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Slovo starosty

Dalším milníkem je skutečnost, že Investiční odbor MHMP zahá-
jil projektové práce na stavbu obchvatu Dolních Měcholup. Ještě 
v listopadu proběhl první výrobní výbor, na kterém jsme řešili 
možnosti přizpůsobení projektu potřebám naší MČ. Jsme zase 
o malý krok blíže chvíli, kdy si centrum obce oddychne od tran-
zitní dopravy.
Kvůli výstavbě nové jídelny a učebny u ZŠ jsme byli nuceni uza-
vřít dětské hřiště. Jako malou náhradu přemístíme některé herní 
prvky do parku u školy.
V Malém háji se snad brzy podaří přeprogramovat semafory na 
křižovatce Kardausova - Kutnohorská, tak aby se zvýšila doba 
prodlevy z 1 sekundy na 4 sekundy a nedocházelo tak k ne-
bezpečným situacím. Tento zdánlivě jednoduchý úkon si nejprve 
vyžádal úpravu projektu a nyní se čeká na schválení správních 
orgánů. 
Že zařizování drobností je časově náročná záležitost, jsme si 
vyzkoušeli na žádosti o přeprogramování semaforu u základní 
školy. Žádost, která vznikla na veřejném fóru v září roku 2018, 
se podařilo vyřídit až nyní. Od ledna by tak na přechodu pro 
chodce u školy měla zelená naskočit téměř okamžitě po stisknutí 
tlačítka.
Minule jsme se těšili na Vánoce a nyní nás čeká doba plesů. 
Dovolte mi, abych Vás pozval 7. března na Hasičský bál v naší 
sportovní hale. 

Váš starosta Jiří Jindřich

Vážení občané,
zdravím Vás v novém roce 2020 
a přeji Vám mnoho úspěchů. Ener-
gii do nového roku jsme si domů 
přivezli z konference Národní sítě 
Zdravých měst ČR v Olomouci. 
Jak možná víte, stala se v roce 
2017 naše městská část členem 
sítě Zdravých měst a od té doby 
se snažíme inspirovat, jak vývoj 
malého kousku Země nazýva-
ného Dolní Měcholupy směřovat 
k tomu, aby se zde lidem lépe žilo. 
Letošní konference byla zamě-
řena na zdravý pohyb ve městě, 
a to je věc, která je pro nás klí-
čová. Při navrhování koncepce 
rozvoje chceme dát velký důraz 
na bezpečný pohyb osob všech 
generací a všech nemotorových 

způsobů dopravy. Nápadů jsme viděli mnoho, a je nyní na nás, 
jak je dokážeme zúročit v Měcholupech.
Hned na začátku ledna se podařilo vyhlásit architektonickou 
soutěž na novou mateřskou a základní školu v Malém háji. Ná-
vrhy je možné podávat do 30.4.2020, takže na její výsledky se 
můžeme těšit v průběhu května. Pokud vše dobře dopadne, tak 
na základě jednacího řízení bez uveřejnění uzavřeme s vítěz-
ným autorem smlouvu na vypracování projektové dokumentace 
a začneme projektovat. 

V souvislosti se změnou zákona o míst-
ních poplatcích č. 565/1990 Sb. a Vyhláš-
ky č.18 hl.m.Prahy bych ráda upozornila 
na tyto zákonné úpravy.
Ke správě místního poplatku z pobytu na 
území městské části Dolní Měcholupy je 
příslušný úřad městské části. Dovoluji si 
proto touto cestou upozornit, že k poskyto-
vání pobytu za úplatu ve Vaší nemovitosti 
jste jako plátci povinni k výběru místního 
poplatku z pobytu od Vašich hostů a máte 
ohlašovací a platební povinnost k tomuto 
poplatku u správce, tj. MČ Praha – Dolní 
Měcholupy.

Proto pokud pronajímáte Vaši nemovitost 
(byt, rodinný dům nebo jeho část, zahradu) 
jste povinni vést knihu ubytovaných, kde 
uvádíte jméno, příjmení, datum narození, 
číslo a druh průkazu totožnosti, adresu po-
bytu, datum příjezdu případně odjezdu.

Poplatníkem je osoba, která není v obci při-
hlášená a které je poskytnut pobyt bez pře-
rušení v délce do 60 dnů včetně. Pobyt nad 
60 po sobě jdoucích kalendářních dnů není 
předmětem poplatku. Evidence v knize 
ubytovaných však musí být i ve výše uve-
deném případě a i v případě, kdy je osoba 

Upozornění na možné nesplnění ohlašovací povinnosti 
k místnímu poplatku z pobytu a úhrady místního poplatku

od poplatku osvobozená (viz §3b zákona).
Plátce (poskytovatel pobytu) je povinen od 
poplatníka vybrat poplatek za každý den 
pobytu s výjimkou dne příjezdu poplatek ve 
výši 21,- Kč/den a ten odvést do 15. dne 
následujícího měsíce za uplynulé období 
(kalendářní měsíc) správci poplatku. Ve 
stejném termínu je plátce povinen předat 
správci poplatku ohlášení o počtu osob, 
kterým byl poskytnut pobyt a počtu dnů 
pobytu. 

Vzhledem k zvýšenému tlaku na kontroly 
a vyhledávací činnost správců poplatku 
Vás žádáme, pokud patříte mezi poskyto-
vatele pobytu v nemovitostech v katastrál-
ním území Dolní Měcholupy, aby jste se 
dostavili na úřad MČ Praha – Dolní Měcho-
lupy, kde Vám ráda pomohu dát záležitost 
do pořádku. Případné dotazy můžete za-
slat na e-mail sekretariat@dolnimecholu-
py.cz nebo mě můžete v dané záležitosti 
kontaktovat telefonicky na č. 272 706 441.

Jana Hlavatá, 
správa místních poplatků
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PERIODICKÝ TISK vydávaný Městskou částí Praha - Dolní Měcholupy
Dolnoměcholupská 168/37, 111 01 Praha 10
Evidenční číslo: MK ČR E 21639
Distribuce: zdarma do schránek obyvatel této městské části
Náklad: 1 500 ks
Ceník inzerce: www.dolnimecholupy.cz/mecholupsky-zpravodaj/cenik-inzerce.html 

Příjem inzerce a příspěvky do Zpravodaje zasílejte prosím na e-mail: zpravodaj@dolnimecholupy.cz
Redakce: Václav Janko
Uzávěrka příspěvků pro následující číslo nejpozději do 6. 4. 2020.
Redakční rada: Ing. Luboš Ježil, Lucie Sobková, Bc. Jana Doláková
Za věcnou správnost textů odpovídají autoři, chyby v tisku vyhrazeny.
Foto na obálce: Archiv MČ

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA
VZALO NA VĚDOMÍ:
- zprávu městské policie o bezpečnostní situaci v městské části 
za měsíc prosinec 2019, kdy se v MČ udály celkem 4 TČ

USN 18/2:
SCHVÁLILO:
- rozpočet Městské části Praha – Dolní Měcholupy s příjmy ve 
výši 48.411 tis. Kč a výdaji 75.375 tis. Kč, schodek je dofi nanco-
ván zapojením prostředků z minulých let ve výši 26.964 tis. Kč
- příjmy a výdaje účelového fondu a zdaňované činnosti na rok 
2020
- střednědobý rozpočtový výhled do roku 2025
- rozpočet příspěvkových organizací na rok 2020 a jejich střed-
nědobý rozpočtový výhled

USN 18/3:
SCHVÁLILO:
- směrnici Zásady pro tvorbu a používání Sociálního fondu ÚMČ

Průběh hlasování k jednotlivým usnesením najdete v textech 
zápisů ze zasedání zastupitelstva na www.dolnimecholupy.cz v 
sekci Zastupitelstvo – soubory ze zasedání zastupitelstva nebo 
v listinné podobě v kanceláři tajemnice ÚMČ Praha – Dolní Mě-
cholupy        
 

Šárka Fořtová, tajemnice ÚMČ

Zastupitelstvo MČ Praha – Dolní Měcholupy na svém veřej-
ném 17. zasedání dne 17. 12. 2019
schválilo tato usnesení:
USN 17/1:
VZALO NA VĚDOMÍ:
- zprávu městské policie o bezpečnostní situaci v městské části 
za měsíc listopad 2019, kdy se v MČ událo celkem 5 TČ

USN 17/2:
SCHVÁLILO:
- zásady hospodaření v období rozpočtového provizoria do doby 
schválení rozpočtu na rok 2020

USN 17/3:
SCHVÁLILO:
- úpravu rozpočtu městské části spočívající v navýšení kapitoly 
Sportovní činnost, položka Stavby o 1 mil. Kč z kapitoly Kultura

USN 17/4:
STANOVILO:
- výši odměn neuvolněným zastupitelům ZMČ Praha – Dolní Mě-
cholupy, které vychází z novely NV č. 318/2017 Sb., platné od 
1.1.2020

USN 17/5:
SOUHLASILO:
- s uzavřením dodatku nájemní smlouvy na pronájem části po-
zemků pod Country Saloonem na dobu určitou do 31.12.2020

USN 17/6:
SCHVÁLILO:
doplněný ceník inzerce do Zpravodaje MČ

USN 17/7:
SCHVÁLILO:
- záměr – požádat o převedení pozemků č. parc. 698/1 a 701/98 
v k.ú. Dolní Měcholupy do majetku HMP, svěřeného do správy 
MČ 

USN 17/8:
SCHVÁLILO:
- dodatek ke smlouvě o dílo s fi rmou GLOB Production, s.r.o. 

USN 17/9:
SOUHLASILO:
- s poskytnutím mimořádné odměny starostovi ve výši jedné mě-
síční odměny za funkci uvolněného starosty  

USN 17/10:
SOUHLASILO:
- s prodloužením termínu pro odeslání návrhu architektonické 
soutěže „Nová mateřská a základní škola pro Dolní Měcholupy“ 
do 30.4. 2020
- se změnou náhradního člena soutěžní poroty na architektonic-
kou soutěž „Nová mateřská a základní škola pro Dolní Měcholu-
py“, kdy Ing. Martina Svobodu nahradí Bc. Jana Doláková

Zastupitelstvo MČ Praha – Dolní Měcholupy na svém 18. za-
sedání dne 20. 1. 2020 schválilo tato usnesení:
USN 18/1:

MUDr. Kiseľáková 
ve své ordinaci pro 
zkvalitnění služeb 
a zkrácení čekací 
doby zavedla nový 
systém elektronické 
čekárny s názvem 
„Neklepat“.
Po příchodu do če-
kárny si na přístroji 
stiskněte tlačítko, 
které nejlépe odpo-
vídá důvodu Vaší 
návštěvy a podle 
popisu na přístroji 
vložte svou kartičku 
pojišťovny do otvoru 
pod displejem. Po 
zaznění tónu o Vás již paní doktorka ví a zná také důvod Vaší 
návštěvy.
Věříme, že s novým systémem budete spokojeni.

Dolnoměcholupská zdravotní

Novinky v čekárně 
praktické lékařky 
pro dospělé
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HARMONOGRAM MOBILNÍHO SBĚRU NEBEZPEČNÉHO ODPADU 
V ROCE 2020 

 
 

  1 

Kontaktní tel. na řidiče pro případ nenalezení svozového vozidla: 
601 389 243, 731 451 582 

 
Trasa: Praha-Dubeč, Praha - Dolní Měcholupy, Praha-Štěrboholy 

 
SVOZY VE VŠEDNÍ DNY 2020 

 
 

18. 2. – út  1. nám. U lípy Svobody 1500 - 1520 

23. 4. – čt  2. ul. Starodubečská (u servisu Oása) 1530 - 1550 3030303030 50505050505050

27. 10.– út  3. ul. U prodejny 1600 - 1620 0000000000 20202020202020

 4. Lipové nám. - Dubeček 1630 - 1650 3030303030 50505050505050

5. ul. Pod lesíkem (u stání kontejnerů) 1710 - 1730 
  6. ul. Parková (u stání kontejnerů) 1740 - 1800 
  7. ul. Ústřední (u restaurace Tukan) 1810 - 1830 10101010101010 30303030303030303030

  8. ul. Ústřední (na konečné autobus) 1840 - 1900 4040404040 00000000000000

 
 

VÍKENDOVÉ SVOZY 2020 
 
 

11. 7. – so  1. nám. U lípy Svobody 800 - 820 
  2. ul. Starodubečská (u servisu Oása) 830 - 850 3030303030 505050505050

  3. ul. U prodejny 900 - 920 0000000000000000 2020202020202020

 4. Lipové nám. - Dubeček 930 - 950 3030303030 505050505050

5. ul. Pod lesíkem (u stání kontejnerů) 1010 - 1030 
  6. ul. Parková (u stání kontejnerů) 1040 - 1100 
  7. ul. Ústřední (u restaurace Tukan) 1110 - 1130 10101010101010 30303030303030303030

  8. ul. Ústřední (na konečné autobus) 1140 - 1200 4040404040404040 0000000000000000000000

 
 

NOVINKA! 
Významnou novinkou v mobilním svozu nebezpečných odpadů je rozšíření služby o 
sběr potravinářských olejů z domácností (z fritování apod.). Olej bude obsluhou 

mobilního svozu přebírán v uzavřených PET lahvích. 
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Novela zákona o místních poplatcích 565/1990Sb. a Vyhláš-
ka hl. m. Prahy v oblasti místního poplatku ze psů doznala 
některých změn. Chovatel je povinen nechat psa označit 
identifi kačním číslem podle veterinárního zákona (mikroči-
pem) a do třiceti dnů se přihlásit do evidence chovatelů psů 
vedené Magistrátem hlavního města Prahy.
Do konce měsíce března má být zaplacen místní poplatek 
ze psů (nebo jeho alikvotní část) na rok 2020. Tuto povin-
nost má každý držitel psa, pokud se na něj nevztahuje ně-
které ustanovení o osvobození. V naší městské části se za 
pejsky platí následovně:
- držitel psa v rodinném domě platí sazbu 300,- Kč
- držitel psa v bytovém domě platí sazbu 1.500,- Kč
- držitel psa nad 65 let platí 200,- Kč
- držitel u každého dalšího psa platí navýšení o 50% výše 
uvedené sazby
Osvobozen je držitel, kterým je osoba nevidomá, osoba, 
která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické oso-
by podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která 
je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoba provádějící 
výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba pro-
vozující útulek pro zvířata nebo osoba, které stanoví povin-
nost držení a používání psa zvláštní právní předpis. Neza-
pomeňte proto splnit včas svou poplatkovou povinnost!

Jana Hlavatá - úřad

POPLATKY ZE PSŮ
Městská část Praha – Dolní Měcholupy 

PLÁN PŘISTAVOVÁNÍ KONTEJNERŮ NA 

BIOODPAD 

na rok 2020 – I. pololetí 
čas přistavení: 13.00 - 16.00 hodin 

21. 3. 2020 sobota Čs. tankistů 
4. 4. 2020 sobota Pod Lesíkem 

18. 4. 2020 sobota Čs. tankistů 
2. 5. 2020 sobota Pod Lesíkem 

16. 5. 2020 sobota Čs. tankistů 
30. 5. 2020 sobota Pod Lesíkem 
13. 6. 2020 sobota Čs. tankistů 
27. 6. 2020 sobota Pod Lesíkem 

 

Městská část Praha – Dolní Měcholupy 
PLÁN PŘISTAVOVÁNÍ 

VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ 

na rok 2020 – I. pololetí 
čas přistavení: 16.00 - 20.00 hodin 

3.2.2020 pondělí Pod Lesíkem 
17.2.2020 pondělí Ke Slatinám 

2.3.2020 pondělí Ke Dráze 
16.3.2020 pondělí Parková 
30.3.2020 pondělí V Dolinách 
14.4.2020 úterý Pod Lesíkem 
27.4.2020 pondělí Ke Slatinám 
11.5.2020 pondělí Ke Dráze 
25.5.2020 pondělí Parková 

8.6.2020 pondělí V Dolinách 
22.6.2020 pondělí Pod Lesíkem 

 
 

Do kontejnerů lze odkládat pouze domovní odpad, např. nábytek, kovové odpady, 
zdravotní techniku, podlahové krytiny apod. 
Do kontejnerů nelze odkládat sklo, papír, plasty, nápojové kartony, stavební 
odpad či nebezpečné odpady. 
 
V případě, že kontejner není v daném termínu na uvedeném stanovišti, 
volejte prosím úřad MČ Praha – Dolní Měcholupy na tel. 272 706 441 
nebo 722 446 163. 

 

V říjnu 2019 se nám v Dolních Měcholupech poprvé představil amatérský soubor 
Divadelní Sekce Praha s výtečným představením „Společenstvo vlastníků“. Pro-
tože se představení vydařilo, našim divákům se líbily výkony herců a hercům se 
u nás dobře hrálo, bylo domluveno, že v březnu roku 2020 navážeme naší spolu-
práci dalším představením. 
Dovolujeme si Vás pozvat na divadelní představení „Příběhy obyčejného šílenství“, 
které se bude konat v naší Víceúčelové hale – tělocvičně Kutnohorská 638/54 dne 
29. března 2020 od 19:00 hodin. Vstupenky v hodnotě 100,- Kč budou k dispozici 
v kanceláři úřadu od 2. března 2020. Pokud budete chtít vstupenky vyzvednout až 
v den představení, z kapacitních důvodů si prosím vstupenky zarezervujte na jmé-
no telefonicky (tel.: 272 706 441) nebo e-mailem (sekretariat@dolnimecholupy.cz). 
Obdržíte od nás platební údaje k úhradě vstupenek. K vyzvednutí je pak budete mít 
připraveny v místě hodinu před představením.

Jana Hlavatá

Divadelní představení

Magistrát hlavního města 
Prahy převážně na území 
„malých“ městských částí 
otestuje v pilotním dvou-
letém projektu nádobový 
sběr jedlých tuků a olejů. 
MČ byly vyzvány k vytipo-
vání vhodných stanovišť 
tříděného odpadu, ke kte-
rým bude v březnu 2020 
doplněna 240l nádoba na 
jedlé tuky a oleje.

Pilotní projekt nádobového 
sběru jedlých tuků a olejů 
z domácností na území
 hl. m. Prahy
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Oddělení terénních zjišťování 
 
 V Praze dne: 30.1.2020 

Č. j.: CSU-000358/2020-71 
Vyřizuje: RNDr. Jana Šídlová 
Tel.: 274 052 084 
Mobil: 731 439 289 
E-mail: jana.sidlova@czso.cz 
 

 
 

Životní podmínky 2020 – výběrové šetření v domácnostech  
 

 

Český statistický úřad organizuje v roce 2020 v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní 
statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, každoroční výběrové šetření o životních 
podmínkách domácností v České republice pod názvem „Životní podmínky 2020“ (EU-SILC), 
které navazuje na předchozí ročníky tohoto šetření. Smyslem tohoto zjišťování je získávat 
dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci obyvatel v celkem 34 evropských 
zemích. Dalším cílem je získat data pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby.  

Šetření se uskuteční na území celé České republiky v 11 403 domácnostech, z nichž se 
6 653 zúčastnilo šetření již v předchozích letech. Všechny domácnosti byly do šetření zahrnuty 
na základě náhodného výběru provedeného počítačem.  

Vlastní šetření proběhne v době od 1. února do 24. května 2020 prostřednictvím speciálně 
vyškolených tazatelů. Do šetření budou zahrnuty všechny osoby, které mají ve vybraném bytě 
obvyklé bydliště. Aktivní účast občanů na tomto významném statistickém šetření a jejich ochota 
spolupracovat s ČSÚ je pro nás nesmírně důležitá a umožní nám získat řadu důležitých 
informací o sociální situaci domácností v ČR, které nelze zjistit žádným jiným způsobem. 

Terénní pracovníci zapojení do šetření se budou prokazovat průkazem tazatele a zároveň 
průkazem zaměstnance ČSÚ nebo dokladem totožnosti. Ve všech fázích zpracování je 
zaručena anonymita zjištěných údajů a získaná data jsou důsledně chráněna. Český statistický 
úřad plně respektuje nový evropský právní rámec ochrany osobních údajů (GDPR) a jedná v 
souladu s ním. Všichni pracovníci ČSÚ jsou navíc podle zákona č. 89/1995 Sb., o státní 
statistické službě, vázáni mlčenlivostí o veškerých šetřených skutečnostech.  

Prosím, abyste případné dotazy občanů, kteří budou osloveni našimi zaměstnanci, zodpověděli 
ve smyslu tohoto dopisu nebo je odkázali na pracovnici Krajské správy ČSÚ v hl. m. Praze 
pověřené řízením šetření Životní podmínky 2020, paní RNDr. Janu Šídlovou, tel. 274 052 084. 
 
 
Děkujeme za spolupráci. 
 
S pozdravem 

 

Ing. Jiří Ročovský 

ředitel  

K rukám starostky/starosty 
úřadu městské části 
v hl. m. Praze 

Ing. Jiří 
Ročovský

Digitálně podepsal Ing. 
Jiří Ročovský 
Datum: 2020.01.30 
09:02:25 +01'00'
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„Většina lidí je v agónii a jsou na tom tak mizerně, 
že radši riskují další agónii, než aby se pokoušeli 
čelit svojí stávající životní situaci.“

Charles Bukowski



 

 

Č tvrtek 12.  3.  2020  
od 17:30 do 19 hodin 

Kapacita kurzu je omezena na 25 osob, svou účast potvrzujte 
na e-mailu asistent@dolnimecholupy.cz nebo osobně na úřadě 

Kde: zasedací místnost ÚMČ, Dolnoměcholupská 168/37, 1. patro 
 

Kurz vede člen JSDH Dolní Měcholupy 

pracující jako záchranář u pražské záchranné služby 

Kurz je ZDARMA! 
www.dolnimecholupy.cz www.hasicidm.cz 

 

Dobrovolní hasiči Praha – Dolní Měcholupy pořádají 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
  

sobota 
4. dubna 

Sraz v 9 hod. 
✓ v parku za školou 
✓ před kavárnou Trio Malý háj 

Přihlášení na  
www.uklidmecesko.cz/event/24529 

Pojďme společně 
čtvrtého čtvrtý počtvrté 
uklidit Dolní Měcholupy! 
 

Uklidíme park, sádky, náves, 
Malý háj a okolí našich domovů… 



 

 

Č tvrtek 12.  3.  2020  
od 17:30 do 19 hodin 

Kapacita kurzu je omezena na 25 osob, svou účast potvrzujte 
na e-mailu asistent@dolnimecholupy.cz nebo osobně na úřadě 

Kde: zasedací místnost ÚMČ, Dolnoměcholupská 168/37, 1. patro 
 

Kurz vede člen JSDH Dolní Měcholupy 

pracující jako záchranář u pražské záchranné služby 

Kurz je ZDARMA! 
www.dolnimecholupy.cz www.hasicidm.cz 

 

Dobrovolní hasiči Praha – Dolní Měcholupy pořádají 
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První adventní neděli mohli rodiče i děti 
strávit ve škole na vánoční dílně. V pěti 
tvořivých dílnách si děti za pomoci svých 
rodičů, učitelů, vychovatelek a asistentek 
mohly vyrobit vánoční přáníčko, sněhulá-
ka, vánoční ozdobu z korálků, keramiku 
nebo jmenovky na dárky. V rámci kultur-
ního programu ve sportovní hale zazpívaly 
děti několik vánočních koled. Celé advent-
ní odpoledne bylo zakončeno slavnostním 

rozsvěcením vánočního stromu v parku za 
školou. 
Ve čtvrtek 5. prosince i naší školu navštívili 
kouzelné bytosti - Mikuláš, andělé i čerti. 
Postupně navštívili všechny třídy naší ško-
ly a předali dětem malé dárečky. V družině 
a Dětském klubu se následně konala Miku-
lášská diskotéka.
V pátek 13. prosince proběhl 1. ročník le-
gendární sportovní akce Měcholupská 

Nabitá zima ve škole

šplhna. Děti šplhaly jak o život a byl tedy 
ustanoven rekord časem 6:09s.
V rámci Týdne informatiky se děti z krouž-
ku Počítač kamarád zúčastnily celosvětové 
akce „Hodina kódu“, která má za cíl přiblížit 
programování žákům a ukázat, že každý se 
může naučit jeho základy. Děti si tak mohly 
vyzkoušet programovat hru Minecraft.
Poslední školní den před Vánoci se na vel-
ké šachovnici v atriu školy odehrálo fi nále 

Školní rok se překlopil a druhé pololetí je tady. Děti obdržely výpisy vysvědčení za první pololetí a pro-
dlužující se dny předznamenávají brzký konec zimy. Právě za zimním obdobím se ještě ale ohlédneme. 
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tradičního celoškolního turnaje v dámě. 
Paní učitelky pro děti v předvánočním čase 
připravily spoustu dílen, výletů, návštěv 
betlémů, trhů a aktivit spojených s adven-
tem. 

Stalo se již tradicí, že hned po vánočních 
prázdninách vyráží 5. ročník na lyžařsko-
snowboardový kurz do Pece pod Sněžkou. 
Počasí jim úplně nepřálo, trochu pršelo 
a bylo teplo, to dětem však nezabránilo 
zdolávat místní svahy a vyzkoušet spous-
tu sjezdovek v okolí. Večery byly naplněny 
společnými aktivitami a hrami rozvíjejícími 
pozornost, paměť a týmovou práci. Vyvr-
cholením kurzu bylo pasování na lyžaře 
a snowboardisty. Děti si celý kurz užily 
plnými doušky a odvezly si spoustu pěk-
ných zážitků. 
Žáci prvních a druhých ročníků vyrazili 
v lednu do sportovní haly Jedenáctka, kde 
se účastnili Dětského fotbalového poháru. 
Děti si celý turnaj užily, skvěle reprezen-
tovaly naši školu a skončily na krásném 
4. místě v celkovém pořadí. 

Linda Hönigová
ZŠ Kutnohorská
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SENIOŘI V DOLNÍCH MĚCHOLUPECH
Rok 2020

Už tu máme další rok. Jsme opět o něco 
starší. Bohužel. Ale my se snažíme 
myslet pozitivně a plánovat nové výle-
ty, nové zábavy. Sešli jsme se ve čtvrtek 
23. ledna 2020 a začali. Nejdříve s před-
náškou od městské policie o první pomoci 
při infarktu a mrtvici. Po přednášce, která 
byla zajímavá a poučná, nás Jana Ro-
mančuková pozvala na exkurzi na Letiště 
Václava Havla v Ruzyni, po ní se ujala 
slova Zdena Šilhová. Měla hodně nabídek 
do divadla ABC a na koncerty. Zájem byl 
velký. Říkám tomu „hlad“ po kultuře. Měla 
jsem z toho radost. Já jsem nabídla senio-
rům léčebný rekondiční pobyt v Sezimově 
Ústí od 7.6. do 13.6. 2020. Přihlásilo se 
33 členů. To je maximum, více místa v lé-
čebně nebylo a tak plánujeme na začátek 
měsíce září další týdenní rekreaci. Kro-
mě těchto akcí budou jednodenní výlety 
po České republice, vycházky a turistika. 

Zároveň připomínám, že každé úterý a pá-
tek od 11 hodin máme cvičení pro seniory 
v tělocvičně MŠ.

Ještě se vrátím na konec roku 2019, kdy 
jsme v prosinci pořádali spolu s naší MČ 
Mikulášské posezení ve sportovní hale. 
Sešlo se cca 130 lidí. Při živé hudbě jsme 
si zatančili a podávalo se také malé občer-
stvení s kávou i s vínem. Děkujeme paní 
Editě Motlíkové, která se svými tanečními 
skupinami obohatila náš večírek. Všem 
přítomným se tanečky velmi líbily.

Naše seniorky z kroužku vyrobily pěkné 
vánoční věnce a vánoční ozdoby i pro 
seniory v peč. domě, kteří se nemohli zú-
častnit Mikulášského večírku. S nimi jsme 
si poseděli při občerstvení a společně za-
zpívali při harmonice.

Předsilvestrovské posezení se konalo 
30.12.2019 v restauraci U Tomáše. Zábava 

byla velká. Dokonce jsme se vrátili k našemu dětství, kdy se ještě 
prodávalo tzv. Štěstí za korunu. My ho prodávali za dvě koruny. 
I když obálek se štěstím bylo rovných 100 ks, bylo toho málo. Zá-
jem a legrace kolem toho bylo hodně.

Čtecí babičky - tak se nazývají babičky, které navštěvují děti 
v mateřské školce a před spaním jim čtou pohádky. Děti i babičky 
se na tyto chvilky moc těší. 

Se čtením pohádek pokračujeme i v tomto roce 2020 a bude vítá-
na každá babička, která si ráda užije hezké chvilky s dětmi.

Slávka Hagelová

12



SENIOŘI

Vánoce jsou k takovým příležitostem jako 
stvořené. A tak u nás nechyběly slav-
nostní obědy, vánoční koncert Tomáše 
Ringela, rozdávání dárků u rozsvíceného 
stromečku při svařeném víně a domácích 
trdelnících, ani Silvestrovská oslava. Díky 
projektu Ježíškova vnoučata Českého roz-
hlasu se nám ale podařilo mnohem víc. 
Dobrovolníci, jimž ze srdce děkujeme, 
se rozhodli splnit přání našim babičkám 
a dědečkům a umožnili jim zažít nádherné 
chvíle, na které se nezapomíná.
Zážitek číslo jedna byla zcela jistě návště-
va pana kardinála Dominika Duky. Ten nej-
prve navštívil pana Jiřího, jehož splněným 
přáním byl, a poté následovalo společné 
setkání s ostatními klienty a jejich rodina-
mi. Pan kardinál popovídal o tom, jak se 
slaví Vánoce v církvi nebo jak vypadalo 
jeho setkání s papežem. Nakonec všem 
osobně popřál krásné Vánoce a předal 
nám fi gurkuanděla, kterou vytvořila vnučka 
J. V. Myslbeka. 

Paní Marii zase navštívila redaktorka Čes-
kého rozhlasu Hanka Shánělová se sadou 
detektivních knih, jež paní Marie ráda čte, 
a jí i ostatním klientům přinesla vlastnoruč-
ně vyrobené labutě z odpalovaného těsta. 
Z tohoto setkání vznikla i nádherná repor-
táž.
Pana Pavla, milovníka psů, navštívil i se 
svými psími mazlíčky Rudolf Desenský, 
psí psycholog, který následně uspořádal 
besedu i pro ostatní klienty. A dobrovolní-
ci, kteří setkání zprostředkovali, nás od té 

SeniorCentrum Štěrboholy ve znamení splněných přání

doby pravidelně navštěvují se svými ridge-
backy a vždy tak vykouzlí na tvářích našich 
klientů milé úsměvy.

Do splněných přání se již podruhé zapojil 
i Aleš Cibulka. Ten pozval naše klienty do 
Českého rozhlasu na živé natáčení pořadu 
Tobogán, kde se setkali s osobnostmi, jako 
jsou paní Jana Preissová, Viktor Preiss či 
Monika Absolonová.

Ostatní klienti si užili například výlet na 
Pražský hrad, divadelní představení v Ná-
rodním divadle nebo hřejivou masáž. Paní 
Boženku čeká na jaře let balónem nad 
Karlštejnem. 

Chtěli bychom touto cestou poděkovat 
všem dobrovolníkům, kteří se do projektu 
zapojili i těm, kteří do našeho SeniorCentra 
pravidelně docházejí i v průběhu roku. Po-
máhat má smysl.

Mgr. Kateřina Vokálová
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Když vás na stáří přesadí jinam a vy se musíte učit zvykat na nové prostředí, na nového spolubydlícího 
i přesto, že jste žili dvacet let sami, když vám dnes a denně do pokoje chodí cizí lidé, když ztratíte sou-
kromí, je to těžké. V SeniorCentru Štěrboholy se klientům snažíme toto vše vynahradit laskavým přístu-
pem a vykouzlit pro ně okamžiky štěstí a radosti.
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LEONARDO A JEHO AKTIVITY
Dne 3. 2. 2020 začalo i u nás ofi ciálně 
2. pololetí školního roku 2019/2020.

V Leonardu i v 2. pololetí probíhá na 60 
pravidelných kroužků pro děti a 13 kurzů 
pro dospělé, které navštěvuje více jak 400 
osob.

V uplynulém roce jsme kromě klasických 
aktivit Leonarda díky dotaci EU rozjeli fun-
gování Komunitního centra Leonardo. Toto 
nabízí bezplatné aktivity komunitě občanů 
Dolních Měcholup a zejména se soustředí 
na sociálně vydělené či ohrožené skupiny.
Jako první krok jsme podpořili zaměstna-
né rodiče a zrušili jsme veškeré poplatky 
za službu vyzvedávání. Příjemně se nám 
dotace promítla iv cenách ostatních aktivit 
Leonarda. Mj. dotace přinesla proměnu 
v organizaci dopoledních aktivit pro ro-
diče s dětmi a také odpolední bezplatné 
aktivity (Tvořivý klub dětí a mládeže, Art 

Session pro dospělé, Klub předškoláčků 
a školáčků). Pro širokou veřejnost budou na-
dále připravovány přednášky a workshopy 
a další akce komunitního charakteru. Veš-
keré informace budete postupně nalézat 
na našem webu, který je oddělen do části 
aktivit Leonarda a části aktivit Komunitního 
centra.

Doufáme, že zajímavé akce či aktivity si 
u nás již může vybrat prakticky každý.
Pro přihlašování na veškeré akce 
je i nadále využíván online systém: 
https://leonardos.iddm.cz.

AKCE, KTERÉ PROBĚHLY V PRÁVĚ 
UPLYNULÉM OBDOBÍ:
Novoroční taneční show – již tradiční 
taneční přehlídka pro veřejnost proběh-
la v neděli 19.1.2020 ve velké tělocvičně 
u školy. Vystoupilo celkem 14 tanečních 
kroužků, což představovalo bezmála 100 
menších či větších tanečníků/tanečnic. Na 

jejich výkony se přišlo podívat cca 300 lidí. 
Doufáme, že jsme pobavili potěšili – a tak 
trochu i navnadili, aby se taneční pohyb 
stal samozřejmý i pro vás a vaše děti.

AKCE, KTERÉ NÁS ČEKAJÍ V NEJ-
BLIŽŠÍM OBDOBÍ:
SOBOTA 7.3. – NEDĚLE 8.3. - PLESOVÁ 
NOCOVKA
Rodiče mají Hasičský bál, my máme pro 
děti připravenou taneční nocovku. Běžte si 
zaplesat a pošlete svoje děti na jejich vlast-
ní ples k nám…. Přihlašování online.
PONDĚLÍ  16.3. - VYNÁŠENÍ MORANY
První jarní komunitní akce. Průvod bude 
startovat u Leonarda. Přihlašování není 
třeba.
SOBOTA 21.3. - VERNISÁŽ VÝSTAVY 
„CESTY VODY“
Výstava Cesty vody
21.3. – 26.4. 2020
Kudy teče voda v Praze? Umělecké ztvár-
nění cest vody formou malby, fotografi e 

Centrum volného času LEONARDO
Komunitní centrum

pravidelné kroužky a kurzy – akce pro veřejnost – soutěže pro děti 
– tvořivé dílny – přednášky pro dospělé – příměstské tábory – oslavy
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Centrum volného času LEONARDO
Komunitní centrum

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

a plastiky můžete shlédnout v unikátním prostoru Vodárenské 
věže na Letné. Výstava vznikla na základě spolupráce dvou ne-
ziskových organizací z obou břehů Vltavy Societá Dante Alighieri 
a Leonardo z. s. a spojila je do společného projektu Cesty vody. 
Výstava je vizuálně rozmanitá a potěší dětského i dospělého 
návštěvníka. 
Pozvánka na vernisáž
Kdy: 21. 3. 2020 od 18:00
Kde: Vodárenská věž na Letné
Program:
18:00 Úvodní slovo 
Josef Hervert – produkční Vodárenské věže
Zástupce neziskových organizací Societá Dante Alighieri, Leo-
nardo z. s.
18:15 Kytarové duo – Jeroným A. Říha & Karel Veidenthaler od-
startují výstavu svým osobitým pojetím nejznámější české sklad-
by o vodě
18:20 Premiéra krátkého fi lmu Rusalky z Měcholup, tančí taneč-
nice TS Experimental pod vedením choreografky Mayi Motlíkové
Welcome drink: pramenitá voda z rukou pravých rusalek

ČTVRTEK 9.4. - VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY S LEONARDEM 
ANEB HLEDÁME POKLAD
Celodenní program pro děti ZŠ věnovaný velikonočním zvykům 
a tradicícm, v odpoledních hodinách výlet do blízkého okolí za 
účelem nalezení otevřené skály – a pokladu.

NEDĚLE 26.4 -. premiéra hry WEST SIDE STORY – Divadlo 
Horní Počernice.
Naše divadelní spolky Kejklíři a Dividlo a Tyátr opět spojily své 
síly Naši herci opět sami nazpívali písničky, tančí originální cho-
reografi e a hrají …. 
Spuštění on-line prodeje vstupenek bude ohlášeno na webu.

POZOR 
24. února startuje zápis 

do našich příměstských táborů!!!!
Letos se můžete těšit na termíny 

od 1. – 26.7. 2019 a 10. – 30.8. 2020.

Nabídka bude JIŽ PRO TŘI oddělené věkové skupiny: 
● děti MŠ od 4 let věku, 

● mladší děti ZŠ 1. – 3. tř. 
● starší děti ZŠ 4. – 7. tř. 

Objeví se opět tématicky oblíbené Taneční týdny, Hřišťování, 
English Campy, výletní Krásy Čech, Tábor plný her a další. 

Neváhejte a přihlaste své děti včas v on-line systému.



Kolo má duši, ne-
smrdí a šetří vaše 
klouby. Na kole vás 
nezastaví žádná 
kolona. Díky kolu 
i záda protáhnete.
 

S kolem můžete cítit vítr ve vlasech a rych-
lost v řídítkách. Na kole si užijete opojnou 
porci svobody.

Sjíždějte pražské ulice, rýsujte stehna, hýž-
dě a ještě šetřete za přepravu. Opájejte se 
nezávislostí a hlavně tím, že děláte něco 
pro Prahu. Protože každý kilometr, který po 
městě najedete, je důkazem, že cestovat 
se tu dá i jinak. Čistě.
  

Zdroj: Čistou stopou Prahou
Zdena Přibylová

Na kole 
Bude vám hezky na duši

VOLNÝ ČAS / SPORT

Rekonstrukce zá-
zemí je v současné 
době pozastave-
na. Nadále řešíme 
s MČ DM smlouvy 
a různá povolení, 
které nastaly poté 
co, se snažíme pře-
vést část pozemku 
na MČ. Jedná se 
o geometrický plán 

a povolení Magistrátu hl. m. Prahy. Dále 
čekáme na vyjádření stavebního úřadu 
Prahy 15 a jejich stanovisko k převodu 
části pozemku. Všechny stanoviska a žá-
dost ještě musí projít katastrálním úřadem. 
Jsou to procesy, které musí proběhnout, 

Zprávy z kopané a stolního tenisu SK Dolní Měcholupy

abychom naplnili veškeré náležitosti čás-
tečného převodu majetku SK DM na MČ 
DM.   

Fotbal
Mini přípravka, Mladší přípravka, Starší 
přípravka 
Všechna mužstva již začala přípravu 
v místní tělocvičně a pro zpestření zim-
ní přípravy, se ještě zúčastňují halových 
turnajů v nedalekých Říčanech. Výsledky 
nejsou důležité, ale podle zpráv trenérů si 
to kluci velmi užívají. 

A tým – muži zahájili zimní přípravu na 
UMT na Jižním Městě na konci ledna. Kon-
diční příprava po vánocích bolí, ale kluci 
se k tréninkům staví zodpovědně. Dobrá je 
i účast, a skladba tréninků je na velmi dob-
ré úrovni. I muži sehrají několik příprav-
ných zápasů před zahájením jarní sezóny. 

Dovolte, abychom Vás informovali o činnosti SK Dolní Měcholupy za poslední období.

16
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Stolní tenis
A tým 2.třída – mužstvo má odehráno 
již 16.kol z toho 5x vyhrálo, 4x remizova-
lo a 7x prohrálo, v tabulce drží 10.pozici 
a urputně bojuje o udržení. Bude to však 
ještě hodně těžké a bude to boj až do po-
sledního kola. 

B tým 4.třída - tým zatím hraje ve velmi 
dobré formě a po 16 kolech má na svém 
kontě 14x vítězství, 1x remízu, a 1x prohru, 
v tabulce drží 1.místo a tedy postupovou 
příčku. Doufejme, že ve zbývajících 6-ti ko-
lech udrží toto pořadí a postoupí do 3. třídy. 

C tým 6.třída - mají odehráno 16 kol, 
z toho 9x vyhráli, 2x remizovali a 5x pro-
hráli a zatím jsou v tabulce na 4. místě. 
Na konci roku stolní tenisté uspořádali již 
24. ročník vánočního turnaje, kterým si 

zpestřili vánoční čas. I přes menší účast 
došlo během turnaje k velmi dobrým zá-
pasům a ve fi nálové části došlo i na velké 
překvapení. Celkovým vítězem se stal, po 
velkém boji místní odchovanec z oddílu 
Petr Čadil, který ve fi nále porazil loňského 
vítěze turnaje Mirka Randáčka 3:2 na sety 
a poprvé v turnaji zvítězil. Vyhlášení turna-
je proběhlo v restauraci v Dubči, kde jsme 
zakončili podzimní část sezóny. 

Pořadí turnaje: 
1. Čadil Petr
2. Randáček Mirek
3. Martínek Patrik a Procházka Radek

Děkujeme všem za účast, a tímto bychom 
Vás chtěli pozvat na příští rok, kdy proběh-
ne již 25. ročník Vánočního turnaje.
Děkujeme všem našim členům za velmi 
dobrou reprezentaci SK.

předseda SK Karel Mára
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Dolní Měcholupy očima pamětníka 
Oldřicha Podehradského

Založení Sboru dobrovolných hasičů roku 1905 

Stalo se to ještě za Rakouska - Uherska 
19. března 1905 a sbor překonal dobu poli-
tických i státních změn až po dnešní dobu. 
Dovede si vůbec dnes někdo představit za 
jakých podmínek se sbor založil, co měl 
k dispozici? To asi jen těžko… Jen kronika 
může dát částečnou odpověď a je to záslu-
ha těch, kdo ji psali. 

Obec Dolní Měcholupy sama, v té době 
rozložena jen kolem návsi, bez proudu, 
bez jakékoli vybavenosti, převážně se 
statky a několika řemeslníky, ale již s mno-
ha požáry, které končily zpravidla tragicky 
a bez potřebné pomoci. To vedlo Zastu-
pitelstvo obce v roce 1894 k zakoupení 

ruční stříkačky a její obsluhu svěřila stráž-
níkovi. Primitivní zařízení bylo uloženo 
v domku č.p.3 na návsi, zvaného „kozárna“ 
či „šatlava“. Až po pěti letech byla pro tuto 
stříkačku, voznici, trhací háky a další pri-
mitivní pomůcky postavena poblíž rybníka 
„kolna“. Následně bylo rozhodnuto založit 
Sbor hasičů se zakoupením prvních 8-mi 
kusů stejnokrojů. 

Založení sboru se pak stalo na svátek 
sv. Josefa 19. března 1905, na ustavující 
schůzi za účasti 15 osob - mužů. Prvním 
starostou je pan Josef Soukup, prvním ve-
litelem pak pan Josef Malý. A tímto dnem 
také začíná jeho historie. Založení je ozná-
meno na C. a K. Okresní hejtmanství na 
Žižkově (kam obec okresem patřila), dále 
Hasičskému ústředí v Praze a Župě Říčan-
ské, s označením na stejnokrojích „OHJ 
37“. 

Ke cti sboru budiž připsáno, že za celou 
dobu svého trvání neměl období stagnace 
a vždy plnil své poslání. Je snad pochopi-
telné, že musel občas překonávat některé 
okolní vlivy, které měly dopad i na něho. 
Ale je potěšitelné, že může prohlásit, že 
až po dnešní dny nezklamal. Dokazuje to 
i řada jeho ocenění! 

Od původního primitivního hasebního vy-
bavení, sbor v současnosti svým zaříze-
ním, vyškolením, technikou může zastat
i jakoukoliv jednotku z povolání, a také tak 
činí v rámci Pražského záchranného sys-
tému. Od původní „kolny“, přes původní 
požární zbrojnici, má dnes sbor moderní 
hasičský dům, s výcvikovou dráhou, s do-

Nejstarší foto na stříkačce 
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statečným počtem členů zásahové jed-
notky, ale má také družstvo žen, i děti pro 
žákovské družstvo. U příležitosti 100. vý-
ročí v roce 2005 bylo ve vydané brožurce 
popsáno, kromě jiného, 244 zásahů. Kro-
mě požárů a povodní je sbor nasazován 
např. k stavení zábran na březích Vltavy, 
likvidaci padlých stromů, apod. Kromě své-
ho hlavního poslání je vždy připraven být 
nápomocen potřebám své Městské části. 

Svoji kvalifi kaci zvyšuje účastí na soutě-
žích mužů, žen i dětí, školením na stani-
ci HZS Praha, v Ústřední hasičské škole 
v Bílých Poličanech. Ženy mají i titul „Ví-
tězky ČR“ v požárním sportu. Pořádá dal-
ší akce, aby o něm veřejnost věděla, že 
zde není zbytečný. Bylo by jistě vhodné 
při Dnech otevřených dveří zbrojnice, aby 
nás spoluobčané navštívili a přesvědči-
li se i o práci, která není vidět, při údržbě 

autoparku, technického i jiného vybavení, 
inventáře, ale i samotné zbrojnice, a kte-
rou málokdo docení. Jedinou naší snahou 
je pomoci vždy tam, kde je toho zapotřebí! 

Oldřich Podehradský

1 - V. Smutný, 2 - J. Kozel, 3 - Ant. Bulánek, 4 - Josef Soukup, 5- …, 6 - Václav Hůša, 7 - Otto Kučera, 8 - V. Procház-
ka, 9 - K. Jauris, 10 - Josef Mayrich, 11 -…

Důležitá telefonní čísla Dolních Měcholup:
Úřad městské části:  272 706 441

Pošta Partner:  272 705 481

Městská policie:  272 700 662
      PALÁRIKOVÁ Radka:  778 702 134

   RUDOLF Martin:  721 895 538

Hasiči:  150
Hasiči Dolní Měcholupy: hasicidm@gmail.com

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

   Pohotovost - dětská LPS (Fakultní Thomayerova 
nemocnice, pavilon B1):  261 083 783, 603 566 587

Praktický lékař MUDr. Kiseľáková:  272 705 783

   LPS pro dospělé (FN Královské Vinohrady, 
pavilon S): 267 163 778

Zubní lékař MUDr. Jirasová:  731 167 276
   Pohotovost (Městská poliklinika Praha 1, Spálená 12):  

222 924 268

Mateřská škola:  272 705 758
   Jídelna:  272 700 100

Základní škola:  272 706 410
 

Hlášení havárií a poruch na 
veřejném osvětlení 

Tel: 800 404 060 (bezplatná)
https://www.thmp.cz/jak-si-zaridit/hlaseni-poruch-vo



Kde byl Vokolský rybník?
České slovo vokolky (okolky) znamená vý-
mluvy či cestu oklikou. V nářečí znamenal 
okolek či vokolek seno rozházené z kup-
ky kolem dokola. Není jisté, zda se tento 
místní název nevztahoval již k lukám, které 
byly kdysi dávno podél Hostavického poto-
ka. Jisté je, že rybník vybudovaný na tomto 
potoce, se jmenoval Vokolský. Jeho název 
mohl znamenat, že obtáčí Dolní Měcholu-
py na severu, nebo skutečnost, že se ces-
ta do Prahy musela vydat oklikou nejdříve 
směrem na Štěrboholy a okolo rybníka se 
stočila na Strašnice.
V Dolních Měcholupech máme v názvu uli-
ce Nad Vokolky zachovánu připomínku na 
rybník, který by se svou rozlohou, kolem 
30 ha, počítal k největším na území dneš-
ní Prahy. Pro srovnání uvádím, že nej-
větší pražský rybník, Počernický, má cca 
19,4 ha a známý Podleský rybník „jen“ 
14,4 ha. 
Vokolský rybník byl založen na Hostavic-
kém potoce a rozkládal by se na severním 
okraji dnešní zástavby. Jeho rozloha byla 
opravdu úctyhodná. Sahal od ulice Ke 
Slatinám až téměř k nadjezdu ulice Dolno-
měcholupské. Délka rybníka byla přibližně 
900 m a šířka 350 m. Hráz byla asi 230 m 
dlouhá a 6 m vysoká.
Kdy přesně vznikl lze usuzovat pouze 
z historických souvislostí. V písemných 
pramenech jsou rybníky v okolí Dolních 
Měcholup zmiňovány již roku 1501, kdy 
se Jan Dubečský soudí se Starým měs-
tem Pražským o vodu z nového rybníka 
se dvěma hrázemi, ze kterého měli měš-
ťané podle smlouvy pouštět vodu „dvěma 

trůbami“ do prostředního svého jezera za 
Měcholupy.1) Rozhodcem v tomto sporu 
byl nejvyšší hofmistr království Českého 
Vilém II. z Pernštejna a na Helfenburce, 
který na svém panství Pardubice vybu-
doval rozsáhlou rybniční soustavu. Roku 
1542 je v zápise, kterým Oldřich Zapský ze 
Zap a na Dubči vyjmenovává podíly svého 
bratra Adama Zapského ze Zap a na Prů-
honicích, zmiňován rybník Měcholupský, 
do kterého se pokládá násada 60.000 ryb.2)  

To je množství, které téměř přesně odpoví-
dá velikosti násady na 30 hektarový rybník. 
Víme tak, že v 16. století se rybníku říkalo 
Měcholupský, a že na rozdíl od vsi patřil 
k Průhonickému panství. 
Významnou úlohu sehrál Vokolský rybník 
v bitvě u Štěrbohol, kdy 6. května roku 1757 
na březích rybníka probíhal rozhodující 
střet rakouských a pruských vojáků. Proti 
rakouským 12 plukům kyrysníků a dra-
gounů a 5 husarským plukům zde pruský 
král Fridrich II. vyslal 20 eskadron husarů 
a 5 eskadron dragounů pod velením gene-
rálporučíka Zietena. Rakouské vojsko bylo 
sešikováno nad levým břehem Vokolské-
ho rybníka od Hostivaře kolem Štěrbohol 
a dále až ke Kyjím. Prusové nejprve zaú-
točili mezi Vokolským rybníkem a Štěrbo-
holy, ale Rakušané útok dvakráte odrazili 
za pomoci husarů vedených polním mar-
šálem Andreasem Hádíkem. Potřetí změ-
nili Prusové taktiku. Objeli Vokolský rybník 
z jihu a zaútočili od údolí Měcholupského 
potoka nad Hostivaří. Proti tomuto boční-
mu výpadu se již rakouští husaři nedoká-
zali sešikovat a rozhodli se pro rychlý ústup 

ku Praze. Pravé křídlo Rakušanů tak bylo 
rozprášeno a pod náporem pruské jízdy 
se dalo na rychlý ústup i křídlo levé. Prahu 
pak čekalo několik týdnů trvající obléhání 
a ostřelování. Pruská blokáda skončila až 
20. června 1757 po Fridrichově porážce 
v bitvě u Kolína.
Ze starých map je dobře vidět, že před vy-
budováním císařské silnice byla cesta do 
Prahy daleko méně přímočará, než ji zná-
me dnes. Bylo totiž nutné obejít Vokolský 
rybník a překonat tok Hostavického potoka. 
To bylo možné pouze po hrázi Vokolského 
rybníka. Až za ní se dalo odbočit vlevo na 
cestu do Strašnic nebo pokračovat rovně 
do Štěrbohol. Vokolský rybník byl na počát-
ku 19. století nejprve rozdělen císařskou 
silnicí na Malý a Velký Vokolka a posléze 
zcela zanikl. Zůstala po něm pojmenování 
v katastrálních mapách Nad Vokolky, K Vo-
kolkám a Pod Vokolky.
Z písemných dokladů můžeme usuzovat, 
že rybníky se v okolí Měcholup budovaly 
už na konci 15. a počátkem 16. století. Tato 
doba bývá také nazývána zlatou érou čes-
kého rybníkářství. Je tedy pravděpodobné, 
že kromě Vokolského rybníka vznikla v této 
době také celá rybniční soustava v okolí 
Uříněvsi a Dubče. O té si však něco poví-
me až v příštím čísle Zpravodaje.

Jiří Jindřich

1) Archiv český 11 - Registra soudu Komor-
ního, str. 541, 1044.
2) Desky zemské 41 - Kvatern památný čer-
ný od 1541 do 1543 fol: L 18 - L 21.

Rozsah Vokolského rybníka na mapě dnešních Dolních Měcholup.
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Zveme Vás do nově otevřené Nabízíme komplexní veterinární péči 
v moderně vybavené ordinaci na adrese:

 Kutnohorská 129/28
Praha 10 - Dolní Měcholupy

ORDINAČNÍ HODINY:
pondělí  pátek:  

8:30  12:00h   15:00  19:00h
sobota  neděle: 

9:00  12:00h

Prevence

laboratorní, RTG, USG

preventivní i akutní zákroky

Diagnostika

Chirurgie

tel.: 725 017 584
www.miavet.cz

 

Kácení stromů a odvoz větví 
TEL.: 774 520 282

Koupím rodinný dům v Dolních Měcholupech. 
Tel: 604 617 788

Hledáte způsob, jak získat správnou váhu
 bez složitých diet? 

Pomůžeme vám. 

Info na:
http://www.hubnete.cz/zdraviplus 

kontakt: eva.pechacova@seznam.cz nebo 724 367 394

INZERCE



CENÍK INZERCE V ZPRAVODAJI  
MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA – DOLNÍ MĚCHOLUPY

Uzávěrka inzerce je shodná s uzávěrkou ostatních příspěvků do Zpravodaje, zveřejněné v aktuálním vy-
dání 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.

Tento ceník inzerce byl schválen usnesením Zastupitelstva č. 17/6 ze dne 17. 12. 2019.

celá strana (A4) .................................................................................
polovina strany .................................................................................
čtvrtina strany ...................................................................................
osmina strany ......................................................................................
řádková  inzerce ..........................................................................
řádková inzerce (zvýrazněný text) ............................................. 
příplatek za vyžádaný inzerát na poslední straně (obálce časopisu) .............

4.000,- Kč + DPH
2.000,- Kč + DPH
1.000,- Kč + DPH

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

100%

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 
nutný převod všech písem do křivek a Corel ulo-
žen jako „Ai Illustrator“ (barevnost taktéž CMYK)

INZERCE



Seznam podnikatelů
INZERCE

(i Vaše fi rma zde může mít vizitku zdarma)

CO-VIN s.r.o.
V Dolinách 213/5, 111 01 Praha 10
Jaromír Los; tel. +420. 604 791 147

Velko i maloobchodní prodej kvalitních 
italských vín.

Al Settimo Cielo
Na Návsi 525/6, 

111 01 Praha-Dolní Měcholupy
po-ne od 16 do 22   tel: 773 618 142, 

liana@centrum.cz
Nabízíme příjemné posezení, vína 

z vybraných italských vinařství, 
čerstvou kávu, kvalitní čaje, domácí 

limonády, zákusky i pochoutky k vínu

Cvičení pro děti i dospělé
Tělocvična MŠ Dolní Měcholupy

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

Dagmar Benešová; 777 239 868, 
dasa.pistorova@centrum.cz

Fit trénink a strečink pro dospělé 
v sobotu 9-10h. 

Cvičení dětí bylo přesunuto do Štěrbohol.
www.dasa-cviceni.cz

ELEKTROservis
Roman Tůma; Kutnohorská 44/31 

Dolní Měcholupy. Tel: 606 951 002, 
mail: romtum@seznam.cz

opravy, připojení a revize elektro zařízení 
a spotřebičů

FYZIOTERAPIE PRO ŽENY
po-čt 8-19h

Mgr. Lenka Neužilová; 775 268 340, 
neuzilenka@seznam.cz

řešení pohybových obtíží, vědomá práce 
s tělem, péče o ženy v těhotenství, 
po porodu, po císaři, harmonizace 
a relaxace těla jemnými technikami

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

IKS-MARKETING, s.r.o.
Na Návsi 525/6 , 

Praha 10 - Dolní Měcholupy
281 932 007, info@iks.cz

Dodáváme a montuje nová okna, vrata 
a odvětrávané fasádní systémy.

http://www.odvetravane-fasady.cz/

Martin Dolák
Kryšpínova 527/2, 

Praha 10 Dolní Měcholupy
telefon: 723 357 735 

mail: martin.dolak@dolici.cz
Instalace, programování a servis 

silnoproudých i slaboproudých rozvodů 
a zařízení včetně VoIP technologií.

Certifi kovaný specialista pro veškeré 
výrobky 2N Telekomunikace a.s.

M & M reality holding a.s
Kutnohorská 10/55, 

111 01 Praha 10 – Dolní Měcholupy
Roman Bareš; tel.: 605 214 096, 

e-mail: rbares@mmreality.cz
Zprostředkování prodeje nemovitostí, 

nabídka nemovitostí k prodeji 
nebo pronájmu

www.mmreality.cz

Kurzy malby
V Osikách 521/16, 111 01 Praha 10, 

Tel: 777 599 228
Chcete si odpočinout od náročné práce? 
Potřebujete si vyčistit hlavu a přijít na jiné 

myšlenky? Chcete malovat, ale doma 
není prostor a čas? Přijďte nabrat sílu, 

chuť a radost z vlastní tvorby k nám! Bu-
dete překvapeni sami sebou. 

Těšíme se na Vás!
www.kurzmalby.cz

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

Lukáš Svoboda
 info@plynomax.cz, 734 334 252

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

PIZZA DO KRABICE.CZ s.r.o.
Kutnohorská 40, 

109 00, Praha 10 – Dolní Měcholupy
Rozvoz tel. 605 92 92 92

Otevírací doba od 10 - 22 hod
Pestrý výběr pizz, salátů a těstovin 

www.pizzadokrabice.cz

Milena Junková
Na Konci 158/5, 

111 01 Praha 10 – Dolní Měcholupy
tel: 604 637 238, 

e-mail: Junkova@volny.cz
vedení účetnictví, daňové evidence, DPH, 
kontrolní hlášení, mzdy, daňová přiznání

Pivnice U Tomáše
Tomáš Skála; Kutnohorská 26/45, 

Praha 10
Tel: 606 200 704, 

e-mail: tomskal@seznam.cz
www.pivniceutomase.cz
po-so 17-23, ne 17-22

Poradna Trinity 
- Gabriela Dvořáková

Nad Sadem 462/8, 
111 01 Praha - Dolní Měcholupy

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

gabriela@homeopatie-poradnatrinity.cz, 
Léčba chronických i akutních zdravotních 

potíží pomocí homeopatie a autopatie.

Školka Amálka
Na Slavíkově 205/7, 

Praha 10 Dolní Měcholupy 111 01
kontaktní osoba Iva Zelená
 777 208 878, 777 908 878

info@skolkaamalka.cz   
www.skolkaamalka.cz

Péče o děti od 1,5 roku v půldenním 
i celodenním režimu

Roman Tůma 
Kutnohorská 44/31 Dolní Měcholupy 
tel. 606 951 002 volat můžete 24h. 

mail: romtum@seznam.cz
Hodinový manžel - opravy a údržba všeho 

druhu

REGISTR VOZIDEL
Lucie Sobková; tel: 777 074 907

Zprostředkování veškerých úkonů v re-
gistru vozidel (registrace nových vozidel, 

převody, ztráta RZ, zápisy změn, atd.)

Soukromá Mateřská škola KOŠÍK 
akreditovaná MŠMT 

Za Kovárnou 422/15, 
Praha-Dolní Měcholupy

Lenka Korejčíková
Tel: 608 241 021, 732 741 587 

mail: sprava@mskosik  www.mskosik.cz
Výchova, vzdělávání a péče o děti 

od 2 - 7 let, logopedická prevence, pro-
gram pro děti z cizojazyčného prostředí

JUDr. Jaroslav SVOBODA, 
advokát 

Pobočka: V Planinách 284/15, 
111 01 Praha 10-D. Měcholupy

mail: jaroslav.svoboda@advocati.cz,  
tel: 222 716 164

Nabízím právní služby zejména v rodin-
ném právu včetně zvýšení výživného na 
dítě, při rozvodech či dědictví, v pracov-
ním právu, při převodech nemovitostí, 

vymáhání pohledávek aj.

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

Václav Janko; 
702 065 976 / 608 960 242, 

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

www.rcmodely.cz
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ZDE může být zdarma 
i vizitka vaší fi rmy

Údaje pro seznam podnikatelů 
zasílejte 

prosím na e-mail: 
zpravodaj@dolnimecholupy.cz 

do doby uzávěrky pro další vydání, 
které najdete v tiráži tohoto vydání. 




