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Zastupitelstvo MČ Praha – Dolní Měcholupy na svém 9. za-
sedání dne 10. 6. 2019 schválilo tato usnesení:
USN 9/1:
VZALO NA VĚDOMÍ:
- zprávu městské policie o bezpečnostní situaci v městské části 
za měsíc květen 2019, kdy se udály pouze 2 TČ

USN 9/2:
SOUHLASILO:
- s poskytnutím investiční dotace ZŠ Kutnohorská ve výši 1,5 mil. 
Kč jako spoluúčast na projektu „Škola základ života“
- s navýšením rozpočtu MČ o dotaci na projekt venkovní učebna 
u MŠ ve výši 1 667,4 Kč

USN 9/3:
SCHVÁLILO:
- uzavření smlouvy o spolupráci se společností JEKON s.r.o., 
stavebníkem projektu řadové rodinné domy Na Návsi

USN 9/4:
SCHVÁLILO:
- pořízení projektové dokumentace rekonstrukce kuchyně v MŠ 
na záměr ve variantě č. 1 (komplexní rekonstrukce kuchyně) 
a 3 (úprava prostor na výdejnu)

USN 9/5:
SCHVÁLILO:
- podání žádosti MČ na MHMP o poskytnutí bezúroční půjčky ve 
výši 15 mil. Kč na dofi nancování rekonstrukce zázemí SK Dolní 
Měcholupy

Zastupitelstvo MČ Praha – Dolní Měcholupy na svém mimo-
řádném 10. zasedání dne 24. 6. 2019 schválilo tato usnesení:
USN 10/1:
SCHVÁLILO:
- uzavření souhlasného prohlášení mezi MČ a duplicitním spo-
luvlastníkem pozemku č. 744/3 ve prospěch městské části

USN 10/2:
SOUHLASILO:
- s prodejem hasičského vozidla TATRA T 815 za nejvyšší nabíd-
nutou cenu ve výši 567 tis. Kč a uzavření kupní smlouvy s Měs-
tysem Chudenice

USN 10/3:
SCHVÁLILO:
- kritéria pro výplatu příspěvku pro docházku dětí do nestátního 
předškolního zařízení ve výši 2 tis. Kč měsíčně pro školní rok 
2019/2020

Vážení občané,

prázdninové dny se překlopily do 
své druhé poloviny, ale Dolní Mě-
cholupy jako by zapomněly, že je 
čas dovolených, a tak se zde stále 
něco připravuje. Ještě před prázd-
ninami se podařilo pro naši měst-
skou část získat dotaci z MHMP 
ve výši 22.000.000 Kč na projekt 
nové ZŠ a MŠ v Malém háji a do-
taci 6.000.000 Kč na přístavbu jí-
delny u ZŠ Kutnohorská. Připravu-
jeme tedy podmínky pro vypsání 
architektonické soutěže na novou 
školu a také jsme vypsali výběro-
vé řízení na přístavbu jídelny, na 
kterou se konečně podařilo získat 
stavební povolení. Rovněž jsme 
vybrali dodavatele nových dřevě-

ných prvků do zahrady u mateřské školy. Předškoláci se tak mo-
hou během podzimu těšit na nové “hrabáliště” či letní venkovní 
učebnu.

Možná jste již zaznamenali, že se v Praze uvažuje o navýšení 
daně z nemovitosti. Určení výše koefi cientu pro obytné budo-
vy bylo ponecháno na rozhodnutí jednotlivých městských částí. 
Zastupitelstvo naší MČ se rozhodlo, s ohledem na velmi vysoké 
zatížení Dolních Měcholup automobilovou dopravou, daň z ne-
movitosti ponechat na původní výši.

Velmi znepokojivě se vyvinula situace se stavbou sportovního 
klubu. Kvůli fi nančním potížím SK hrozí, že stavební fi rma vypoví 
smlouvu i MČ.

Již tradičně jsem byl i letos podpořit naše mladé hasiče na Mis-
trovství ČR hry Plamen. Tentokráte se ve Vlašimi umístili na 8. 
místě ze 14 krajů. Děkuji za výbornou reprezentaci Dolních Mě-
cholup. Podařilo se nám zdárně dokončit Fitpark v ulici Pod Le-
síkem, tak ho neváhejte vyzkoušet. K nově vysazeným stromům 
u dětského hřiště V Osikách jsme pořídili zavlažovací vaky a také 
by zde brzy měla přibýt stínící pergola.

Na teplé srpnové a zářijové večery jsme pro Vás připravili ve 
spolupráci s Artinií letní kino v klubovém stylu. Můžete si vybírat 
i z méně známých či starších českých fi lmů. Tak neváhejte a vy-
užijte příležitost sledovat fi lmy v našem parku. 

V červenci jsme také v Dolních Měcholupech přivítali důležitou 
návštěvu. Mé pozvání přijal pan radní pro územní rozvoj MHMP 
Ing. arch. Petr Hlaváček. Probrali jsme spolu naše priority z hle-
diska územního rozvoje a také si prohlédli naši nejdynamičtěji se 
rozvíjející část Malý háj.

Probíhají přípravy na každoroční Setkání za školou, které bude 
tentokráte věnováno 125. výročí otevření naší školy. Aby toho ne-
bylo málo, připravujeme na 21. září první Den bez aut v Dolních 
Měcholupech. Takže ať nikoho v tento den nenapadne zbytečně 
jezdit autem! Tento den bude zcela uzavřena Dolnoměcholupská 
ulice a budou se zde pořádat všemožné společenské a zábavné 
akce pro všechny generace. Tak NEZAPOMEŇTE - přijďte pěšky 
nebo přijeďte na kole či koloběžce, ale auto určitě nechte doma!

Na setkání s Vámi v letním kině, za školou nebo Dni bez aut se 
těší 

Váš starosta Jiří Jindřich
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Zastupitelstvo MČ Praha – Dolní Měcholupy na svém mimo-
řádném 11. zasedání dne 24. 7. 2019 schválilo tato usnesení:
USN 11/1:
SCHVÁLILO:
- výběr zhotovitele na prvky EVVO a venkovní učebnu MŠ 
a uzavření smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem, kterým je Vít 
Michal, IČ 04243749

USN 11/2:
VZALO NA VĚDOMÍ:
- navýšení rozpočtu MČ o dotaci z MHMP ve výši 215 tis. Kč na 
provoz jednotky SDH
- navýšení rozpočtu MČ o 5 763,7 tis. Kč, jako 100% podíl MČ na 
celkové daňové povinnosti z roku 2018
- navýšení rozpočtu MČ o dotaci z MHMP ve výši 228 tis. Kč na 
podporu sportu, kultury, školství, zdravotnictví a sociální oblasti
- navýšení rozpočtu MČ o účelovou investiční dotaci z MHMP 
ve výši 22 mil. Kč na vyhotovení projektu pro výstavbu nové MŠ 
a ZŠ v Malém háji
- navýšení rozpočtu MČ o dotaci z MHMP ve výši 6 mil. Kč za 
účelem rozšíření jídelny a venkovní učebny ZŠ Kutnohorská
- uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí 
návratné fi nanční výpomoci související s mimořádnou splátkou 
ve výši 8 mil. Kč připsanou ve prospěch HMP
SOUHLASILO:
- s rozpočtovou úpravou spočívající v navýšení položky mzdo-
vých prostředků o 150 tis. Kč z důvodu vypsání VŘ na nového 
zaměstnance

USN 11/3:
SOUHLASILO:
- s úpravou smlouvy o právu provést stavbu na cizím pozemku 
se společností Euro Park Praha a.s. spočívající ve změně termí-
nu v bodě IV. 2 z 15 let na 48 měsíců

USN 11/4:
VZALO NA VĚDOMÍ:
- neudržitelnou fi nanční situaci při realizaci zázemí SK Dolní Mě-
cholupy, která vznikla ztrátou dotace SK DM od MŠMT ve výši 
11,3 mil. Kč. V důsledku nedostatku fi nančních prostředků na 
straně SK Dolní Měcholupy hrozí odstoupení dodavatele stavby 
od smlouvy. Toto bude znamenat ukončení výstavby se všemi 
negativními důsledky

SOUHLASILO:
- s vícenáklady zhotovitele GLOB Production, s.r.o. v případě 
dokončení pouze Komunitního centra ve výši 993.138,86 Kč vč. 
DPH
- s cenovou nabídkou na právní služby v souvislosti s řešením 
fi nancování stavby SK Dolní Měcholupy od právní kanceláře V4 
Legal s.r.o.

USN 11/5:
SCHVÁLILO:
- podklady pro vypsání výběrového řízení na přístavbu jídelny 
a polytechnické učebny u ZŠ v Dolních Měcholupech

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

USN 10/4:
SCHVÁLILO:
- žádost o změnu ÚP HMP na pozemku č. 701/73 spočívající ve 
změně plochy sportu (SP) na plochu čistě obytnou (OB) s mírou 
využití plochy C s podmínkou uzavření dohody s majitelem, aby 
na parc. č. 602/10 souhlasil s určením plochy SP
- žádost o změnu ÚP HMP na pozemku č. 634/5, spočívající ve 
změně plochy PS (zahrada) na plochu čistě obytnou (OB) s mí-
rou využití plochy B
NESCHVÁLILO:
- podnět na změnu ÚP HMP na pozemcích parc. č. 658/4 a 658/9 
v k. ú. Dolní Měcholupy

USN 10/5:
VZALO NA VĚDOMÍ:
- náklady architektonické soutěže na novou MŠ a ZŠ v Malém 
háji
- koncept soutěžních podmínek architektonické soutěže na no-
vou MŠ a ZŠ v Malém háji

USN 10/6:
SCHVÁLILO:
- podklady pro vypsání výběrového řízení na EVVO prvky a ven-
kovní učebnu na zahradě mateřské školy v Dolních Měcholupech

USN 10/7:
SCHVÁLILO:
 výši velikostního koefi cientu pro výpočet daně z nemovitých věcí 
ve výši 2,5

USN 10/8:
SCHVÁLILO:
- smlouvu o právu provést stavbu na cizím pozemku se společ-
ností Euro Park Praha a.s.

USN 10/9:
VZALO NA VĚDOMÍ:
- zprávu o stavu plnění smluvních závazků vyplývajících ze 
smlouvy s EPP a.s. a MČ 

USN 10/10:
BOD STAŽEN Z PROGRAMU 

USN 10/11:
VYZVALO:
- starostu k oslovení ÚMČ Praha 15 ke konání ve věci demolice 
černých staveb spol. Attl a spol. s r.o. Továrna na stroje
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Tisková zpráva V Praze 8. srpna 2019

Pražské veřejné osvětlení se dočká obnovy a 

smartifikace
Radní hlavního města Prahy rozhodli o obnově pražského veřejného osvětlení. Ve 

schváleném rozsahu 150 miliónů Kč ji zajistí Technologie hlavního města Prahy, 

a.s. (THMP), která má správu, provoz a údržbu pražského veřejného osvětlení od 

1. června 2018 na starost. Obnova má proběhnout do konce roku 2020 hned 

v několika oblastech. Bude se týkat nejen výměny svítidel, obnovy nátěrů či 

celkové výměny stožárů veřejného osvětlení (VO), ale i obnovy zařízení 

slavnostního osvětlení, věžních a veřejných hodin. Bude zahájena postupná 

přestavba zapínacích míst a jejich vybavení komunikací, dále budou v pilotním 

provozu nasazeny regulátory napájení zapínacích míst, jež umožní snížit náklady 

na elektrickou energii soustavy veřejného osvětlení. Začne se i se společnou 

obnovou sítí s přípravou pro síť nabíjecích stanic včetně obnovy veřejného 

osvětlení LED svítidly s komunikací. 

„Investice do pražského veřejného osvětlení byly dlouhodobě poddimenzovány. 

Přibližně jedna třetina stožárů je starších 35 let a je tudíž po své životnosti. Schválené 

projekty obnovy se týkají nejen modernizace soustavy veřejného osvětlení, ale i 

smartifikace, v rámci které se plánuje vybavení LED svítidel a zapínacích míst 

komunikací a postupné rozšíření nabíjecích míst pro elektromobily ze stožárů veřejného

osvětlení,“ říká radní pro majetek Jan Chabr.

Do roku 2030 město počítá s tím, že se počet elektromobilů v metropoli zvýší na 

minimálně 100 tisíc. Metropole chce vyměnit tisíce lamp veřejného osvětlení za 

dobíjecí. Město se proto pustí do budování vlastní sítě. V rámci obnovy sítí dojde do 

konce roku 2020 ke společné koordinované výměně kabelů distribuční sítě PRE a sítě 

VO hlavního města Prahy na Vinohradech v ulicích Chodská, Kladská, Slovenská a 

Slezská. THMP zároveň provede výměnu vybraných stožárů VO a instaluje na nich 

nová LED svítidla s komunikací a dynamickým řízením a osadí nabíjecí stojany na 

připravené patice s využitím smartcities technologií.

„V rámci obnovy osvětlení chceme ještě letos zahájit pilotní projekt zapínacích míst 

s komunikací, kde provedeme kompletní přestavbu vybraných zapínacích míst 

s komunikací a doplníme je o regulátory  zajišťující formou optimalizace parametrů 

úsporu elektrické energie a tím prokazatelné snížení provozních nákladů na soustavu 

veřejného osvětlení. Následný postupný roll-out bude zahájený příští rok,“ doplňuje 

předseda představenstva Technologie hl. m. Prahy Tomáš Jílek.

Dále je plánována ve vybraných lokalitách plošná obnova nátěrů VO. Zde se bude 

jednat buď o celoplošnou obnovu nátěrů VO či částečnou obnovu nátěrů. Rozsah bude 

stanoven podle míry poškození stožárů.Některé nátěry budou provedeny ve formě tzv. 

antiplakátů. 

Radní hlavního města Prahy rozhodli 
o obnově pražského veřejného osvětle-
ní. Ve schváleném rozsahu 150 miliónů 
Kč ji zajistí Technologie hlavního měs-
ta Prahy, a.s. (THMP), která má správu, 
provoz a údržbu pražského veřejného 
osvětlení od 1. června 2018 na starost. 
Obnova má proběhnout do konce roku 
2020 hned v několika oblastech. Bude 
se týkat nejen výměny svítidel, obno-
vy nátěrů či celkové výměny stožárů 
veřejného osvětlení (VO), ale i obnovy 
zařízení slavnostního osvětlení, věž-
ních a veřejných hodin. Bude zahájena 
postupná přestavba zapínacích míst 
a jejich vybavení komunikací, dále bu-
dou v pilotním provozu nasazeny re-
gulátory napájení zapínacích míst, jež 
umožní snížit náklady na elektrickou 
energii soustavy veřejného osvětlení. 
Začne se i se společnou obnovou sítí 
s přípravou pro síť nabíjecích stanic 
včetně obnovy veřejného osvětlení LED 
svítidly s komunikací. 

„Investice do pražského veřejného osvět-
lení byly dlouhodobě poddimenzovány. 
Přibližně jedna třetina stožárů je starších 
35 let a je tudíž po své životnosti. Schvá-
lené projekty obnovy se týkají nejen mo-
dernizace soustavy veřejného osvětlení, 
ale i smartifi kace, v rámci které se plánuje 
vybavení LED svítidel a zapínacích míst 
komunikací a postupné rozšíření nabíje-
cích míst pro elektromobily ze stožárů ve-
řejného osvětlení,“ říká radní pro majetek 
Jan Chabr.
Do roku 2030 město počítá s tím, že se po-

čet elektromobilů v metropoli zvýší na mi-
nimálně 100 tisíc. Metropole chce vyměnit 
tisíce lamp veřejného osvětlení za dobíjecí. 
Město se proto pustí do budování vlastní 
sítě. V rámci obnovy sítí dojde do konce 
roku 2020 ke společné koordinované vý-
měně kabelů distribuční sítě PRE a sítě 
VO hlavního města Prahy na Vinohradech 
v ulicích Chodská, Kladská, Slovenská 
a Slezská. THMP zároveň provede výmě-
nu vybraných stožárů VO a instaluje na 
nich nová LED svítidla s komunikací a dy-
namickým řízením a osadí nabíjecí stojany 
na připravené patice s využitím smartcities 
technologií.
„V rámci obnovy osvětlení chceme ještě 
letos zahájit pilotní projekt zapínacích míst 
s komunikací, kde provedeme komplet-
ní přestavbu vybraných zapínacích míst 
s komunikací a doplníme je o regulátory  
zajišťující formou optimalizace parametrů 
úsporu elektrické energie a tím prokazatel-
né snížení provozních nákladů na sousta-
vu veřejného osvětlení. Následný postupný 
roll-out bude zahájený příští rok,“ doplňu-
je předseda představenstva Technologie 
hl. m. Prahy Tomáš Jílek.
Dále je plánována ve vybraných lokalitách 
plošná obnova nátěrů VO. Zde se bude 

jednat buď o celoplošnou obnovu nátěrů 
VO či částečnou obnovu nátěrů. Rozsah 
bude stanoven podle míry poškození sto-
žárů. Některé nátěry budou provedeny ve 
formě tzv. antiplakátů. 

„Od aplikace a obnovy tzv. antiplakátova-
cích nátěrů si slibujeme snížení černých 
výlepů na stožárech VO, které jsou pro-
blémem zejména v místech s vysokou 
koncentrací osob, jako jsou např. stanice 
metra, frekventované ulice apod.,“ dodává 
místopředseda představenstva Technolo-
gie hl. m. Prahy Tomáš Novotný.

V neposlední řadě je plánována i obnova 
technologie slavnostního osvětlení ar-
chitektonických objektů HMP z důvodu 
provozního opotřebení a stáří stávajících 
svítidel. Některá jsou na hranici životnosti 
a díly jsou na trhu nedostupné. Obnova 
bude zahájena u objektů, kde jsou pů-
vodní svítidla v havarijním stavu. Jedná 
se například o Kostel sv. Haštala, Kostel 
sv. Martina, Jindřišskou věž či Národní di-
vadlo. Dojde k obnově i vybraných věžních 
a veřejných hodin. Nový pilotní koncept by 
měl zajistit vzdálenou komunikaci správce 
THMP s veřejnými hodinami.

Pro nahlášení havárií a poruch na veřejném osvětlení 
kontaktujte dispečink THMP 

na bezplatné lince 800 40 40 60 či na poruchyvo@thmp.cz

Kontaktní formulář pro hlášení poruch veřejného osvětlení a další 
informace naleznete na stránkách 

https://thmp.cz/jak-si-zaridit/hlaseni-poruch 
a na www.facebook.com/prahasviti/

Prosíme, nahlašte vždy číslo lampy uvedené na identifi kačním 
štítku na stožáru VO.



INFORMACE Z RADNICE / ŽIVOT V OBCI

Vážení občané, 
v týdnu od 26. 8. do 30. 8. 2019 proběh-
ne v naší městské části komplexní údrž-
ba komunikací. Jako již tradičně bude 
probíhat od severu k jihu, tzn. že 26. 8. 
a 27. 8. bude probíhat úklid v ulicích od 
Dolnoměcholupské směrem do centra 
Prahy, 28. 8. a 29. 8. bude probíhat úklid 
v ulicích od Dolnoměcholupské směrem 
k Uhříněvsi. Do pátku 30. 8. 2019 můžete 

na úřad nahlásit případné reklamace, aby-
chom mohli zajistit potřebné dočištění. Pro-
síme všechny řidiče, aby v uvedené dny 
umožnili úklid komunikací a zajistili přepar-

26. 8.-30. 8. 2019

kování svých vozidel. Věříme, že naši pros-
bu přijmete s pochopením a úklid proběhne 
hladce a k plné spokojenosti nás všech.

Martin Kembitzký
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            Od 2. září 2019 

 

           Praktický lékař 
                                  MUDr. Michaela Kiseláková 

 

Ordinační hodiny 

Pondělí 12:00 – 18:00 

Úterý 8:00 – 14:00 

Středa 7:30 – 11:30MUDr. Janečková 

12:00 – 18:00 

Čtvrtek 8:00 – 14:00 

Pátek 8:00 – 10:00 

 

 

Po dlouhém jednání se nám 
konečně podařilo uzavřít 
smlouvu s bankou na umístění 
platebního terminálu a dát Vám 
tak možnost placení správních 
a místních poplatků a dalších 
plateb na úřadě bezhotovost-
ně, tedy platební kartou. Termi-
nál byl zřízen v kanceláři úřadu, 
kde tyto fi nanční transakce probíhají. Konečně si sami můžete na 
místě zvolit, zda příslušný úkon zaplatíte v hotovosti nebo kartou. 
Věříme, že tuto službu oceníte a budete jí spokojeně využívat.

Jana Hlavatá

Na základě úspěšnosti divadelních představení pořádaných ob-
čanským sdružením Leonardo, která skvěle odehrála naše mládež, 
Vám chceme přiblížit kulturní zážitky tentokrát v podání dospělých 
herců. Představí se Vám amatérský soubor „Divadelní Sekce Pra-
ha“ s černou komedií Jiřího Havelky. V případě Vaší spokojenosti 
bychom rádi navázali se souborem užší spolupráci a rozšířili tak 
nabídku kultury v Dolních Měcholupech.

Dovolujeme si Vás pozvat na divadelní představení „Společenstvo 
vlastníků“, které se bude konat v naší Víceúčelové hale – tělocvič-
ně u ZŠ Kutnohorská dne 13. října 2019 od 19:00 hodin. Vstupen-
ky v hodnotě 100 Kč jsou k dispozici v kanceláři úřadu od 2. září 
2019. Pokud budete chtít vstupenky vyzvednout až v den předsta-
vení, z kapacitních důvodů si je prosím telefonicky zarezervujte na 
jméno (tel.: 272 706 441) a k vyzvednutí je budete mít připraveny 
v místě, hodinu před představením.

Představení Společenstvo vlastníků v podání Divadelní Sekce Pra-
ha mělo premiéru v Činoherním klubu dne 28. 4. 2019. Několik 
dalších odehraných představení plní hlediště hostitelských prostor. 
Téma, které je blízké hlavně lidem, žijících v bytových domech, 
zajisté rozesměje nejen je, ale věřím, že i ostatní zúčastněné.

Jana Hlavatá

Tisková zpráva V Praze 8. srpna 2019

Pražské veřejné osvětlení se dočká obnovy a 

smartifikace
Radní hlavního města Prahy rozhodli o obnově pražského veřejného osvětlení. Ve 

schváleném rozsahu 150 miliónů Kč ji zajistí Technologie hlavního města Prahy, 

a.s. (THMP), která má správu, provoz a údržbu pražského veřejného osvětlení od 

1. června 2018 na starost. Obnova má proběhnout do konce roku 2020 hned 

v několika oblastech. Bude se týkat nejen výměny svítidel, obnovy nátěrů či 

celkové výměny stožárů veřejného osvětlení (VO), ale i obnovy zařízení 

slavnostního osvětlení, věžních a veřejných hodin. Bude zahájena postupná 

přestavba zapínacích míst a jejich vybavení komunikací, dále budou v pilotním 

provozu nasazeny regulátory napájení zapínacích míst, jež umožní snížit náklady 

na elektrickou energii soustavy veřejného osvětlení. Začne se i se společnou 

obnovou sítí s přípravou pro síť nabíjecích stanic včetně obnovy veřejného 

osvětlení LED svítidly s komunikací. 

„Investice do pražského veřejného osvětlení byly dlouhodobě poddimenzovány. 

Přibližně jedna třetina stožárů je starších 35 let a je tudíž po své životnosti. Schválené 

projekty obnovy se týkají nejen modernizace soustavy veřejného osvětlení, ale i 

smartifikace, v rámci které se plánuje vybavení LED svítidel a zapínacích míst 

komunikací a postupné rozšíření nabíjecích míst pro elektromobily ze stožárů veřejného

osvětlení,“ říká radní pro majetek Jan Chabr.

Do roku 2030 město počítá s tím, že se počet elektromobilů v metropoli zvýší na 

minimálně 100 tisíc. Metropole chce vyměnit tisíce lamp veřejného osvětlení za 

dobíjecí. Město se proto pustí do budování vlastní sítě. V rámci obnovy sítí dojde do 

konce roku 2020 ke společné koordinované výměně kabelů distribuční sítě PRE a sítě 

VO hlavního města Prahy na Vinohradech v ulicích Chodská, Kladská, Slovenská a 

Slezská. THMP zároveň provede výměnu vybraných stožárů VO a instaluje na nich 

nová LED svítidla s komunikací a dynamickým řízením a osadí nabíjecí stojany na 

připravené patice s využitím smartcities technologií.

„V rámci obnovy osvětlení chceme ještě letos zahájit pilotní projekt zapínacích míst 

s komunikací, kde provedeme kompletní přestavbu vybraných zapínacích míst 

s komunikací a doplníme je o regulátory  zajišťující formou optimalizace parametrů 

úsporu elektrické energie a tím prokazatelné snížení provozních nákladů na soustavu 

veřejného osvětlení. Následný postupný roll-out bude zahájený příští rok,“ doplňuje 

předseda představenstva Technologie hl. m. Prahy Tomáš Jílek.

Dále je plánována ve vybraných lokalitách plošná obnova nátěrů VO. Zde se bude 

jednat buď o celoplošnou obnovu nátěrů VO či částečnou obnovu nátěrů. Rozsah bude 

stanoven podle míry poškození stožárů.Některé nátěry budou provedeny ve formě tzv. 

antiplakátů. 

Upozorňujeme poplatníky z místního poplatku ze psů, kteří zvolili 
z důvodu výše ročního poplatku nad 600 Kč hradit poplatek ve 
dvou splátkách (první platba do konce března a druhá do konce 
srpna), že se blíží termín splatnosti druhé splátky! 

Jana Hlavatá - úřad



Běžecký závod pro širokou veřejnost, pro různé 
výkonnostní a věkové skupiny.

KDY: v neděli 8.9.2019, prezence od 8:30 hodin, start závodu v 9:30 hodin 

KDE: dolnoměcholupský lesík

TRAŤ: vede převážně lesními cestami, je mírně zvlněná a bude vyznačena

STARTOVNÉ: všechny kategorie zdarma

REGISTRACE: 1) On line: zavod@dolnimecholupy.cz
2) na podatelně Úřadu MČ - Dolnoměcholupská 168/37
3) v den závodu 8:30 až 9:00 hodin na startu

Bližší informace najdete na www.dolnimecholupy.cz nebo Facebooku DM

ŽIVOT V OBCI
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Můžete se těšit na divadlo
loutkářského souboru Ahoj,
tradiční staročeský kolotoč 

poháněný klikou,
pojízdný zvěřinec, ve kterém si 
budete moci pohladit všechna 

zvířátka a spoustu další zábavy!
K poslechu i tanci zahraje

Duo Amis.

ZVEME VÁS NA

TRADIČNÍ

SETKÁNÍ 
ZA ŠKOLOU

8. 9. 2019
14:00

Park za školou
v Dolních Měcholupech

Program k oslavám
125. výročí založení školy

4. ročník 
běžeckého závodu 

Velká měcholupská
běžecký závod

pro všechny věkové kategorie

Oblíbené koláčky a káva 
ZDARMA

www.ahoj.chru imka.cz www.mobilnizverinec.cz

.cz
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UDĚLEJTE SPRÁVNÉ ROZHODNUTÍ! 
Start od 9 hodin před úřadem MČ! 

Vyberte si jednu ze dvou cyklotras 
30km nebo 60km. 

Připraveny jsou i dvě turistické trasy 
7km nebo 2,5km. 

Jedeme pro Radost! Všechny vybrané 
peníze budou věnovány DD Radost 

v Dolních Měcholupech. 

Měcholupští cyklisté Vás zvou 

na sportovní sobotu 
 

MĚCHOLUPSKÁ 
ŠLAPKA 

… LETOS POD ZÁŠTITOU 
DNE BEZ AUT 

 

12. ročník cyklistického setkání 
amatérů se bude konat  

21. září 2019 

 



ŽIVOT V OBCI
12. ročník Měcholupské šlapky 

Letos jsme se termínově zapojili do Evropského týdne mobility a vyrazíme na 
cestu pod záštitou Dne bez aut v Dolních Měcholupech, který je pořádán 

v rámci dne „Pražské mobility“. 

Zveme všechny, kdo chtějí tento den prožít aktivně, na 12. ročník 
cyklisticko-turistické akce s názvem Měcholupská šlapka. 

Co nás letos čeká?: 

 Dvě cyklistické trasy 

- 30km (z Měcholup do Říčan na koupaliště Jureček, přes Uhříněves, Kolovraty a zpět přes Křenici a 
Královice)  

- 60km (z Měcholup do Jevan, kde je shodná trasa s 30km na Jureček, dále přes Strašín a Mukařov 
do Jevan a zpět přes Struhařov na Jureček a dále zase po shodné trase s 30km zpět do Měcholup) 

- Cyklistické trasy vedou většinou po zpevněných cestách, minimálně po silnici s provozem (jsou 

vhodné i pro rodiny s dětmi) 
 Dvě trasy pro chodce 

- 7km (autobusem do Uhříněvsi k Pivovarské restauraci a odtud Uhříněveskou oborou, okolo 

Podlesáku a podél Říčanského potoku do Dubče a zpět do Měcholup)  

- 2,5km (autobusem do Dubče ke kostelu a odtud zpět do Měcholup) 
- Pěší trasy vedou po zpevněných cestách a cestičkách a jsou vhodné pro všechny aktivní 

pochodníky 

 Večerní program 

Od 19 h bude hrát oblíbená rocková kapela Valrock u Autoservisu Soukup. Občerstvení zajištěno – 

grilování, pivo, limo... 

Startovné: 
Cyklistická trasa – 500 Kč na cyklistický pár 

Pěší trasa – 200 Kč na turistický pár 

Večerní zábava – pro ty, kteří se aktivně nezúčastnili sportovní části vstupné 50 Kč na osobu 

STARTUJEME V SOBOTU 21. 9. od 9 h - letos změna – od úřadu MČ, 

každý pár dostane mapku s cestou (bude značena šipkami) a musí nasbírat razítka (podle trasy 3–7), 

ukončení prezentace cca okolo 13 h. Pro účastníky, kteří našli všechna razítka, bude večer slosování         
o ceny.  

Jede a jde se na vlastní nebezpečí! 

Veškeré vybrané peníze budou věnovány našemu dětskému domovu RADOST na 

sportovní účely. 

Za 11 ročníků jsme věnovali RADOSTI již 184 950 Kč!!! 

Měcholupská šlapka. 

 

Za Měcholupské cyklisty 

Zdena Přibylová a Martin Soukup 



 

 

MĚCHOLUPSKÁ ŠLAPKA ‖ ROZTANČÍME ULICI (TANEČNÍ WORKSHOP) 

‖ PŮJČOVNA KOLOBĚŽEK ‖ KAVÁRNA ‖ ŠKOLA INLINE ‖ MALOVÁNÍ 
KŘÍDAMI ‖ SKÁKACÍ BOTY ‖ NORDIC WALKING ‖ OBČERSTVENÍ ‖ 

BOSÁ TURISTIKA ‖ HUDEBNÍ VYSTOUPENÍ ‖ TANEČNÍ VYSTOUPENÍ ‖ 

DIVADLO – SATURNIN ‖ DÍLNIČKY PRO DĚTI ‖ AKCE JE OD 13 H. 

 DEN BEZ AUT 
 

ULICE DOLNOMĚCHOLUPSKÁ 
 

21. ZÁŘÍ 2019 

 

 

ĚCHOLUPSKÁ ŠLAPKA 

KŘÍDAMI KŘÍDAMI SKÁKACÍ BOTY NORDIC WALKING

BOSÁ TURISTIKA HUDEBNÍ VYSTOUPENÍ TANEČNÍ VYSTOUPENÍ
DIVADLO ATURNIN DÍLNIČKY PRO DĚTI AKCE

KŘÍDAMI 
BOSÁ TURISTIKA
DIVADLO 

etm.praha.eu 

D O L N Í  M Ě C H O L U P Y  



ŠKOLA
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Druháci se vypravili na přírodovědnou 
procházku do Malešického parku a také 
na výlet za zvířátky do ZOO Praha. Obě 
třetí třídy vyrazily na celodenní exkurzi do 
Babiččina údolí v Ratibořicích, kde na-
vštívily populární zámek a mlýn z románu 
Babička. 3. A + 4. třída navštívily zábav-
ní areál Beruška v Počátkách. Děti si zde 
vyzkoušely lezení v lanovém centru, sumo 
zápasy, střílení z luku nebo paintballové 
zbraně, házení míčkem na cíl, stolní tenis 
či lacross. Zlatým hřebem byly bahenní zá-
pasy, které si děti opravdu užily. 
Dětský klub spolu s družinou vyrazil do 
zážitkového science parku. Na lodi iQport 
jsme si na vlastní kůži vyzkoušeli, jak se 
cítili cestující v momentě, kdy se potápěl 
Titanic, zařádili si na kajaku a horské dráze 
ve Virtuální realitě, promluvili s roboty, ob-
jevovali záhady kosmu, optických klamů a 
spoustu dalšího. 
Největší událostí pro žáky 5. ročníku byl 
vodácký výlet na Vltavu. Během 3denního 
kurzu spluli páťáci Vltavu v úseku Vyšší 
Brod - Rožmberk nad Vltavou - Nové Spolí 
– Český Krumlov. 
Se školním rokem jsme se rozloučili závě-
rečnými vystoupeními jednotlivých tříd na 
školní akademii v parku za školou. Páťáci, 

kteří naši školu opouštějí, zde pasovali prv-
ňáčky na čtenáře. 
Naše škola však nespí ani o prázdninách. 
V červenci proběhl historicky první příměst-
ský tábor nejen pro žáky naší školy. Počasí 
nám vyšlo opravdu krásné horké a tak nás 
čekala spousta venkovních aktivit – zahráli 
jsme si mnoho venkovních her, navštívili 
Muzeum Lega, pokořili 18jamkové fotbal-
golfové hřiště, navštívili koupaliště, kde 
nás kromě koupání, vodních her, dovádě-
ní, závodů v plavání a skoků do vody čeka-
la i pátrací hra. 

Linda Hönigová
ZŠ Kutnohorská

V červnu, v posledním měsíci letošního školního roku, jsme se těšili z pěkného počasí a užívali 
si spoustu venkovních aktivit a výletů. 
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3. ročník DIVADLO 
POMÁHÁ – DĚTI DĚTEM

Ve čtvrtek 27. června 2019 se v parku 
u školy konalo 3. charitativní divadelní 
představení. Divadelní skupina HRO-
MY&BLESKY se odvážně pustila do 
suchého anglického humoru a sehrá-
la NÁJEMNÍKY PANA SWANA ANEB 
HABAĎŮRU. 
Letos se hrálo na speciální tříkolku pro 
Nikolku – místní dívenku po obrně. Je 
úžasné, že se celá částka na místě vybra-
la (19 tis.). Nikolka si tak prakticky druhý 
den mohla jít tříkolku koupit a již první tý-
den prázdnin na ní svištěla na táboře pro 
handicapované. Děkujeme všem divákům 
i ostatním dárcům, kteří do sbírky přispěli. 
Doufáme, že v tradici budeme moci i nadá-
le pokračovat. Potěšila i podpora ve formě 
platby jeviště fi rmou Finep a veškeré pro-
pagace fi rmou JRD.

Věříme, že se všichni diváci na představe-
ní příjemně bavili, stejně jako my, rodiče 
a kamarádi herců. Na našich teenagerech 
bylo vidět, že hrají v souboru už i 10 let 
a zvládají s přehledem a suverenitou i tak 
těžký text. 

Výborná byla i letošní novinka – a to prodej 
obrazů z dílny Art Session – amatérských 
dolnoměcholupských malířů. Výtěžek 
z prodeje šel taktéž na tříkolku.

V současné době se záznam představení 
zpracovává a na konci prázdnin již bude ke 
zhlédnutí na našem kanále YouTube.

PRÁZDNINOVÝ PROGRAM 
V LEONARDU

Ani o prázdninách nespíme. Hned v čer-
venci jsme rozjeli taneční podvečer – v let-
ních rytmech. Zněly pod širým nebem 
v parku u školy, kde se rozvlnily dospělé 
ženy i náctileté dívky. 
Také malíři pokračovali ve své tvorbě a to 
hned dvěma Art Session. První bylo vě-
nované Mořskému světu a druhé prostě 
a jednoduše Městu.

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
Letos na děti v červenci čekaly celé 4 týd-
ny táborových turnusů. Program byl pest-
rý a specifi cký pro každý týden a věkovou 
skupinu dětí (děti z MŠ, ZŠ). 
Mladší děti první týden tančily a výtvarničily, 
druhý týden podnikaly výlety do okolí, tře-
tí týden byl přímo věnován tzv. hřišťování, 

akce pro veřejnost – soutěže pro děti – tvořivé dílny – přednášky pro dospělé 

– příměstské tábory – oslavy – pravidelné kroužky a kurzy pravidelné kroužky a kurzy

3. ročník charitativního divadelního 
představení

Díla vytvořená v rámci Art Session přispěla na tříkolku pro Nikolku

Letní rytmy pro širokou veřejnost
Na Tanečním táboře zkoušíme pole 
dance
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během kterého děti hledaly nejen nejlepší 
pražské hřiště, ale i skřítka. Poslední čer-
vencový turnus, který probíhal během hor-
kého letního počasí, objevovaly, společně 
s malými školáky, Zázraky přírody. 
Starší školáci začali prázdniny toulkami 
pražskými ulicemi a objevovali Magickou 
Prahu, následující týden usilovně tančili na 
Tanečním táboře, a i třetí týden byli neu-
stále V pohybu. V průběhu týdne si zacvi-
čili v posilovně, zahráli si bowling, naučili 
se základním úderům v tenisu či kickboxu 
a seznámili se, samozřejmě i prakticky, 
s hasičským sportem v dolnoměcholupské 
hasičárně.

Příměstské tábory probíhaly v Leonardu 
také poslední tři týdny v srpnu. Náplní tá-
borů jsme děti již pomalu připravovali na 
blížící se nový školní rok – starší děti se 
vrhly do historie s táborem Hrady, zámky, 
poklady a na táboře nazvaném Umělci se 
věnovaly výtvarnému umění. A ani letos 
nechyběl oblíbený turnus nazvaný Eng-
lish camp, připravený zvlášť pro školkové 
a školní děti.
Celkově letními příměstskými tábory v Leo-
nardu 2019 prošlo více jak 150 dětí.

KROUŽKY A KURZY
V pondělí 9. září 2019 se v Leonardu zno-
vu rozběhnou pravidelné kroužky a kurzy. 
Pro nový školní rok 2019/2020 připravu-
jeme opět do nabídky kroužky/kurzy těchto 
oborů:
● Jazykové
● Výtvarné, keramické a tvořivé
● Sportovní a taneční
● Dramatické
● Hudební
● Přírodovědné, technické, vzdělávací 
   a další 
Bližší informace získáte na www.leonar-
dos.cz a info@leonardos.cz. 

A NA CO SE JEŠTĚ MŮŽETE TĚŠIT???

NA DIVADLO!!
7. 9. 2019 18:30 FINIANOVA DUHA

PARK ZA ŠKOLOU
21. 9. 2019 15:00 SATURNIN

ULICE DOLNOMĚCHOLUPSKÁ 
U KŘIŽOVATKY S KUTNOHORSKOU
6. 10. 2019 16:00 NÁJEMNÍCI PANA 

SWANA

MALÝ HÁJ - PROSTOR HŘIŠTĚ 
ZA KRYŠPÍNOVOU ULICÍ

NA TANEC!!
21. 9. 2019 VYSTOUPENÍ TANEČNÍCH 

SKUPIN

Těšíme se na Vás.
Doris Foff ová

LEONARDO

Taneční tábor nebyl jen o tančení – tvo-
říme plakát pro svůj tým

Letohrádek Hvězda a Magická Praha Návštěva Židovského hřbitova

Trénink kickboxu Hurá za sportem!
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Oslovila jsem paní ředitelku SeneCura 
SeniorCentrum HŠH a.s. u nás v Dolních 
Měcholupech Mgr. Kateřinu Vokálovou, 
aby nás seznámila s projektem, který se 
u nich chystá.

Toto jsou její slova: „Když společnost So-
dexo vyhlásila projekt „Plníme přání senio-
rům“, hned jsme věděli, jaké přání bychom 
našim klientům chtěli splnit. S ohledem 
na své fyzické možnosti mnoho z nich ne-
může bez dopomoci opustit náš domov 
a tak se snažíme přinášet zážitky a zábavu 
přímo za nimi. Během posledních měsíců 
jsme měli na návštěvě například chovatele 
sov, skláře, akrobatky nebo odborníky na 
různá témata. Pravidelně nás navštěvují 
děti ze školky, studenti či nevidomí z pro-
jektu Českého rozhlasu „Potmě“. Co ale 
naši klienti také milují, je dobré jídlo a dob-
rá káva. A právě káva je tématem našeho 

přání. Protože disponujeme vhodným pro-
storem, rozhodli jsme se zapojit do projek-
tu s nápadem na vytvoření kavárničky pro 
klienty, kde by mohli v příjemném prostředí 
spolu nebo se svými nejbližšími posedět 
a vychutnat si dobrou kávu. Díky mnoha 
dárcům se již téměř podařilo potřebnou 
částku vybrat, a pokud se podaří vybrat 
i zbytek, kavárnička brzy potěší naše klien-
ty. A že je opravdu potěší, to bude i zásluha 
aktivních dobrovolníků, kteří nám přislíbili 
profesionální designérskou výpomoc.“

Celý kolektiv v tomto Centru dělá skvělou 
práci a jejich projekty fungují. V červnu 
jsme navštívili Zahradní slavnost v řeckém 
stylu a skvěle jsme se bavili. Regionální ře-
ditel Mgr. Ivan Černovský, s kterým jsme 
měli možnost se zde seznámit, nám vy-
světlil koncepci SeneCura Center a velmi 
se nám líbí snaha o otevřenost a propo-
jování svými aktivitami i architektonickými 
úpravami a velice si ceníme rozvíjející se 
spolupráce. 

Za KSŠZ Jana Doláková
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Anička se probudila do krásného sluneč-
ného dne. Otevřela jedno oko a hned vi-
děla svou školní aktovku. Otevřela druhé 
a už myslela jen na to, že nastal ten úžasný 
den, na který se tak dlouho těšila. Dnes jde 
poprvé do školy. Hurá! Těšila se na kama-
rády, na pana učitele, na to, co všechno se 
ve škole naučí. 
Tak rychle jako dnes ještě z postele nevy-
skočila. Pak se ale zarazila, vzpomněla si 
na svůj sen. Byl totiž velmi zvláštní. V tom 
snu jí krásná víla radila, aby šla v každém 
případě do školy pěšky. Nepamatovala si, 
proč to má udělat a pěšky se jí do školy 
nechtělo. Maminka ji přece odveze autem. 
Bude mít nové šaty, boty a taky kornout 
sladkostí… Autem to bude určitě pohodl-
nější! Ale přece jen…, byla to dost zvědavá 
holčička a nedalo jí to. A škola zase není 
tak daleko.

Maminka se nejprve divila, co to Anič-
ku napadlo, ale na její první školní den si 
vzala v práci volno, tak nikam nepospícha-
la. Proč vlastně nejít pěšky, je tak pěkně. 
A nelitovaly, ani jedna, cestou si spolu hez-
ky popovídaly a dost se nasmály a Anička 
si později vzpomněla, proč neměla jezdit 
autem: víla jí prozradila, že cestou do školy 
najde štěstí. 
A našla. Krásný velký zelený čtyřlístek se 
na ní smál v trávě podél chodníku. Bylo 
jasné, že škola bude pro Aničku radost. Po-
skočila, až dva bonbóny vypadly z kornou-
tu a zasmála se: dnes je vážně prima den.

Děti, chodíte taky pěšky do školy? Napište 
nám, co se cestou přihodilo vám. Hodně 
štěstí a úspěšný školní rok vám přeje teta 
Johana.
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Kalistenika
Častěji se potkáte s pojmem „street wor-
kout“, což je však jedno a to samé. Kalis-
tenika je cvičení s vahou vlastního těla a je 
u nás v Česku poměrně hojně rozšířena. 

Téměř v každém městě existuje nějaké 
outdoor hřiště, kde jsou všemožné hrazdy 

a bradla. Právě ty jsou pro kalisteniku dů-
ležité a většina cviků probíhá právě na nich 
či na zemi. Mezi hlavní cviky patří shyb, klik 
a dřep. Tím to ale nekončí. Na každý exi-
stuje obrovská míra variací. Nesmíme 
opomenout i statické cviky, jako různé 
„planche“ a „levery“ (výdrž ve vodorovné 
poloze). Naučit se je však zabere poměrně 
hodně času a je zapotřebí mít velkou trpě-
livost a nevzdávat se. Až umění Kalisteniky 
dostanete pod svoji kontrolu, budete před-
vádět triky, které vaši přátelé budou pova-
žovat za nemožné.

Informace byly převzaty z colmex.cz
Barbora Dubská

Na začátku prázdnin byl dokončen fi tpark v parčíku na křižovatce ulic Pod Lesíkem a U Přejez-
du. Už jste si cvičení vyzkoušeli na vlastní kůži? A co se vlastně v takovém fi tparku cvičí?
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… a proto jsme se rozhodli, že do parčíku v ulici Parková umístíme 4 venkovní fi tness 
stroje k protažení, posilování či relaxaci. 

Které to budou, je na Vás! 
Hlasovat můžete v anketě na www.dolnimecholupy.cz a na Facebookové stránce Dolní 
Měcholupy. Hlasování bude připraveno také v rámci kampaně Den bez aut (21. 9. 2019).
Vybírat můžete z vyobrazené nabídky, hlasování probíhá od 21. srpna do 21. září 2019.

Barbora Dubská
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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/

AUTO LS, s.r.o. 
Dolnoměcholupská 51/47, 111 01 Praha 10 - Dolní Měcholupy

Radek Slavík; tel. 603 463 941, e-mail: autols@autols.cz
Autodoprava, přeprava osob a nákladů do 3,5t, 

autoporadenství
www.autols.cz

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.

Ing. Josef Krtička 

Za Zahradami 384/23, 111 01  Praha 10 

604 120 079   josef.krticka@seznam.cz 

Revize tlakových a plynových zařízení

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

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

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

cvičení a gymnastická průprava pro děti 
(úterky 17 - 18h), dále pak vedu dospělé (neděle 20 - 21h) 

bosu cardio fitbody 
www.dasa-cviceni.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

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.

ELEKTROservis 

Roman Tůma; Kutnohorská 44/31 Dolní Měcholupy.
Tel: 606 951 002, mail: romtum@seznam.cz

opravy, připojení a revize elektro zařízení a spotřebičů

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

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.
Certifikovaný specialista pro veškeré výrobky 

2N Telekomunikace a.s.

REGISTR VOZIDEL 

Lucie Sobková; tel: 777 074 907 

Zprostředkování veškerých úkonů v registru 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, program pro děti z cizojazyčného prostředí

FYZIOTERAPIE PRO ŽENY 

U tůně 8, DM (po-čt 8-13)
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

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

INZERCE

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

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

(i Vaše firma zde může mít vizitku zdarma)

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 rodinném právu včetně zvý-

šení výživného na dítě, při rozvodech či dědictví, v pracovním 
právu, při převodech nemovitostí, vymáhání pohledávek aj.
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Koupím rodinný dům v Dolních Měcholupech. 
Tel: 604 617 788

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:  728 413 904

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

   Pohotovost (Malešice):  281 019 244

Praktický lékař MUDr. Janečková:  272 705 783

   Pohotovost (Malešice):  281 019 213

Zubní lékař MUDr. Jirasová:  272 705 783
   Pohotovost (Městská poliklinika Praha 1, Spálená 12):  

222 924 268

Mateřská škola:  272 705 758
   Jídelna:  272 700 100

Základní škola:  272 706 410
   Jídelna:  272 700 100

Hlášení havárií a poruch na 
veřejném osvětlení 

Tel: 800 404 060 (bezplatná)

Ofi ciální stránky městské části 
Praha-Dolní Měcholupy

www.dolnimecholupy.cz


