdy předtím, se 
rozhoduje o jejich budoucnosti na desetiletí dopředu. Tvoří se 
koncepce urbanistického rozvoje, která bude zapracována do 
Územního plánu hlavního města Prahy. Z tohoto pohledu nejsou 
Měcholupy „naše - vaše, staré – nové“ tolik podstatné. Jsou tu 
jen Dolní Měcholupy, po staletí utvářené našimi předky a otázka, 
v jakém stavu je my, jednou předáme našim dětem a vnoučatům. 
Podporu pro vizi naší budoucnosti je třeba hledat společně. Přes 
mnoho různých názorů a z nich vyplývajících pocitů je nutné na-
jít společnou řeč a spolupracovat na důležitých věcech. Držme 
tedy Dolním Měcholupům palce!

Chtěl bych Vás ještě informovat, co se na přelomu konce škol-
ního roku a prázdnin událo a co v nejbližších týdnech očekávat. 
Přístavba nové třídy v mateřské škole proběhla podle projek-
tu z roku 2016 a je připravena od září přivítat 24 nových dětí. 
Kolaudace by měla proběhnout do konce srpna. Pokračujeme 
v dokončení sportovní haly a pokud vše půjde dobře, tak by do 
konce roku 2017 mohla být zkolaudována a předána k užívání 
základní škole. Velmi usilovně také pracujeme na vytvoření urba-
nistické koncepce návsi. Vyhlášení soutěže plánujeme na přelom 
září a října. Navazujeme rovněž na započatý záměr rekonstruk-
ce povrchů tenisových kurtů, které to již 
velmi potřebují a město Praha nám tento 
rok poskytlo na jejich vylepšení účelovou 
dotaci. Chystáme proto výběrové řízení 
na dodavatele.

Rád bych Vám na závěr popřál klidný 
zbytek léta a všechny Vás pozval v neděli 
3. 9. 2017 na naši dlouholetou akci - 
Setkání za školou. Setkáváme se takto již 
od roku 2001 a za ta léta se tak vytvoři-
la příjemná tradice. Budu velmi potěšen, 
pokud se tu s Vámi budu moci osobně 
setkat.

Váš starosta - Jiří Jindřich

INFORMACE Z RADNICE

ZPRÁVY Z RADNICE
32. řádné zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Dolní Měcho-
lupy konané dne 21. 6. 2017:
Byla oznámena rezignace na mandát zastupitele Ing. Zdeňky 
Přibylové, na uvolněný mandát nastoupil náhradník za volební 
stranu Hnutí pro Prahu Ing. Luboš Ježil.
Starosta Ing. Otakar Vich po hlasování o důvěře odstoupil z funk-
ce starosty městské části. 

Zastupitelstvo MČ Praha – Dolní Měcholupy
VOLÍ:
- do funkce starosty Mgr. A. Jiřího Jindřicha, který bude tuto funk-
ci vykonávat do 31. 8. 2017 jako neuvolněný člen zastupitelstva 
a od 1. 9. 2017 jako uvolněný starosta
- do funkce zástupce starosty Ing. Luboše Ježila, který bude tuto 
funkci vykonávat jako neuvolněný člen zastupitelstva
- do funkce předsedy finančního výboru Jiřího Voříška a člena 
FV Jiřího Frolíka
- do funkce předsedy kontrolního výboru Lucii Sobkovou
- do funkce předsedy VÚR Mgr. A. Jiřího Jindřicha a člena VÚR 
Ing. Vladimíra Kubu

ODVOLÁVÁ:
- z funkce předsedy FV Mgr. Davida Pavla
- z členství ve FV Mgr. Zdeňka Dvořáka

VZALO NA VĚDOMÍ:
- informaci policie o trestné činnosti za měsíc březen, kdy došlo 
ke 3 tr. č. (1x vloupání do vozidla, 1x vloupání do sklepa 
a 1x ostatní majetková TČ)
- informaci z finančního výboru
- zprávy z jednání Výboru územního rozvoje zastupitelstva 
při ZMČ
- informaci komise kulturní, sociální a sportovní
- rezignaci předsedy VÚR Ing. Zdeňky Přibylové
- rezignaci na funkci předsedy KV Mgr. A. Jiřího Jindřicha

SCHVÁLILO:
- smlouvu o právu provést stavbu s SK Dolní Měcholupy
- plánovací smlouvu při realizaci projektu „Bytový dům U Jezírka, 
Na Návsi 20“
- prodloužení nájemní smlouvy se společností Kovošrot Group 
CZ do 31. 10. 2017
- dodatek č. 5 smlouvy o dílo na dostavbu tělocvičny - víceúče-
lové haly
- rozpočtové úpravy
- zadání právního stanoviska, které bude požadovat zpracování 
velké EIA, vzhledem k předpokládanému vlivu stavby logistické-

ho areálu Panattoni (nyní areál Kovošro-
tu) na městskou část

STANOVUJE:
- měsíční odměny neuvolněnému staros-
tovi a zástupci starosty 

Usnesení v plném znění najdete na www.
dolnimecholupy.cz v sekci Zastupitelstvo 
– soubory ze zasedání zastupitelstva, 
nebo v listinné podobě v kanceláři tajem-
nice ÚMČ Praha – Dolní Měcholupy

Šárka Fořtová, tajemnice ÚMČ
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Poplatky ze psů
Dosud je několik hříšníků, kteří nezaplatili 
poplatek za svého psa. Připomínáme tedy 
znovu, že poplatek činí v rodinném domě 
300,- Kč, v bytovém domě 1.500,- Kč. 
Pro občany, kteří mají jako jediný příjem 
důchod, činí poplatek 200,- Kč. Poživate-
lé jiného, než starobního důchodu, musí 
trvání důchodu doložit rozhodnutím sprá-
vy sociálního zabezpečení. Bez toho-
to doložení do doby splatnosti poplatku, 
tj. do 31. 3., nemůže být sleva na daný rok 
uznána.
Poplatek můžete uhradit v hotovosti 
v pokladně úřadu, nebo bankovním převo-
dem na účet 2111281318/2700, kde jako 
variabilní symbol uveďte popisné číslo 
Vašeho domu a údaj 1341 (tzn. …..1341).
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Vítání občánků
Dne 19. 6. 2017 proběhlo v zasedací míst-
nosti ÚMČ Praha – Dolní Měcholupy vítání 
nově narozených dětiček. Bylo přivítáno 12 
miminek, narozených v období prosinec 

PŘIPOMÍNÁME ...

Charitativní akce
V podvečerních hodinách dne 27. 6. 2017 se v parku za školou uskutečnilo diva-
delní představení „Saturnin (jede na kole)“. Představení organizovalo občan-
ské sdružení Leonardo a hrály děti z dramatického souboru Kejklíři. Vstupné bylo 
dobrovolné a jeho výtěžek byl předán rodině s autistickým chlapcem na výrobu 
a dodání dvoukola. Představení se účastnili nejen občané Dolních Měcholup, zástupci 
organizátora, sportovci, ale i všichni zastupitelé naší městské části a pracovníci úřadu. Na 
dobrovolném vstupném se vybralo téměř 20.000,- Kč, od cyklistického spolku bylo poskyt-
nuto 5.000,- Kč a městská část poskytla finanční dar ve výši 15.716,- Kč. 
Děkujeme všem zúčastněným a věříme, že si akce podobného charakteru v naší městské 
části najdou svoje místo.

Poštovna
Nejen, že „opakování je matka moudrosti“, ale hlavně z důvodu, že se k nám stěhuje stále 
větší množství nových spoluobčanů, považuji za vhodné připomenout, co naše Poštov-
na vlastně je. Poštovna byla zřízena v roce 2010, konkrétně dne 1. 4. 2010 jako výdejní 
místo pro uložené zásilky. Smlouvou s Českou poštou bylo toto výdejní místo zřízeno po 
dlouholetých neúspěšných jednáních o umístění provozovny České pošty jako takové. 
Mnozí z nás si oddychli, že nemusí dojíždět do spádové pošty v Horních Měcholupech, 
kam nebylo dobré dopravní spojení a zejména starší spoluobčané, kteří neměli vlastní 
dopravní prostředek, se tam dostávali velice obtížně. Časová úspora nejen cestováním, 
ale stáním v dlouhých frontách nám tak odpadla. Nově přistěhovaní občané toto nepoznali 
a tak jim zdejší služba nikterak výhodná mnohdy nepřipadá. Jsme tedy pouze výdejním 
místem. Obsluha poštovny je zajištěna zaměstnanci úřadu, nejsou zde tedy žádní pracov-
níci České pošty. Neposkytujeme žádné ze služeb, které Česká pošta poskytuje, nepro-
dáváme známky, ani nezajišťujeme peněžní či bankovní služby. Jen pro Vás uschováme 
Vaše listovní a balíkové zásilky, když Vás pracovníci České pošty doma, nebo v kanceláři 
nezastihnou. Pokud máte nějaké připomínky ke službám České pošty, stížnosti či upo-
zornění, musíte se obracet na Českou poštu jako takovou. Naši zaměstnanci Vás mohou 
pouze vyslechnout, ale pomoc z hlediska poštovních služeb u nás nenajdete.  

Sportovní vyžití
Určitě si užijete druhý ročník Velké Měcholupské, která je v tomto vydání Zpravodaje velice 
hezky uvedena. Vzhledem k tomu, že být fit je dnes velice moderní a mnozí hledají různé 
sportovní aktivity, chci upozornit, co zejména nově přistěhovaní spoluobčané ještě nevědí 
- hřiště vedle školy je přístupné i pro sportovní aktivity široké veřejnosti. Ceník naleznete 
u správce hřiště, nebo na našich webových stránkách. Občané s trvalým pobytem v Dol-
ních Měcholupech mají slevu ve výši 50%. Tak neváhejte a přijďte si zasportovat!

Jana Hlavatá

Vážení čtenáři, spoluobčané,

rád bych na stránkách našeho Zpravoda-
je poděkoval za spolupráci zastupitelům, 
občanům a pracovníkům Úřadu, při výko-
nu tak náročné funkce, jako je starosta 
Městské části. Mám dobrý pocit, že za rok 
ve funkci starosty jsme společně doká-
zali realizovat obrovské množství práce 
– zisk pozemku pro výstavbu školy, dota-
ce na opravu tenisových kurtů, zpracování 
projektu na rozšíření naší školy, rozšíření 
mateřské školy, zpracování nového projek-
tu na dostavbu tělocvičny a mnoho dalších. 
U projektů, které jsou mimo naši pravomoc, 
již naše úspěšnost taková nebyla. Bohužel 
je zde vidět ten zásadní rozdíl mezi komu-
nální politikou a politikou vyšší úrovně, kde 
se ztrácí jednotlivec, jeho přání a požadav-
ky a zůstává již jen politiky snadno ovlada-
telná masa. 
Přeji mému nástupci vše nejlepší v jeho 
činnosti a ještě jednou všem spolupracu-
jícím děkuji.

Vich Otakar

2016 – březen 2017, jejichž rodiče naše pozvání na tento termín přijali. Termín příštího 
slavnostního vítání není dosud sice stanoven, ale předpokládá se, že někdy v průběhu 
září bychom přivítali miminka, narozená do konce června 2017. Poprosili bychom opět 
rodiče nově narozených dětí, aby nám na úřad poskytli na sebe kontaktní údaj (telefon, 
e-mail), abychom mohli snáze komunikovat. Současně prosíme, abyste nám pak na 
pozvání reagovali obratem a my tak mohli zajistit pro vítání vše potřebné. Nepřipravte 
sebe, ani své děti o tuto slavnostní chvíli.
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Vážení spoluobčané, 

od 30. 10. 2017 pro Vás bude zajišťovat 
poštovní služby pobočka na adrese plu-
kovníka Mráze 1182/24, 102 00 v Hostiva-
ři. Pošta Praha 102 bude posílena o tým 
zaměstnanců pošty Praha 111. Prostory 
pro novou pobočku pošty Praha 111 jsou 
v současné době v rekonstrukci a budou 
připraveny k 1. 3. 2018. K tomuto datu pro 
Vás bude připravena nová moderní poboč-
ka na Veronském náměstí 403, 109 00 
Horní Měcholupy. Ta bude nabízet rozšíře-
ný počet přepážek a také rozšíření oteví-
racích hodin pro veřejnost. Oproti součas-
nému stavu tak bude mít otevřeno pondělí 
až pátek 08.00 - 19.00 hodin, v sobotu pak 
09.00 – 13.00 hodin. 

Podařilo se zajistit pobočku ve vhodném 
objektu, který umožňuje lepší parková-
ní, výbornou dostupnost MHD a zároveň 
je vzdálený pět minut pěšky, tedy téměř 
v bezprostřední blízkosti stávající poboč-
ky pošty. Dále také nové prostory umožní 
obsloužit větší počet našich klientů. Doru-
čování zásilek pro klienty zůstává beze 
změny. Oznámené zásilky budou uloženy 
u pošty Praha 102 a připraveny k vyzved-
nutí. 

Poštovní služby pro Vás zajistí i níže 
uvedené pobočky v blízkém okolí:

- pošta Praha 107, Švehlova 1391/32, 100 
07 Praha 9, hodiny pro veřejnost po – pá 
09.00 -19.00, so – ne 09.00 – 14.00 hodin, 
vzdálenost 2,5 km
- pošta Praha 104, Nákupní 389/3, 102 
00 Praha 9, hodiny pro veřejnost po – pá 
09.00 - 19.00 hodin, so – ne 09.00 – 18.00 
hodin vzdálenost 3,6 km
- pošta Praha 419, Opatovská 874/25, 140 
19 Háje, hodiny pro veřejnost po – pá 08.00 
– 18.00 hodin, vzdálenost 6,3 km.

Za případné dočasné obtíže se všem 
zákazníkům omlouváme, na počátku 
března 2018 je rádi přivítáme v moderní 
pobočce  na Veronském náměstí. 

Obědy pro seniory
Vážení senioři, od 1. září 2017 bude na přechodnou dobu přerušeno vaření obědů 
pro důchodce, z důvodu nedostatečné kapacity kuchyně v budově Mateřské školy Dolní 
Měcholupy.
Vzhledem k rekonstrukci - rozšíření mateřské školy o další třídu, se navýšila kapacita dětí 
a taktéž se zvýšil počet školních dětí, pro které kuchyně v mateřské škole vyváří.
V současné době bohužel není kuchyně kapacitně připravena na takový provoz, proto je 
nutné v kuchyni mateřské školy provést úpravy, spočívající v rozšíření varné technolo-
gie, s pravděpodobným termínem dokončení v podzimních měsících 2017. O obnoveném 
vyváření pro seniory budete informováni na webu městské části www.dolnimecholupy.cz 
a informačních nástěnkách. 
Po dobu odstávky Vám nabízíme využití dovozu obědů, které pro Vás zajistí Centrum 
sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 15 (CSOP Praha 15), kde má MČ Praha – Dolní 
Měcholupy dohodnutý příspěvek na dovoz oběda pro občany s trvalým pobytem na k. ú. 
Dolní Měcholupy. 
Pro zajištění pečovatelské služby dovozu obědů se kontaktujte s pracovnicí CSOP Praha 
15, paní Renatou Petránkovou, Mobil: 725 927 131, e-mail: 
pecovatelskasluzba@csop-praha15.cz. 
Děkujeme za pochopení. 

Šárka Fořtová, tajemnice

Rozšíření možnosti třídění odpadů
Od 1. 8. 2017 byla na území naší městské části rozšířena možnost třídění odpadu 
o kovové obaly. Speciální nádoby šedé barvy jsou zatím umístěny na třech stanovištích 
pro tříděný odpad – stanoviště Dolnoměcholupská vedle úřadu městské části, Pod 
Lesíkem u bývalého obratiště autobusů a v ulici Kryšpínova před číslem popisným 
567. Do těchto nádob můžete odkládat nápojové plechovky, konzervy od potravin, zvířecí 
konzervy, tuby, uzávěry a víčka od nápojů, jogurtů apod. Naopak sem nepatří stlačené 
kovové nádoby od kosmetiky a jiných sprejů, kovové obaly od barev, benzínu, motoro-
vých olejů atd. Tyto obaly patří do nebezpečného odpadu. Věříme, že se i v naší městské 
části toto rozšíření možnosti třídění setká se stejným zájmem, jako v jiných městských 
částech.

Martin Kembitzký

Pošta v Praze 
v Horních Měcholupech 
dočasně změní adresu 
po dobu rekonstrukce 

trvalých prostor

i
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, 

které vyhlásil prezident republiky, se konají 
v pátek 20. října 2017 od 14.00 hod. do 22.00 hod. 

a v sobotu 21. října 2017 od 8.00 hod. do 14.00 hod. 

Volič, který se nebude zdržovat v době voleb ve volebním okrsku svého trvalého 
pobytu, může hlasovat na voličský průkaz v jakémkoliv stálém volebním okrsku 

na území České republiky nebo ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí.
O vydání voličského průkazu je třeba zažádat Úřad MČ Praha – Dolní Měcho-
lupy osobně, nebo písemně, vyplněním formuláře, který bude opatřený úředně 
ověřeným podpisem, žádost může být zaslána také elektronicky s uznávaným 

elektronickým podpisem, nebo prostřednictvím datové schránky: i82bw8s
Lhůta pro podávání žádostí o voličský průkaz končí dne 18. října 2017 v 16.00 
hodin, přičemž nejdříve mohou být voličské průkazy vydávány až 5. října 2017.

MČ Praha – Dolní Měcholupy má stanoveny 2 volební okrsky, 
rozdělené komunikací Dolnoměcholupská.

1. První volební okrsek - zahrnuje voliče směrem od Malého Háje po lichou 
stranu orientačních čísel Dolnoměcholupské ulice, kteří budou volit ve volební 
místnosti umístěné v přízemí budovy Úřadu MČ Praha – Dolní Měcholupy, 

Dolnoměcholupská 168/37, Praha 10.
2. Druhý volební okrsek - zahrnuje voliče směrem od sudé strany Dolnoměcho-
lupské až k hranicím katastru směrem na Uhříněves, kteří budou volit ve volební 

místnosti umístěné v ateliéru Základní školy Kutnohorská 36, Praha 10. 

Šárka Fořtová, tajemnice ÚMČ

Volby do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu České republiky
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Vážení spoluob ané,
zveme Vás v ned li 3.9.2017 od 8.30 hodin v našem lesíku na 2. ro ník 
b žeckého závodu „VELKÁ M CHOLUPSKÁ“, který je ur en pro všechny v kové
kategorie. Bližší informace o závodu najdete na webových stránkách obce a 
Facebooku.

Program závodu
• 8.30 registrace do závodu
• 9.30 start d tských kategorií
• 10.30 start dosp lých kategorií
• 12.00 ukon ení závodu

Dále se na Vás budeme t šit od 14.00 hodin na tradi ní „Setkání za školou“,
kde pro Vás bude p ipraveno ob erstvení. Jako každým rokem bude zdarma 
limo, káva, kolá ky a bu ty. Pivo nám bude epovat Pivovar Uh ín ves a k 
poslechu i tanci bude hrát Duo AMIS. P i  letošním setkání se Vám p edstaví 
naši mladí hasi i a novinkou bude opékání bu t  na p ipraveném ohništi.  
Pro bližší informace sledujte webové stránky a Facebook obce.

Program akce
• 14.00 zahájení akce
• 15.00 vyhlášení výsledk  „VELKÉ M CHOLUPSKÉ“
• 16.00 pod kování mladým hasi m
• 18.00 ukon ení akce
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Běžecký závod „VELKÁ MĚCHOLUPSKÁ“
3. 9. 2017 od 8.30

„SETKÁNÍ ZA ŠKOLOU“
3. 9. 2017 od 14.00
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Letos se opět prokázalo, že naše družstvo 
v kategorii starších žáků patří mezi nej-
lepší v republice. Vždyť na Mistrovství ČR 
hry PLAMEN, se kluci a děvčata probojo-
vali již počtvrté v řadě! Tentokrát jeli pomě-
řit své síly s vítěznými týmy ze všech kra-
jů až do vzdáleného Zlína. Tam tradičně 
o celkovém umístění rozhodoval každý 
detail – každá desetina a setina na běhu, 
rychleji smotaná hadice, rychlejší nástřiky 
do terčů, rychleji zapojený rozdělovač, či 
více vědomostí v disciplíně Závod požární 
všestrannosti. Mezníkem mistrovství byla 
disciplína Útok CTIF. Tam naše družstvo 
zaběhlo útok s časem 39,89 a vybojovalo 
na této disciplíně BRONZOVÉ medaile! 
V celkovém pořadí tým pak získal ocenění 
za 7. místo. Nutno podotknout, že za celé 
čtyři roky, kdy jsme se účastnili republiko-
vých klání, byla konkurence právě letos 
největší a týmy mezi sebou nejvyrovnaněj-
ší. O to cennější jsou dosažená umístění.

Po ukončení Mistrovství ČR hry PLAMEN 
měli své mistrovství i dorostenci. Zde 
v kategorii mladších dorostenek Prahu 
reprezentovala Kristýna Vojtová. Ta se po 
osobních rekordech v běhu na sto met-
rů s překážkami a ve dvojboji dostala na 
pátou příčku celkového hodnocení.

Právě Kristýna se v minulých dnech zúčast-
nila v barvách středočeské Pískové Lhoty 
i Hasičské olympiády konané v rakouském 
Villachu. Družstvu dívek se podařilo obhájit 
titul z předloňska, z polského Opole. Máme 
tak ve svých řadách olympijskou vítězku!! 
Olympiády se zúčastnil i náš Lukáš Plhal, 
který nastoupil za ostravskou Novou Ves. 
Jeho družstvo v mezinárodní konkuren-
ci ze 17 států a 45 týmů obsadilo šestou 
příčku.

Sezona 2016/17 tak pro nás definitivně 
skončila. Dovolte, abychom poděkovali 

všem dětem, rodičům i realizačnímu týmu 
za celý letošní rok. Bez společně vyna-
loženého úsilí by tento rok rozhodně nebyl 
tolik úspěšný.

Nová sezona pro nás oficiálně začne na 
začátku září. Na podzim nás čeká několik 
memoriálů, několik závodů pro jednotlivce 
a nakonec i Závod požární všestrannosti. 
Na to všechno je třeba se včas a řádně při-
pravit. Pokud Vaše dítě stále váhá, jak se 
sportovně vyžít a Vás zaujala naše pest-
rá celoroční činnost, rozhodně je možnost 
zapojení. V takovém případě se na Vás 
budeme těšit na začátku školního roku, 
každý čtvrtek od 17 hodin v naší hasičárně. 
Všechny děti od 6 do 15 let jsou vítány!

Za kolektiv vedoucích mládeže,
Ondřej Vojta

Mladí hasiči patří mezi republikovou špičku!!!
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Náš sportovní klub má za sebou mnoha-
letou bohatou tradici. Byl založen roku 
1922 jako oddíl fotbalu a pravidelně se 
od tohoto roku účastní nižších fotbalo-
vých soutěží. Již v roce 1944 postoupil 
SKDM do 1. B třídy a zřejmě největ-
ším úspěchem byl postup do 1. A třídy 
v roce 2002. V současné době hraje 
A-team 3. třídu.

V nadcházejícím ročníku 2017 - 18 bude 
mít klub opět vliv na sportovní činnost 
v naší městské části. Na našem hřišti se 
během roku pořádá spousta dětských fot-
balových turnajů. Za zmínku stojí např. 
Turnaj o pohár starosty Dolních Měcho-
lup, Velikonoční turnaj mladších přípra-
vek, nebo Mikulášský turnaj. Fotbalový 
oddíl dětí trénuje 2x týdně, úterý a čtvrtek 
od 17. hod, o víkendech pak jsou zápasy. 

Sportovní klub je složen ze dvou oddílů, 
oddíl kopané a oddíl stolního tenisu. Klub 
funguje jako spolek a jeho nejvyšším orgá-
nem je valná hromada. Valná hromada volí 
pět členů výboru SKDM a také svého před-
sedu. Nyní je předsedou výboru SKDM sou-
časný aktivní hráč A-teamu a trenér mlá-
deže Martin Konya, ostatními členy výboru 
jsou Pavel Kohout, Karel Mára, Josef Tipta 
a David Pavel. Členská základna SKDM 
čítá 75 členů. Na oddíl kopané připadá 

60 členů, z toho 40 dětí a oddíl stolního 
tenisu představuje 15 členů, z toho zatím 
pouze 3 děti. Oba oddíly jsou řádnými čle-
ny svých svazů v Praze. Kopaná je členem 
PFS (Pražský fotbalový svaz), stolní tenis je 
členem PSST (Pražský svaz stolního teni-
su). Kopaná disponuje v současné době 
čtyřmi družstvy, přičemž tři jsou přihlášeny 
k mistrovským soutěžím pořádaných PFS. 
Je to družstvo mužů, kteří hrají 3. třídu, 
potom družstvo mladší přípravky (ročníky 
2011 - 2009) a starší přípravky (ročníky 
2006 - 2008). Máme ještě družstvo mini, 
kde jsou ty nejmenší děti, které zatím sou-
těže ještě nehrají. Oddíl stolního tenisu má 
rovněž tři družstva, která hrají své mistrov-
ské soutěže pod hlavičkou PSST. A-tým 
hraje 3. třídu, B-tým hraje 4. třídu a naši 
nejmladší hrají 7. třídu.

Členové SKDM jsou převážně občané naší 
městské části, to se týká hlavně našich dětí. 
Činnost klubu je finančně zajištěna z dota-
cí od svých jednotlivých svazů, z dotací od 
pražského magistrátu, ministerstva škol-
ství a z dotací z rozpočtu naší městské 
části. Další finance získáváme z různých 
sponzorských darů, provozu naší ubytovny 
a restaurace, ale také z pronájmu našich 
sportovišť a z příspěvků našich členů. 

Největším nákladem je údržba sporto-
višť a pronájmy tělocvičen pro stolní tenis 
a fotbal pro děti v zimním období. Dalšími 
významnými výdaji jsou náklady na spor-
tovní vybavení obou oddílů. 

Jak jsme již informovali, v blízké budouc-
nosti bychom chtěli renovovat stávající 
zázemí klubu, s pomocí dotací od Pražské-
ho magistrátu a ministerstva školství, vč. 
dotací od naší městské části. Nová klubov-
na bude mít zázemí pro fotbal, nové šat-
ny, klubovnu, místnosti pro údržbu hřiště, 
občerstvení a namísto ubytovny vznikne 
sál pro stolní tenis. Výbor SKDM si velice 
váží všech dotací a finanční pomoci, které 
se mu dostává k zabezpečení chodu a čin-
nosti celého sportovního klubu.

S přibývajícími novými členy - zejména 
dětmi do oddílu kopané, se nám podaři-
lo zajistit nového vedoucího mládeže pro 
oddíl kopané, pana Procházku, což je vel-
mi zkušený trenér mládeže, ale i dospělých 
s nejvyšší licencí typu „A“. Pan Procházka 
je měcholupský rodák a je připraven se 
naplno věnovat svému milovanému klubu 
- SKDM. Tímto si dovolujeme apelovat na 
rodiče dětí, které mají zájem hrát fotbal, 
nebo stolní tenis, ať neváhají přijít na hřiš-
tě a zapojit se do našich tréninků. Ostat-
ní informace a kontakty na vedoucí členy 
SDKM najdete na našich stránkách www.
skdm.cz. 

Za výbor SKDM 
Karel Mára

David Pavel

Obecné informace o fungování 
Sportovního Klubu 

Dolní Měcholupy (SKDM)
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Ve dnech 25. - 27. srpna proběhla na výstavišti v Holešovicích, na atletickém stadionu 
ve Stromovce - MISTROVSTVÍ ČR PROFESIONÁLNÍCH A DOBROVOLNÝCH HASIČŮ 
V POŽÁRNÍM SPORTU.
Prahu reprezentovaly 27. 8. ženy SDH Dolní Měcholupy v divácky nejatraktivnější disci-
plíně - požárním útoku.
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Ve středu 28. června se žáci ZŠ Kutno-
horská za horkého letního počasí loučili 
s uplynulým školním rokem a to školní 
akademií, na které se podílely všechny 
třídy. V hlavních rolích ovšem stáli žáci 
páté třídy, kteří se loučili nejen se škol-
ním rokem, ale s dolnoměcholupskou 
základní školou vůbec. 
Po prázdninách se rozejdou do okolních 
základních škol a na gymnázia, na roz-
loučenou ale všem ještě připravili velkou 
podívanou. Nejen že celou akci se svým 
osobitým humorem moderovali, ale nacvi-
čili také představení ve stylu soutěže 
„Tvoje tvář má známý hlas“. A tak se před 
celou školu, rodiče či sourozence, postavi-
lo několik odvážných mladých mužů. Mezi 
nimi vynikl Šimon Maindl nezapomenutel-
ným imitováním Karla Gotta s písní Trezor. 
Toto vystoupení mělo takový úspěch, že si 
publikum vyžádalo jeho opakování. Páťá-

ci také obdrželi certifikáty absolventů ZŠ 
Kutnohorská a jako dárek od SRPŠ trička. 
Předala jim je jejich bývalá paní třídní uči-
telka Čáslavská, dříve Jiráčková. 
Žáci obou prvních tříd si dali na svých 
vystoupeních velmi záležet a předvedli 
v nich vše, co umí – zpívali, hráli na flét-
nu, přednášeli, ukázali svá výtvarná díla 
a dokonce i herecký talent – všichni se velmi 
divili, jak dokonale umí Adélka z 1. A napo-
dobit svou třídní paní učitelku. Druhá třída 
předvedla, že už umí zpívat i v angličtině. 
Třeťáci nezůstali pozadu a zazpívali si se 
svou paní učitelkou několik poprockových 
písní. Děvčata ze čtvrté třídy si připravila 
moderní taneční vystoupení. Na vymýš-

Rozloučení se školou

lení choreografie se podílela jedna z nich 
– Kristýna Soukupová, ta také úspěšně 
vedla spolužačky při tréninku. Tanečně-
pohybová vystoupení jsme si užili ještě dvě 
– vystoupili naši žáci se svou taneční ško-
lou BDS a s kroužkem aerobiku.
Pak už nezbývalo než se těšit na prázdniny 
a na to, co přinese nový školní rok.

Kristýna Leitermannová
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Školní družina
Školní družina byla celý rok aktivní, proběhla spousta akcí 
– interaktivní pořady - Mr. Bean, Řemesla, dále předvánoč-
ní posezení, návštěva podzimní a jarní poutě, karneval, výt.
soutěže, pravidelné návštěvy bibliobusu, exkurze v hasičár-
ně, výlety – ZOO Chleby.
Probíhala celoroční hra „Putování s veselým vláčkem“, 
během které děti plnily úkoly zaměřené na rozvoj sociálních 
dovedností. Do úkolů se zapojili i mnozí rodiče, tím školní 
družina velmi přispěla ke spolupráci školy a rodičů. Všem 
rodičům moc děkujeme.

Jitka Jeníčková

Za skutečnost, že má naše hlavní město daleko do ideálních 
životních podmínek – i přes to, že je nepochybně architek-
tonickým i přírodním skvostem, nese odpovědnost z velké 
části chápání veřejného prostoru pražskými obyvateli, jako 
místa pro přepravování vlastním autem. S tím souvisejí 
naše dopravní návyky, či spíše zlozvyky a pohodlnost, kte-
rá nás dovedla až k přesvědčení, že máme právo se dostat 
se svým autem prakticky kamkoli. Sílí tak i trend dovážení 
dětí do školy, na kroužky apod. autem, i na velice krátké 
vzdálenosti,  jež by bylo možné pohodlně překonat pěšky, 
nebo na kole. Takové chování rodičů poškozuje nejen životní 
prostředí města, ale i děti, které se v dopravním prostředí neu-
mějí orientovat, nenaučí se samostatnosti, sociální interakci 
a nedostává se jim přirozeného pohybu.

Zdroj ČISTOU 
STOPOU PRAHOU

Zdena Přibylová

Autem až do školních bran

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čas a místo odjezdu 
STARTUJEME 17. ZÁŘÍ 2017  

 V parku za základní školou, Dolní Měcholupy, sraz 9:00 h 
Místo pro další informace: kontakt na cyklokoodinátorku Zdenu Přibylovou 
zdena.pribylova@geoline.cz, sledujte stránky www.dolnimecholupy.cz 
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AKCE PRO VEŘEJNOST – SOUTĚŽE PRO DĚTI – TVOŘIVÉ DÍLNY -  PŘEDNÁŠKY PRO DOSPĚLÉ 
PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY -  PRAVIDELNÉ KROUŽKY A KURZY – PŘEDŠKOLKA LEONKA

V úterý 27. června se v parku u školy kona-
lo charitativní představení. Děti z drama-
tického souboru Kejklíři zahrály svou ver-
zi známé hry Saturnin, kterou symbolicky 
nazvaly Saturnin (jede na kole). Odstar-
tovaly tím totiž sbírku na speciální dvojkolo 
pro místního hyperaktivního autistického 
chlapce. Děkujeme všem divákům i ostat-
ním dárcům, kteří do sbírky přispěli. Spe-
ciální dvojkolo se již brzy bude prohánět 
ulicemi Měcholup. 
Věříme, že se všichni diváci na představe-
ní příjemně bavili, stejně jako my, rodiče 
a kamarádi herců. Podvečerní park plný 
slunce měl krásnou atmosféru a ještě pod-
trhl výborné výkony mladých herců (ve věku 
11–15 let). Chcete-li se na měcholupského 
Saturnina také podívat, navštivte náš You-

Tube kanál: https://www.youtube.com/
channel/UC53jSUe7QgnLVmJjl1NKeXQ
A protože kulturních akcí není nikdy dost 
a dětí, které potřebují pomoc také, tak 
doufáme, že Saturnin bude jen první v řa-
dě každoročních představení Děti dětem 
– divadlo pomáhá.

Hned první den prázdnin, v pondělí 3. 7., 
se v Leonardu rozjel prázdninový program. 
Děti se věnovaly starým českým pověstem, 
konkrétně dívčí válce, a vydaly se na výlet 
do Divoké Šárky. V úterý 4. 7. se téma dne 
pojilo s přírodovědou. Ve Velké Chuchli 
děti navštívily Minizoo, obdivovaly zvířát-

ka, včetně jednodenních mláďat bažanta 
zlatého, mluvícího krkavce i neuvěřitelně 
páchnoucího tchoře. Užily si také projížďku 
přívozem do Podolí a zážitkem bylo i vaře-
ní oběda na kempovém vařiči. 
Následující dva týdny, 10. – 14. 7. i 17. 
– 21. 7., probíhaly každý týden v Leonar-
du dva turnusy příměstských táborů. Děti 
4-6leté se věnovaly zejména pohybu - kaž-
dý den sportovaly. Na táboře „V pohybu“ 
nechyběla ranní rozcvička a klasické atle-
tické disciplíny jako běh na 60m, běh přes 
překážky, skok z místa. Děti navštívily také 
Jumppark a měly možnost vyzkoušet si 
pravý trénink oddílu dobrovolných hasičů. 
Zajímavým programem bylo jistě i cvičení 
boje s draky, hledání draka v Průhonicích 
a návštěva Dinoparku. V druhém týdnu se 

DIVADLO POMÁHÁ

PRÁZDNINOVÝ PROGRAM 
V LEONARDU

Divadelní pøedstavení Saturnin (jede na kole) V ýlet do hereckého muzea Viktorka v Ratiboøicích

Pøímìstský tábor „V pohybu“ – návštìva Dinoparku
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radovaly z osvěžení z hasičských hadic, či 
na vodním hřišti v Malešicích a z návštěvy 
Koala Café. Účast na táboře bude všem 

dětem připomínat také vlastnoručně ozdo-
bené prázdninové tričko.
Školní děti měly tábory zaměřené na film 
a filmování. A vzaly to důkladně, včet-
ně nezbytné teorie. Kam všude se děti 
vydaly? Navštívily Film legends museum 
v Poděbradech, kde spatřily mnoho zná-
mých filmových postav a díky skvělému 
průvodci se dozvěděly mnoho zajímavého 
o technice tvorby rekvizit, kulis i líčení. Děti 
muzeum velmi bavilo hlavně proto, že moh-
ly fotit. Každý tak má v mobilu svůj úlovek 
superhrdiny. Celodenní výlet zavedl děti 
také do Hereckého muzea Viktorka v Rati-
bořicích. Cestou se pochopitelně sezna-
movaly s Babičkou, v samotném muzeu 
pak byl pro ně připraven workshop na téma 
Filmová řemesla. Ve Viktorce jsou uložené 
originální kostýmy, rekvizity a osobní věci 
českých herců z natáčení. Je zde také stě-
na se třemi sty autogramy českých herců 
a děti zde našly své oblíbence, například 
Martina Dejdara a Jiřího Lábuse. Muzeem 
je provázel pan režisér Tomáš Agnusek. 
Součástí tábora byla i návštěva filmových 
ateliérů na Barrandově – děti se podívaly 
do kostyméren, kulisáren i do míst, kde se 
natáčela Narnie. V technickém muzeu zase 
dostaly možnost zahrát si na moderátory.
Děti samy si pak během týdne vyzkouše-
ly natáčení němé grotesky, krátkého filmu 
i reportérského záznamu. Vytvořily vlastní 
thaumatrop a pás do praxinoskopu. A chce-

te-li vidět, jaký měly den s mladými hasiči, 
podívejte se na našem webu na natočené 
promo video.
Všechny červencové turnusy příměstských 
táborů byly plně obsazeny a my se moc 
těšíme na další děti, které jsou přihlášené 
na srpnové tábory. Ty se budou věnovat 
Cestě kolem světa, Historii, z dětí se sta-
nou Šéfkuchaři, odborníci na Vědu i Hřišťo-
vání.

V první polovině září se v Leonardu znovu 
rozběhnou pravidelné kroužky a kurzy. Pro 
nový školní rok 2017/2018 připravujeme 
opět do nabídky kroužky/kurzy těchto obo-
rů:

Jazykové
Výtvarné, keramické a tvořivé

Dramatické
Taneční a sportovní, jóga

Hudební
Outdoorové a ekovýchovné
Programy pro rodiče s dětmi

Bližší informace získáte na www.leonardos.
cz a info@leonardos.cz . Záznam závěreč-
ného představení tanečních, dramatických 
a hudebních kroužků z května 2017 najde-
te na YouTube kanálu.

CVČ LEONARDO

Návštìva filmových ateliér ù na Barrandovì

KROUŽKY A KURZY

V minulém díle dolnoměcholupské 
historie jsme se dozvěděli, že roku 
1382 vlastnil Dolní Měcholupy Prokop 
Bohuslavův z rodu Olbramoviců. S tím-
to rodem i jménem, je spojeno mnoho 
zajímavého. Proto se k němu vrací-
me v samostatném článku. Předně se 
pokusíme rozluštit, kdo to vlastně Dolní 
Měcholupy vlastnil. 

Bratři Menhart a Bohuslav, synové Olbra-
movi, koupili roku 1315 šestnáct městišť 
před branou města u sv. Klimenta na Poříčí 
a tři městiště v městě, poblíž staré židov-
ské synagogy. Bohuslav Olbramovic založil 
pak na pozemcích za hradbami špitál při 
kapli sv. Šimona a Judy. Zahrada tohoto 
špitálu byla dlouho nazývána zahradou 
Bohuslavovou. Bohuslav Olbramovic byl, 
dle dostupných informací, dědem Pro-
kopa Bohuslavova zmiňovaného r. 1382 
v souvislosti s našimi Dolními Měcholupy. 
Tento se často nazýval také Prokop Černý 
Bohuslavův. Toto přízvisko měl zřejmě pro-
to, aby bylo možné rozlišit jej od jeho otce, 
který se také jmenoval Prokop Bohuslavův. 
Otec byl však již roku 1368 po smrti. Jeho 
syn Prokop Černý Bohuslavův je pak zmi-

ňován několikrát, v souvislosti s opravami 
výše zmíněného špitálu. Jednou ze zajíma-
vostí je, že z tohoto špitálu byl vybudován 
pozdější špitál Milosrdných bratří a nynější 
nemocnice Na Františku. Nemocnice Na 
Františku je tak nejstarším zdravotnickým 
zařízením v České republice s tradicí dlou-
hou 700 let.

Další zajímavou zprávou z historie je, že 
Prokop Černý Bohuslavův byl roku 1382 
jedním ze čtyřiceti zakládajících členů Bra-
trstva Těla Božího se znamením obruče 
a kladivem uprostřed visícím, zkráceně 
Bratrstva Obruče a Kladiva. V archivu Uni-

verzity Karlovy je zachována zakládací lis-
tina tohoto bratrstva z 1. dubna 1382, k níž 
je přivěšeno 39 pečetí nejvýznamnějších 
osobností i dvořanů krále Václava IV. Hned 
na sedmém místě tak máme dochovánu 
pečeť Prokopa „Černého“ Bohuslavova 
s erbem Olbramoviců, kterým je štít se čtyř-
mi šikmými plameny. Hlavním úkolem bra-
trstva bylo vystavění kaple Božího Těla, 
uprostřed Velkého rynku Nového Města 
Pražského v místě, kde byly za Karla IV. 
vystavovány říšské svátosti. Kaple tato 
byla zasvěcena ke cti Nejsvětějšího Těla 
a Krve Kristovy, Panny Marie a svatých 
mučedníků Felixe a Adaukta (Šťastného 
a Zbožného). Byla dokončena roku 1393 
a roku 1403 předána se všemi právy 
pražské universitě. Vybudována byla na 
půdorysu hvězdy a stála ve středu dneš-
ního Karlova náměstí do roku 1789, kdy 
byla prodána na stavební materiál a zbo-
řena. Zakládací listina Bratrstva Obruče 
a Kladiva je někdy považována za zakláda-
cí listinu svobodných zednářů v Čechách.
Dochovaná pečeť držitele Dolních Měcho-
lup Prokopa Bohuslavova je tak zajímavou 
památkou vážící se k naší obci.

Jiří Jindřich

PROKOP ČERNÝ BOHUSLAVŮV A ROD OLBRAMOVICŮ

Peè e� Prokopa Bohuslavova na listinì z roku 1382



Letní luštění...

1. Úrodné místo v poušti – sklápěcí klobouk. 2. Afroasiat – čes-
ký malíř. 3. Krátké kabáty – první muž. 4. Staré počítadlo – ele-
ment chůze – druh trámového spojení. 5. Žena (nářečně). 
6. Ambaláž. 7. Přívěs – přirozený úbytek kapaliny při skladování – nor-
ská metropole. 8. Zvětšovací sklo – uskladněná kupa slámy. 9. Literát 
– jméno papouška. 10. Novozélandský papoušek – lovecký pes.

Gotický hrad… (tajenka) byl postaven ve 14. století  
a byl postupně rozšiřován. Koncem 18. století byl opuštěn a nyní 
je zříceninou.

INZERCE

Tajenka:Okoř


