
HUSU

Sledujte nás 

na FacebookuSledujte nás 

na Facebooku

jaro  |  císlo 2  |  duben 2020  �

do 30. 4.  
Soutěž pro děti

 str. 5
30. 4. od 14:00 h. 

Zdobení Májky
 str. 7

31. 5. od 14:00 h. 
Den dětí
 str. 24



INFORMACE Z RADNICE

Slovo starosty USNESENÍ ZASTUPITELSTVA
Zastupitelstvo MČ Praha – Dolní Měcholupy na svém veřej-
ném 19. zasedání dne 17. 2. 2020
schválilo tato usnesení:
USN 19/1:
VZALO NA VĚDOMÍ:
- zprávu městské policie o bezpečnostní situaci v městské části 
za měsíc listopad 2019, kdy se v MČ udály celkem 3 TČ

USN 19/2:
VZALO NA VĚDOMÍ:
- ekonomické vyhodnocení provozu sportovní haly
- informaci o spádové základní škole
- situaci v Základní škole Praha 10, Kutnohorská 36
POVĚŘILO:
- starostu předložit upravené ekonomické vyhodnocení provozu 
sportovní haly

USN 19/3:
SCHVÁLILO:
- dotace spolkům v MČ:
   - Senioři ČR, z.s. ZO Praha 10 – Dolní Měcholupy ve výši 
300 000 Kč za účelem konání akcí pro seniory
     - Občanské sdružení Leonardo ve výši 208 200 Kč na částeč-
né pokrytí nájemného 
    - Sportovní klub Dolní Měcholupy ve výši 550 000 Kč na čin-
nost mládeže a sportovních družstev
  - Sbor dobrovolných hasičů Dolní Měcholupy ve výši 
150 000 Kč na činnost mládeže a sportovních družstev 
a 60 000 Kč na přípravu a organizaci plesu

USN 19/4:
SCHVÁLILO:
- připojení se k akci Vlajka pro Tibet 2020 vyvěšením tibetské 
vlajky dne 10. 3. 2020 na budově úřadu

USN 19/5:
SCHVÁLILO:
- změnu politika v programu „Zdravá města“ a MA 21, kdy sta-
rostu nahradí místostarostka Bc. Jana Doláková

USN 19/6:
VZALO NA VĚDOMÍ:
- informaci o stavu jednání o převodu pozemků 

USN 19/7:
SCHVÁLILO:
- návrh, požádat zástupce společnosti JRD s.r.o. mající trvalé by-
dliště v Dolních Měcholupech o spolupráci při zajištění převodu 
pozemků bývalých komunikací č. poz. 584/62, 602/57 a 602/59 
na městskou část
   - Provedení právního posouzení nastalé situace za účelem 
získání pozemků bývalých komunikací do majetku MČ

USN 19/8:
VZALO NA VĚDOMÍ:
- informaci z kontrolního výboru konaného 11. 2. 2020

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, stejně jako i celá znění usnesení ZMČ.   
      

Šárka Fořtová, tajemnice ÚMČ

Vážení občané,
ty dva měsíce, které uběhly od 
posledního čísla Zpravodaje, 
jsou něčím, co nikdo z nás ne-
pamatuje a ani pamatovat ne-
může. 

Téměř ze dne na den se promě-
ňuje náš pohled na svět. Přestá-
vá být takový, jaký jsme jej znali 
a více než kdykoli předtím se ni-
kdo neodvažuje předvídat, jaký 
bude. Rychlé rozšíření nemoci 
Covid-19 po celé planetě se nevy-
hnulo ani naší obci. Všichni máme 
nyní obavy o zdraví svých blízkých 
i z dalšího vývoje. Přesto se mno-
ho z Vás snaží pomáhat ostatním 
v rámci svých možností. Nyní je 
dobře vidět, kdo nemyslí jen na 

své vlastní zájmy a je ochoten se bez nároku na odměnu zapo-
jit do pomoci ostatním. Jsme za takovou pomoc velmi vděční, 
protože vytváří pocit sounáležitosti mezi lidmi. Neumím si před-
stavit, jak bych zvládl takto náročnou situaci bez všech svých 
spolupracovníků. Všichni se snaží zajistit pro Vás v prvé řadě co 
nejlepší informovanost a ochranné prostředky. Díky spolupráci 
s hlavním městem Prahou jsme v kontaktu s podpůrnými týmy ve 
všech důležitých oblastech nouzové pomoci. Jsme proto schopni 
Vám nabídnout naši pomocnou ruku a ubezpečit Vás, že v tom 
nejste sami. Vývoj událostí Vám může postavit do cesty všemož-
né komplikace, které se mohou jevit nad Vaše síly, neváhejte 
v takové chvíli a neostýchejte se nás oslovit a požádat o pomoc 
pro sebe nebo někoho jiného. Ne vše je v našich silách, ale po-
kud věc budeme řešit společně, určitě se nám lépe a rychleji 
podaří najít vhodné řešení. Chci nyní poděkovat všem, kteří se 
zapojují do pomoci ostatním. Všem kdo šijí roušky, pomáhají 
s jejich distribucí, roznášejí letáky, pomáhají s nákupy, vydávají 
dezinfekci či jsou schopni tyto věci zajistit a koordinovat. Důvěřuji 
celému systému krizového řízení státu, a věřím, že jejich hlavním 
a jediným cílem je ochránit své spoluobčany. Děkuji zdravotní-
kům, policistům, hasičům, epidemiologům a dalším, kteří bez 
zaváhání plní svou úlohu v boji s neviditelnou, ale nebezpečnou 
hrozbou.

Čas se v Dolních Měcholupech nezastavil. Stále pokračujeme na 
přístavbě jídelny, připravujeme projekt na rekonstrukci kuchyně 
v mateřské škole a snažíme se získat fi nance z evropských 
fondů na dostavbu komunitního centra u SK Dolní Měcholupy. 
Základní škola zavedla výuku na dálku a ve spolupráci s rodiči 
funguje online vyučování. 

Každý jsme postaven před řešení úkolů, které jsou v něčem 
nové. Při svém rozhodování musíme nyní více než kdy předtím 
myslet na druhé a uvažovat, zda naše konání neznamená ne-
bezpečí pro někoho jiného. Přijměme tuto pozitivní zkušenost 
do svého života a zapamatujme si, že zdraví a mezilidské vztahy 
jsou důležitější než ostatní nahraditelné věci. Více než kdy jindy 
je třeba pochopení a spolupráce. Myslíme na rodiče ve složité 
situaci domácích učitelů. Myslíme na naše nejstarší obyvatele, 
kteří se musejí cítit v nastalé situaci velmi osamoceni. 

Přeji Vám všem i Vašim blízkým především hodně zdraví, vnitř-
ního klidu a důvěry k sobě i k ostatním.

Váš starosta Jiří Jindřich
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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 5. 6. 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

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 v bytovém domě platí navýšení 
   o 50% výše uvedené sazby, 
- držitel psa v rodinném domě za dalšího psa platí 600,- Kč
- osoba starší 65 let za druhého psa platí 300,- Kč
(v minulém článku- Zpravodaj č.1/2020 - nebyl uveden podrobný 
rozpis plateb za druhého psa, čímž nebyla poskytnuta úplná in-
formace pro poplatníky, za což se omlouvám)

Osvobozen je držitel, kterým je osoba nevidomá, osoba, která 
je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle 
zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem 
průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoba provádějící výcvik psů urče-
ných k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek pro zví-
řata nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa 
zvláštní právní předpis.  

Vzhledem k nastalé situaci u řady poplatníků nebylo z dů-
vodu uzavření úřadu MČ možno poplatky včas uhradit do 
pokladny úřadu. Ke splnění poplatkové povinnosti můžete 
využít bezhotovostní platbu na účet č. 2111281318/2700. 
Jako variabilní symbol uveďte prosím číslo popisné Vašeho 
domu (červené) a kód poplatku 1341(např. 5201341). Případ-
né přihlášky nebo odhlášky prosím posílejte elektronicky do 
e-mailu sekretariat@dolnimecholupy.cz .

Úřední hodiny v nouzovém stavu jsou pouze v pondělí do-
poledne 8:00 – 11:00 a ve středu 13:00 – 16:00 hodin. Zvažte 
prosím, zda Vaše důvody k návštěvě úřadu jsou životně dů-
ležité. Chraňte sebe i své okolí.

Všem přeji, abychom mimořádnou situaci zvládli ve zdraví.

Jana Hlavatá - úřad

POPLATKY ZE PSŮ
Do konce měsíce března měly být uhrazeny 
místní poplatky ze psů (nebo alikvotní část) na 
rok 2020. Tuto povinnost má 
každý držitel psa, pokud se 
na něj nevztahuje některé 
ustanovení o osvobození. 

Třídění bioodpadu má cenu

Cenu Vašeho zdraví, 

lepšího životního prostředí 

i chutnějších potravin.

bioodpad.praha.eu

HMP_letak_bio_odpad_99x210_v14.indd   1 14/11/2019   15:50

Po dobu nouzového stavu se otevírací doba úřadu a pošty může měnit. Před návštěvou si ověřte aktuální otevírací dobu na 
www.dolnimecholupy.cz/urad-nouzovy-stav a na www.dolnimecholupy.cz/posta-nouzovy-stav.

místní poplatky ze psů (nebo alikvotní část) na 
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Každý odevzdaný kilogram znamená jednu 
korunu pro zařízení Klokánek Fondu 

ohrožených dětí. Díky podpoře veřejnosti 
jde už téměř o 1 300 000,- Kč a s vaší 

pomocí bude částka dále stoupat. 

Nepoškozené oblečení, textil, 
spárované boty, kabelky i batohy 

nebo hračky už do odpadu nepatří, 
pomozte nám je prosím využít 
v charitativním projektu, který 

pomáhá konkrétně a cíleně.  
Do zelených kontejnerů dávejte 

prosím materiál čistý, i v dospělé 
velikosti, vždy v igelitovém obalu. 

KlokTex.CZ a vy 

projekt recyklace a pomoci www.KlokTex.cz   kloktex@kloktex.cz   tel. 777 149 250 

Každý využitelný kilogram znamená 
další korunu finanční podpory pro 

Fond ohrožených dětí, který má letos 
už 30 let od založení. 

KlokTex.CZ v D. Měcholupech 

Jaro je období, kdy obnošené oděvy a to, z čeho už děti vyrostly, uvol-
ňuje místo novým přírůstkům. Přitom vše, co je dále nositelné, čisté 
a bez nutnosti oprav, najde díky spolupráci s městskou částí své místo 
ve dvou zelených kontejnerech s velkým logem klokana, umístěných 
Pod Lesíkem a na křižovatce ulic Kryšpínova a Františka Jansy.
Nejen oblečení, textil, ale také spárované boty a dokonce kabelky 
znamenají v projektu KloKtex.cz kromě recyklace i fi nanční podpo-
ru, konkrétně Fondu ohrožených dětí. V patnácti zařízeních Klokánek 
s 322 místy je díky němu postaráno o děti až do 18 let, které se do-
staly do úzkých, a ústavní alternativa není dostatečná. Z každého po-
užitelného kilogramu z kontejnerů putuje 1,- Kč na účet FOD, to nej-
lepší z odevzdaných věcí přímo dětem, vzhledem k věkovému rozpětí 
i v dospělých velikostech.
Díky logu Fondu ohrožených dětí víte, komu konkrétně přispí-
váte. Za rok 2019 se díky podpoře veřejnosti stal projekt Klo-
kTex.cz největším sponzorem FOD a díky ekologické osvětě 
i přesnému charitativnímu zacílení pokračuje dál, celková částka už 
je k začátku dubna 1.262.061,- Kč. Letos bude nyní největší nevládní 
nezisková organizace na podporu dětí slavit už 30 let od založení.
Kontejnery na recyklaci textilu jsou opatřeny mechanizmem proti neo-
právněnému vniknutí, třikrát týdně probíhá svoz a úklid kolem nich. Je 
málo známým faktem, že díky efektivnímu třídění míří na skládku pou-
há 2% nevyužitelného materiálu, zbylých 98% dostane díky zodpo-
vědnému přístupu novou šanci v charitativním projektu i v průmyslu.
Protože místa ve skříni nepřibývá, a jednou za čas je třeba se s čás-
tí oblečení rozloučit, proč to neudělat způsobem, který je užitečný 
a prospěje dobré věci. 

Kontejnery pro sběr textilu 
podporují Fond ohrožených 
dětí
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Do jednoho ze tří sběrných dvorů v Praze, 
kde se na sběr použitých kazet specializují 
– na Spořilově, ve Vysočanech a v Mod-
řanech.
Abyste s prázdnými tonerovými a inkousto-
vými kazetami nemuseli až do sběrného 
dvora, zřídili jsme ve spolupráci s www.
setriprirodu.cz a Asociace renovátorů, z.s., 
box na sběr prázdných kazet. Box najdete 
v prvním patře naproti kanceláři úřadu.

Každý odevzdaný kus tonerové nebo in-
koustové kazety šetří přírodu! 

Odevzdanou originální nebo již renovova-
nou originální tonerovou kazetu ušetříte 
celkem 671 gramů odpadu, z toho 636 
gramů plastového odpadu a 956 gramů 
emisí CO2.
Odevzdanou originální nebo již renovova-
nou originální inkoustovou kazetou ušet-

říte 91 gramů plastového odpadu a 137 
gramů emisí CO2.
Cílem Asociace je snižování tvorby odpadů 
a snižování negativních dopadů na životní 
prostředí při používání a likvidaci tonero-
vých a inkoustových kazet.

Barbora Dubská

Sběr použitých tonerových kazet
Víte, kam správně vyhodit prázdné tonerové či inkoustové kazety?
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Jak všichni dobře víte, byla akce Ukliďme Česko prozatím pře-
sunuta a předpokládáme, že snad proběhne v letních měsících. 

Rozhodli jsme se, že vyzveme občany k tomu, co už tu někteří 
dělají, tedy aby se dívali kolem sebe a když jdou ven na procház-
ku, vzali s sebou pytel a odpadky poházené na zemi posbírali. 

Někteří z vás už začali a posílají nám fotografi e, kolik odpadu kde 
posbírali a jak to na místě vypadalo a jak je tam nyní čisto. 

Je skvělé, že tu máme lidi, kteří si jen nestěžují, ale umí přiložit 
ruku k dílu. 

Moc děkujeme za krásný příklad.

Úklid při procházce



 
MĚSTSKÁ ČÁST 

PRAHA – DOLNÍ MĚCHOLUPY 
 

Vás zve na 
 

Zdobení májky  
bez pálení čarodějnice 

 

 

Kdy: čtvrtek 30. 4. 2020 

Kde: v parku za školou  

Čas:  14:00 hodin 

ČTVRTEK 30. 4. 2020 

od 14:00 zdobení májky  
- v parku za školou u fontány 

- můžete si přinést svou stuhu na 

ozdobení májky! 

- prosíme, přicházejte průběžně, 

aby se u májky v jeden čas 

nesešlo příliš mnoho lidí 

 

PÁLENÍ ČARODĚJNICE SE 

LETOS NEKONÁ! 
Zdobení májky se bude konat s ohledem na 

aktuální vývoj situace s onemocněním COVID-19. 

Sledujte www.dolnimecholupy.cz/akce 



Fotoreportáž z Dolnoměcholupska
Děkujeme všem za zvládnutí nouzového režimu a mnoha občanům za 
aktivní přístup a pomoc. 

ŽIVOT V OBCI

Zaměstnanci mateřské ško-
ly se zapojili do šití a do-
dali velké množství roušek. 
Jedna z paní učitelek dopl-
nila potřebu dětských rou-
šek, které udělaly velkou 
radost. Moc děkujeme, že 
jste nezaháleli a pustili se 
do toho.

Naše švadlenky začaly fungovat od samého počátku a zásobo-
valy nás rouškami napřímo i prostřednictvím úřadu. Roušky nosí-
me, rozdáváme a doplňujeme a máme jich dostatek. Komu ještě 
chybí, ozvěte se nám. Šijí mladší, starší, ženy i muži. Patří všem 
velký dík.

Někteří obyvatelé využili svého volna 
a pomáhají ve dnech, kdy nemohou být ve 
svém zaměstnání, ale pomáhají i ti, kteří 
přitom chodí do práce. Klobouk dolů! Na-
kupují tomu, kdo sám nemůže, rozdávají 
letáky, aby se k ostatním dostaly potřebné 
informace, nosí druhým roušky a dezin-
fekci a nabízejí se i k venčení psů, což do 
uzávěrky tohoto čísla zatím nikdo nevyu-
žil.
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Dezinfekci pro občany rozdávají naši milí hasiči do přine-
sených nádob. V prvním týdnu od 28. 3. se vydávalo každý 
den od 17:30 do 18:30 hodin. Následuje pokračování ve 
stejný čas vždy ve středu a v sobotu a bude vždy podle 
aktuálních potřeb a možností. Dezinfekci jsme dovezli také 
našim lékařům, do DPS a nabídli do domů SVJ. Někde 
už mají vychytávky, aby měli obyvatelé domů dezinfekci 
u svých vchodů.

Naši hasiči už jsou zase na svém místě, drží pohotovost a pomáhají tam, kde je třeba. 
Naše šikovné ženy kuchařky se zase chopily iniciativy a připravují pro ně výborné občer-
stvení. Každý to, co umí a co je třeba… Dobrou chuť!

Pomáháme si vzájemně jeden druhému a to je dobře a moc hezké. 

V nouzi poznáš přítele. Děkujeme fi rmám i jednotlivcům, kteří pomá-

hají, a nabízíme pomoc těm, kteří ji ještě potřebují. Linka pro Dolní 
Měcholupy, určená primárně pro 
pomoc seniorům (ale můžete vo-
lat i pro další nutnou pomoc), je 
k dispozici každý den 8 – 20 ho-
din. Číslo je 723 579 218.
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Náš úřad i pošta měly přestávku ve svém fungování z dů-
vodu karantény. Sledujte, prosím na našem webu a FB 
aktuální informace a kdo ještě nemáte registrovaný mobilní 
rozhlas, udělejte to, prosím. Situace, jak víte, se může mě-
nit z hodiny na hodinu. Děkujeme za vstřícnost a trpělivost 
a Vaši podporu, velice si toho vážíme. Děkujeme také škole, 
že převzala péči o roušky po dobu uzavření úřadu a za dob-

rou práci, kterou v této době vykonávají učitelé na dálku a společně s rodiči tvoří dobrý 

tým. Zvládáte to všichni opravdu skvěle!
#dolnimecholupytospoluzvladnou 

Jana Doláková

V Dolních Měcholupech 
nám zůstaly otevřené ně-
které obchody, podpořte je, 
prosím, nákupem.

Na našeho strážníka jsme byli vždy pyš-
ní, je profesionální, ale přitom mu nechybí 
empatie a pracuje nad rámec svých povin-
ností. I v této době nám to dokázal a moc 
děkujeme. Rozdává roušky, je stále k dis-
pozici a je ochotný pomoct nejen radou, ale 
i skutkem.
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Třída 1. A se dvakrát vypravila do divadla 
Alfred ve dvoře. Nejprve na představení 
Nejmenší ze Sámů, po druhé na předsta-
vení Bao! Bao!

Děti z druhých tříd navštívily Besedárium, 
kde se v dobrodružné matematické výpra-
vě za pokladem Černého piráta staly ná-
mořníky a vydaly se na nebezpečnou ces-
tu po moři, aby dopadly Černého piráta. 

Čtvrťáci navštívili představení Demokracie 
v divadle Minor. Děti se nejprve podívaly 
na klasický souboj politických stran, zvá-
žily pestrost volebních programů a pomí-

jivost volebních slibů, aby se v druhé po-
lovině staly aktivními voliči a ve čtyřech 
hlasováních určovaly, kdo bude vítězem 
a jaký volební program bude realizován.

Žáci páté třídy do divadla Minor vyrazi-
li také, ti ovšem na představení Lipany. 
V představení byli diváci vtaženi do dob-
rodružného příběhu opravdového husity, 
který jim vyprávěl o svém životě – o životě 
Božího bojovníka. O tom, co zažil, čemu 
věřil, za co bojoval a koho miloval.

Děti z 1. B a třetích tříd společně zhlédly 
představení Lakomá Barka v Divadle 

Střípky z naší školy

Gong. Dozvěděly se, co všechno musela 
Barka kvůli své lakotě vytrpět a čím vším si 
musela celá vesnice projít. 

Přesto, že svátek svatého Valentýna, který 
k nám přišel z USA, spousta lidí neslaví, 
děti ze školní družiny a Dětského klubu ho 
využily k prohloubení kamarádství na Va-
lentýnské diskotéce ve sportovní hale. 

Sportovní hala se roztančila ještě jednou. 
A to na začátku března v rámci tradičního 
maškarního karnevalu. Masky dětí byly 
úžasné a všichni si společně užili zábavné 
odpoledne. 

Nyní je naše škola zavřená, děti za pomoci rodičů, online vyučování a připravených studijních materiálů 
úspěšné zvládají domácí školu. Než budeme moci společně zasednout do školních lavic, zavzpomínáme 
a připomeneme si, co všechno jsme ve škole společně zažili a zvládli v únoru. 
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Dnes už mají učitelé a rodiče řadu tech-
nologických možností, jak na to jít a jak 
společně se žáky toto období zvládnout. 
Důležité je totiž úkoly nejen zadávat, ale 
i je umět na dálku požadovat, kontrolovat 
a pozitivně refl ektovat. K tomu je navíc po-
třeba všechny aktivně zapojit a on-line ko-
munikovat. E-mailová komunikace tak již 
nestačí. Učitelé, rodiče a hlavně děti navíc 
musí využívat nejrůznější on-line výukové 
materiály.
Kolem sebe vidím a všem pedagogic-
kým pracovníkům děkuji za sdílení dobré 
praxe, vzájemnou podporu mezi kolegy, 
oboustranné učení, předávání informací 
a zkušeností.Cením si podpory zástupce 
školy Vojty Krakowitzera a Petry Huclové, 
partnerské spolupráce se zřizovatelem 
školy a velké opory, kterou vnímám od ro-
dičů dětí  a to nejen z vytvořených dotaz-
níků.

Miroslav Ferkl
ředitel školy

Poslední měsíc byl pro nás pro 
všechny velkou změnou a no-
vou zkušeností. Náhlé koronavi-
rové opatření má za následek, že 
učitelé se stávají učiteli na dálku 
a z rodičů se neplánovaně stali 
domácí učitelé.

Děti nezahálely ani ve sportovních aktivi-
tách.
Naše škola vyslala ve středu 19. 2. své 
sportovce ze 4. a 5. tříd na okresní kolo 
v přehazované, které se uskutečnilo v ZŠ 
Bří. Jandusů.
V základní skupině se museli naši sportov-
ci „poprat“ se 4 školami. Díky skvělé spo-
lupráci všech hráčů skupinu vyhráli. Poté 
je čekal tvrdý boj se ZŠ Kodaňská, kde 
museli jít poprvé do 3 setové bitvy. Ta byla 
nakonec vítězná a díky této výhře se těšili 
na fi nále. Ve fi nále soupeřili se skvěle hra-
jící ZŠ Eden. Nenechali se zastrašit smeči, 
ani rychlými přihrávkami a soupeři ukázali 
disciplinovanou, cílenou a týmovou hru. 
A přesně tyto „zbraně“ jim pomohly celý 

turnaj vyhrát!
Všem hráčům a hráčkám děkujeme za 
skvělou reprezentaci školy a těšíme se na 

další skvělé sportovní výsledky v krajském 
kole.

ZŠ Kutnohorská
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Milé seniorky, milí senioři

Jedná se o měsíc červen, ale nikdo z nás 
nedokáže v tomto čase posoudit, zda se 
tato rekreace uskuteční. Pokud bude re-
kreace zrušena, každému, kdo zaplatil 
zálohu, bude tato vrácena. Potkalo nás 
něco, co neznáme, co jsme v takovéto 
míře nezažili. Přála bych vám všem, abys-

te dokázali překonat samotu, vyrovnat se 
se stresem, který může přijít v souvislos-
ti s epidemií. Já sama jsem neviděla děti 
i vnoučata tři neděle. Budeme si pomáhat 
tím, že každý den budeme cvičit. Tím se při 
pohybu uvolňují hormony štěstí, mozek se 
okysličuje, myslíme jasněji. Usmívejte se, 

kreslete si, čtěte si. Myslete na něco hez-
kého, např. co uděláme, co utvoříme, až 
se třeba opět setkáme na našem kroužku 
Šikovné ruce. 

Myslím na vás - Slávka Hagelová
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Praha drží spolu!

prahadrzispolu.cz

Linka pomoci seniorům a potřebným 
nonstop zdarma: 

800 160 166
› Informace
› Psychologická pomoc
› Sociální služby

› nákupy potravin
› nákupy léků
› nákupy zdravotnických pomůcek 
› asistence s venčením psů
› asistence s listovními zásilkami

Nebojte se zavolat. Pomůžeme!

prahadrzispolu.cz

Asi 10 dní před vypuknutí nákazy koronavirem jsme se setkali u kafíčka, kde mnozí z vás zaplatili zálohu 
na lázeňskou rekreaci do Sezimova Ústí. 



VOLNÝ ČAS

Souhlasím s využitím těchto údajů  
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Seniorská obálka se skládá ze dvou 
částí.
První část je určená pro klienta k vyplnění 
důležitých informací o nemocech, lécích 
a kontaktů, která se při změně zdravotního 
stavu vždy aktualizuje. Druhá část karty 
obsahuje důležitá sdělení, a to důležitá te-
lefonní čísla na Úřad MČ Praha 15, CSOP 

Praha 15 a další telefonní čísla integrova-
ného záchranného systému.

Kam umístit Seniorskou obálku?
Karta umísťuje na viditelném místě v bytě 
klienta. Buď na dveřích lednice, nebo vnitř-
ní straně vchodových dveří. Integrované 
složky záchranného sytému hl.m. Prahy 

Seniorská obálka

(zdravotnická záchranná služba, hasiči 
a policie) jsou o umístění karty informováni 
a budou ji hledat vždy na těchto místech! 
Při změně léčivých přípravků se musí karta 
aktualizovat. 

Barbora Dubská
koordinátorka programu Zdravé Dolní 

Měcholupy

Údaje slouží k informaci v situaci tísně a ohrožení zdraví nebo života.

Úřad MČ Praha 15 • Boloňská 478/1 • 109 00 Praha 10

 155  Záchranná služba

 150  Hasiči

 158  Policie ČR

 156  Městská policie

 112  Integrovaný  
záchranný systém

www.praha15.cz

www.praha15.cz

PORADNA – půjčovna  
zdravotních pomůcek 

Zabývá se poradenstvím,  
které přispívá ke zkvalitňování  

života osob se zdravotním postižením, 
seniorů a jejich blízkých,  

a to především poskytnutím  
podpory a pomoci  

v obtížné sociální situaci. 
Provozní doba:

pondělí – pátek 9:00 h - 18:00 h 
telefonní kontakt: 

777 709 193 • 222 313 200
E-mail: 

prodejna@zdravotni.cz

Odbor sociální péče MČ 
Praha 15

• Odbor se člení na jednotlivá od-
dělení pro různé cílové skupiny

• Oddělení péče o sociálně  
potřebné a zdravotně postižené 
vykonává činnosti sociální práce

• Poskytuje základní i odborné 
poradenství

• Řeší nepříznivé sociální situace 
klientů

• Provádí depistáže a sociální 
práci v terénu

Telefon (sekretariát): 
281 003 114

Úřad MČ Praha 15 • Boloňská 478/1 • 109 00 Praha 10

CSOP Praha 15  
Pečovatelská služba 

Poskytuje sociální službu pro klienty, kteří se ocitli 
v nepříznivé sociální situaci. V případě potřeby kontak-
tujte vedoucí pečovatelské služby v pracovních dnech 

od 7:00 – 15:30 hod. • Telefon : 725 927 131 
pecovatelskasluzba@csop-praha15.cz

Taxík Maxík
Je určený pro osoby starších 70 let nebo osoby,  

které jsou držiteli průkazu ZTP či ZTP/P
Centrální dispečink: recepce Domu  

s pečovatelskou službou (Janovská ul.) 
Objednací doba přepravy: pracovních dnech  

od 8:00 do 15:30 hodin  
a to nejméně 24 hodin před plánovaným termínem 

přistavení automobilu na určené místo. 
Tel.: 702 397 633 • www.csop-praha15.cz

Městská část
PRAHA 15

Seniorská obálka má usnadnit řešení v situaci tísně a ohrožení zdraví nebo života. Jde o kartu, na které 
senioři (i za pomoci příbuzných nebo jiných osob) vyplní základní údaje o svých alergiích, nemocech, 
lécích (včetně dávkování) a kontakty na své blízké osoby a praktického lékaře.

Údaje slouží k informaci v situaci tísně a ohrožení zdraví nebo života.

Úřad MČ Praha 15 • Boloňská 478/1 • 109 00 Praha 10

 155  Záchranná služba
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 156  Městská policie

 112  Integrovaný  
záchranný systém

www.praha15.cz
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Provozní doba:
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• Odbor se člení na jednotlivá od-
dělení pro různé cílové skupiny

• Oddělení péče o sociálně  
potřebné a zdravotně postižené 
vykonává činnosti sociální práce

• Poskytuje základní i odborné 
poradenství

• Řeší nepříznivé sociální situace 
klientů

• Provádí depistáže a sociální 
práci v terénu

Telefon (sekretariát): 
281 003 114

Úřad MČ Praha 15 • Boloňská 478/1 • 109 00 Praha 10

CSOP Praha 15  
Pečovatelská služba 

Poskytuje sociální službu pro klienty, kteří se ocitli 
v nepříznivé sociální situaci. V případě potřeby kontak-
tujte vedoucí pečovatelské služby v pracovních dnech 

od 7:00 – 15:30 hod. • Telefon : 725 927 131 
pecovatelskasluzba@csop-praha15.cz

Taxík Maxík
Je určený pro osoby starších 70 let nebo osoby,  

které jsou držiteli průkazu ZTP či ZTP/P
Centrální dispečink: recepce Domu  

s pečovatelskou službou (Janovská ul.) 
Objednací doba přepravy: pracovních dnech  

od 8:00 do 15:30 hodin  
a to nejméně 24 hodin před plánovaným termínem 

přistavení automobilu na určené místo. 
Tel.: 702 397 633 • www.csop-praha15.cz

Městská část
PRAHA 15
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Díky charitativnímu programu společnosti 
Sodexo „Plníme přání seniorům“ a štěd-
rým dárcům byla otevřena 5. března v Se-

SeneCura 
Kavárnička a obrázky

necura nová retro kavárna (za fi nanční 
podpory 56 000 Kč). Slavnostního otevře-
ní se zúčastnil starosta Dolních Měcholup 
Mgr. A. Jiří Jindřich, místostarostka 
Bc. Jana Doláková, ředitelka SeniorCentra 
Kateřina Vokálová a samozřejmě samotní 
klienti.

16
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SeneCura 
Kavárnička a obrázky

Exkurze na letiště V.Havla

„Kavárnička bude sloužit klientům domova 
a fungovat jako reminiscenční, tedy vzpo-
mínková místnost. S kolegyněmi jim bude-
me připravovat chutnou kávu nebo zajis-
tíme občerstvení jako jsou zákusky nebo 
chlebíčky,“ vysvětluje Romana Vošalíková, 

aktivizační pracovnice SeniorCentra Štěr-
boholy. Návrat do dětství a vzpomínky na 
příjemné zážitky jsou jednou z možností, 
jak seniorům, včetně těch s Alzheimerovou 
chorobou či jiným typem demence, pomo-
ci prožívat kvalitní a klidné stáří. „Mnoho 

našich seniorů touží například navštívit 
cukrárnu, kterou navštěvovali v mládí, 
nebo si dát kávu s příbuznými. Teď se jim 
to splní díky naší nové kavárničce“ uvedla 
ředitelka SeniorCentra Štěrboholy Kateřina 
Vokálová.

A jeden vzkaz pro vás, kdo rádi 
kreslíte či malujete:
Vyzýváme všechny děti v České re-
publice, které musí být doma, proto-
že jejich školy/školky jsou zavřené 
– posílejte své nakreslené obrázky, 
vzkazy nebo videa klientům v domo-
vech pro seniory SeneCura a udělej-
te jim tím RADOST!
https://www.detiseniorum.cz/
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LEONARDO A JEHO AKTIVITY 
– V DOBĚ KARANTÉNY – 

PLÁNUJEME V DOBĚ NEJBLIŽŠÍ

Současná omezení z důvodu rozšíření ko-
ronaviru dopadla pochopitelně i na činnost 
Leonarda. Vzhledem k vysokému počtu 
klientů přítomných v našich prostorách 
v jeden okamžik současně, byla na zákla-
dě doporučení hygienické stanice zrušena 
veškerá výuka stejně jako ve školách již 
11. března 2020. Stejně jako domy dětí 
a mládeže, základní umělecké školy a dal-
ší zařízení obdobného typu pak byla od 
16. března potvrzeno přerušení naší čin-
nost do odvolání.

Úplné zastavení činnosti to však pro nás 
rozhodně neznamenalo. 
Plně přerušena sice musela být výuka 
s osobní přítomností žáků. 
Snažíme se ale zprostředkovat klien-
tům co nejvíce aktivit prostřednictvím 
sociálních sítí a pomocí natočených tu-
toriálů. Děti pod vedením svých lektorek 
nadále kreslí, malují, tvoří, tančí, hrají ša-
chy, procvičují angličtinu, pilují své role pro 
divadelní představení, cvičí jógu, připravují 
se na přijímací zkoušky, doučují se. Jsme 
si vědomi toho, že nemůžeme všechny 
kroužky nahradit plnohodnotně, nebo oka-
mžitě (i my se spoustu věcí v oblasti online 
výuky učíme), doufáme však, že zaslané 
materiály naše klienty potěší, pobaví, zau-

jmou, pomohou zabavit děti a zpestřit čas 
strávený doma v karanténě.
Mimo jiné jsme přihlásili i do celostátní 
výtvarné soutěže a skládáme z krásných 
výtvorů společné dílo, které snad porotu 
zaujme.
Uzávěru jsme využili také ke kompletnímu 
úklidu prostor a dezinfekci aerosolem i otě-

rem speciálním prostředkem. Vzhledem 
k fi nanční náročnosti jsme kompletní úklid 
provedli sami – ale o to důkladněji, protože 
ze zkušeností víme, kde se reálně pohy-
buje největší množství klientů. V každém 

Centrum volného času LEONARDO
Komunitní centrum

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

Online výuka - ateliér
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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

případě prošly očistou kompletně nejen povrchy, ale i všechny 
cvičební pomůcky, hračky, knihy….Leonardo již nyní čeká na-
blýskané, svítící čistotou, až se opět budeme moci společně se-
tkat v našich učebnách.
Nikdo dnes nedokáže říci, jaký bude vývoj situace v příštích týd-
nech a měsících, a proto ani my Vás aktuálně nemůže pozvat na 
další akce, které bychom pro Vás rádi uspořádali. 
Nepolevujeme ale v jejich přípravě a doufáme, že do konce škol-
ního roku se podaří zrealizovat alespoň jejich část, například pre-
miéru West Side Story, kterou nacvičují naše dramatické spolky, 
či dobročinné představení Revizor ztvárněné nejstaršími divadel-
níky, skupinou Hromy-blesky. Také nejmladší divadelní ročníky 
by měly mít čas předvést svoje první premiéry. 
Avizovaná výstava CESTY VODY, která se měla konat od 21. 3. 
2020 ve Vodárenské věži na Letné, by se měla přesunout měsí-
ce červen až srpen. Galerie nám již nyní potvrdila nový termín 
vernisáže na 5. 6. 2020 a my doufáme, že toto datum vyjde. Naši 
umělci volně pracující ve skupině Art Session si určitě zaslouží, 
aby svá díla inspirovaná vodou tekoucí z naší obce dál...do Pra-
hy... do světa byla vystavena, tak si vzájemně držíme palce, ať 
to vyjde. 
Pevně také doufáme, že léto již bude činorodější a že se budou 
konat příměstské tábory tak, jak jsou plánovány. Zápis do let-
ních příměstských táborů probíhá online, bezpečně z prostře-
dí domova, na https://leonardos.iddm.cz. Stále přijímáme přihláš-
ky, podívejte se na naši nabídku. 
(V případě, že bychom díky přetrvávajícím omezením nemohli 
tábory uskutečnit, platba za tábor bude vrácena rodičům v plné 
výši.)
Vážení čtenáři, přejeme všem vynikající imunitu, hodně štěstí 
a silné nervy, a doufáme, že se s Vámi opět brzy sejdeme (neza-
halenou) tváří v tvář.

Kolektiv lektorů LEONARDO



VOLNÝ ČAS

KOMUNITNÍ CENTRUM 
nespí…pracuje

● Šicí stroj se činil i v domácnostech pra-
covnic komunitního centra ☺. Veselé rouš-
ky putovaly do rukou nejen občanům Dol-
ních Měcholup, ale i do Léčebny Bohnice, 
vojenské posádky a dětské onkologické 
oddělení – speciální malé roušky
● Nadále pomáháme dětem se zvládnu-
tím výuky a zpracováním domácích úkolů, 
jsme na telefonu, ale i on-line na Skype 
a WhatsApp
● Těm starším, seniorům, zase pomáhá-
me seznámit se s virtuálním světem, který 
dosud ke svému životu téměř nepotřebo-
vali. Ale uznejte sami, není to špatné, umět 
si objednat nákup potravin online a jen 
počkat, až před domem zastaví dodávka 
☺.Prostě taková individuální výuka „Jak si 
on-line nakoupit“ se hodí……..
● I kousek hlíny a pomůcky ke tvorbě ke-
ramiky se hodí – jsme právě ve fázi svozu 

prvních výrobků, mrkněte do galerie
● Pokračuje výuka češtiny pro cizince, po-
kud technika dovolí, tak pravidelně
● Komunitní kluby dolnoměcholupských 
maminek a dětí již tvoří a cvičí pod vede-
ním svých lektorek. 

Doufáme, že aspoň malým kouskem sil při-
spíváme k tomu, abychom šťastně nelehké 
období přečkali – a hlavně přežili. Těšíme 
se, až se zase se širokou komunitou oby-
vatel společně uvidíme – vždyť to je poslá-
ní komunitního centra – být spolu.

KOMUNITNÍ CENTRUM 

Roušky pro DM

Roušky pro vojenskou posádkuRoušky do nemocnice

Košíčky z pap. tašek od rozvážky - tvo-
ření široká veřejnost

Komunitní kluby rodičů a dětí - výsled-
ky

Lektor KC klubu při online vysílání
Keramika
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Límcové odznaky s čísly zemských četnických velitelství

HISTORIE

Dolní Měcholupy očima pamětníka 
Oldřicha Podehradského

Vznik četnické stanice

Byla umístěna v domě č.p. 85 (u Mrač-
ků) v ulici na Dubeč, kde měla k dispozici 
celé první patro domu. Posádku tvořili čtyři 
muži, s časovou obměnou, tři byli stráž-
mistři a jeden vrchní – jako velitel stanice, 
a tak tomu bylo po dlouhá léta, než došlo 
ke zrušení četnického sboru. Roku 1950 
zde nastoupil okrskář SNB. Na stanici 
sloužili četníci z řad našich občanů, kteří 
zde bydleli i se svými rodinami (Fr. Toman, 
V. Bauer, J. Makovec, J. Pospíšil). V obci 
bydlel též četnický čekatel – Fr. Sochůrek, 
který však bohužel zemřel ve velmi mla-
dém věku. 
Svým vystupováním, jednáním, svědomi-
tostí, udržováním kázně na výši a ohledu-

plností se četníci těšili velké úctě u občanů. 
Za Protektorátu však museli být velice os-
tražití, neboť věděli o – v té době – ilegální 
činnosti některých občanů – o opatřování 
potravin, roznášení tisku, zabijačkách „na 
černo“… Není znám žádný případ svévol-
ného zatčení, občas však museli eskorto-
vat zlobivého občana k soudu v Říčanech. 
Svoji národní hrdost projevili při květnovém 
povstání roku 1945, kdy se všichni dali 
k dispozici Revolučnímu národnímu výboru 
a spolu s npor. v záloze V. Šircem utvořili 
vojenské velení RNV. 
Po likvidaci četnického sboru, jako vzdě-
laní občané, nalezli nové uplatnění jiných 
oborech. 
Domnívám se, že je možno na ně vzpome-
nout v dobrém. Byli jako jedni z nás, ale zá-
roveň s posláním „Chránit a pomáhat“. To 
mohu říct s čistým svědomím, vždyť jsem 
měl tu čest je osobně poznat… 

Patrně už jenom starousedlíci si na ni mohou pamatovat. Byla zde zřízena už roku 1919! Měla místní 
působnost i pro další okolní obce. 

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
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Kácení stromů a odvoz větví 
TEL.: 774 520 282

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

Přijmeme pracovníka pro výkon ostrahy-služby 
vrátnice v prům.areálu Praha 10-Uhříněves. 

Práce na směny, vhodné pro důchodce. 
Bližší info na tel. 723 809 133

Fotbal
Mini přípravka, Mladší přípravka, Starší 
přípravka 
V sobotu 8. 2. 2020 v dopoledních hodi-
nách se v naší tělocvičně odehrál turnaj 
minipřípravek za účasti 3 družstev z Mě-
cholup a 3 družstev z Dubče. Systémem 
každý s každým 3 na 3 po 12 minutách. 
Zápasy byly zábavné a kluci si to velmi 
užili. 
V sobotu 8. 2. 2020, ale v odpoledních ho-
dinách se uskutečnil turnaj mladších pří-

pravek, kterého se zúčastnilo 5 mužstev. SK Dolní Měcholupy, 
Dubeč, Xaverov, Nehvizdy a výběr hvězd. Hrálo se systém 4+1 
na 15 minut každý s každým. Vítězem turnaje se stal SK Xa-
verov, naši kluci se umístili na 4. místě. Turnaj se zdařil a všichni 
byli spokojeni.
Za přípravu obou turnajů a organizaci bych chtěl poděkovat 
všem naším trenérům mládeže a ještě pí. Marešové a pí. Do-
ležalové za přípravu cen a hlavně občerstvení.
A tým – muži odehráli v rámci přípravy na sezónu přátelský zá-
pas dne 7. 3. 2020 na UMT na Jižním městě SKDM – Dukla Jižní 
Město 1:2 po velmi dobrém výkonu a zahození několika šancí. 
Ještě před sezónou měli odehrát další zápas dne 14. 3. 2020, 
ale ten byl zrušen.
Vzhledem k událostem, které nastaly, byly všechny soutěže za-
tím pozastaveny.   

Stolní tenis
A tým 2. třída – B tým 4. třída - C tým 6. třída – všechny tři týmy 
odehrály již jen jedno kolo, poté byli soutěže přerušeny. 

Vážení sportovní fanoušci a spoluobčané Dolních Měcho-
lup, dovolte mi touto cestou poděkovat všem, kteří se sta-
rají o naši bezpečnost a zdraví v situaci, kterou jsme snad 
nikdo z nás v životě nezažili. Chraňte si svoje zdraví, dbej-
te na hygienu, noste roušky, sledujte vývoj událostí. Je na 
každém z nás a naší zodpovědnosti čelit pandemii koronavi-
ru, všem přeji pevné zdraví a doufám, že se brzy opět uvidí-
me na sportovních kolbištích.
Závěrem bych chtěl zvlášť poděkovat Úřadu městské části 
Dolních Měcholup za veškeré kroky, kterými pomáhají všem 
občanům v Dolních Měcholupech.

předseda SK Karel Mára

Zprávy z kopané a stolního 
tenisu SK Dolní Měcholupy
Dovolte mi, abych Vás informoval o činnosti SK 
Dolní Měcholupy za poslední období.

Jako podporu bezkontaktní komunikace s úřady si nyní 
můžete zřídit datovou schránku (https://chcidatovku.cz/) 

bezplatně a na počkání na pobočkách CzechPointu. 

Datovou schránku si tak můžete zřídit také 
na úřadě MČ Praha – Dolní Měcholupy 

po předchozí telefonické nebo emailové domluvě, 
a to v tomto případě i mimo úřední hodiny úřadu.

tel.: 272 706 441, e-mail: sekretariat@dolnimecholupy.cz
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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. 



 

 

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-DOLNÍ MĚCHOLUPY 
 
 

Srdečně Vás zveme na 
 

DEN DĚTÍ 
 

V PARKU ZA ŠKOLOU 
 

ZÁBAVA ZAČÍNÁ VE 14 HODIN  
 

Můžete se těšit na park plný atrakcí a soutěží, 
(lezecká stěna, skákací hrad, dětský koutek, kolotoč, soutěže o ceny) 

ukázka Městské policie hlavního města Prahy 
 

 
 

  
 
  
 
 

 
 
 

 
 
 

Po celou dobu akce bude zajištěno občerstvení, ozvučení a moderátor.  
 

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-DOLNÍ MĚCHOLUPY  
OS LEONARDO 

SK DOLNÍ MĚCHOLUPY 

Vás srdečně zvou na 

DEN DĚTÍ 
FOTBALOVÉ HŘIŠTĚ SK DOLNÍ MĚCHOLUPY 

Atrakce Josef Beck 

Akce se bude konat s ohledem na aktuální vývoj situace s onemocněním COVID-19. 
Sledujte www.dolnimecholupy.cz/akce 


