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Vážení občané Dolních Měcholup,

Velmi Vám děkuji za podporu ve 
volbách, kterou jste nám svými 
hlasy projevili. Cítím to jako velký 
závazek a příležitost dotáhnout 
rozdělané věci do zdárného konce 
a zase posunout Dolní Měcholu-
py k ideálu dobře fungující obce 
se spokojenými a hrdými obča-
ny. Vaši důvěru přijímám s po-
korou a vědomím, že ne vždy se 
vše podaří ke spokojenosti všech 
a spokojenost jednoho může 
znamenat nespokojenost jiného. 
Mnoho nesvárů vzniká z neochoty 
naslouchat jiným názorům, proto 
chceme, aby součástí naší samo-
správy byly nástroje umožňující 
oboustrannou komunikaci mezi 

občany a úřadem. Z tohoto důvodu jsme zavedli v naší městské 
části platformu Mobilního rozhlasu, jejíž součástí je i aplikace 
Zmapuj to. Zde nám můžete přímo zasílat své podněty. Pomo-
cí Mobilního rozhlasu Vás zároveň můžeme předem informovat 
o důležitých událostech a komplikacích v obci. K lepšímu poro-
zumění by také měla přispět veřejná fóra, na kterých se budeme 
zabývat prioritami obce a takzvané „kulaté stoly“ nám umožní 
s Vámi probrat již konkrétní problémy, které bude potřeba aktu-
álně řešit. V nejbližší době tak budeme rozebírat například par-
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kám. Změna se týká 30 ks dvoukřídlé skříňky pro dvě osoby. Cel-
ková cena díla se tímto dodatkem zvyšuje o částku 27 000 Kč 
bez DPH, tj. 32 670 Kč vč. DPH. Termín dokončení díla se pro-
dlužuje do 15. 9. 2018
SOUHLASÍ:
- s uzavřením dodatku ke smlouvě na vybavení víceúčelové 
sportovní haly
POVĚŘILO:
- starostu uzavřením dodatku smlouvy

Zastupitelstvo MČ Praha – Dolní Měcholupy na svém 48. za-
sedání dne 17. 9. 2018 schválilo tato usnesení:
USN 48/1:
VZALO NA VĚDOMÍ:
- návrh úprav zápisu z mimořádného 44. zasedání ZMČ Praha 
– Dolní Měcholupy konaného 12. 7. 2018, které podal člen ZMČ 
Ing. Martin Svoboda, obsahující:
a) žádost o doplnění textu jím navrhovaného usnesení:
I. Bere na vědomí:
- Postup výběrového řízení
- Smlouvu s Hutí architektury ze dne 23. 3. 2018
- návrh dodatku č.1
II. Nesouhlasí
- se smlouvou s Hutí architektury
- s uzavřením dodatku č. 1
III. Pověřuje 
- starostu postupovat v souladu se směrnicí pro zadání veřej-
ných zakázek 
b) žádost o doplnění textu v bodu 2. Venkovní učebna o projev 
Ing. Svobody. Navrhuje nahradit větu „Ing. Svoboda přečetl své 
poznatky k venkovním učebnám. Celé znění informace Ing. Svo-
body je přílohou k tomuto zápisu“ textem přílohy
SCHVÁLILO:
- návrh úprav zápisu z mimořádného 44. zasedání ZMČ konané-
ho dne 12. 7. 2018 tak, jak bylo o jednotlivých úpravách hlaso-
váno samostatně 

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA
Zastupitelstvo MČ Praha – Dolní Měcholupy na svém mimo-
řádném 46. zasedání dne 30. 7. 2018 schválilo tato usnesení:
USN 46/1:
VZALO NA VĚDOMÍ:
- výsledek výběrového řízení na nákup hasičské cisterny CAS 
30 pro SDH Dolní Měcholupy, ze kterého vyplývá, že vybraným 
účastníkem je společnost KOBIT, s.r.o.
SCHVÁLILO:
- výběr zhotovitele za účelem nákupu hasičské cisterny CAS 30 
- uzavření kupní smlouvy s vybraným účastníkem, společností 
KOBIT, s.r.o., ve znění předloženém v nabídce účastníka
POVĚŘILO:
- starostu podpisem kupní smlouvy

USN 46/2:
VZALO NA VĚDOMÍ:
- výsledek výběrového řízení na vybavení sportovní haly, ze kte-
rého vyplývá, že vybraným účastníkem je společnost SPORT 
CLUB, s.r.o.
SCHVÁLILO:
- výběr zhotovitele za účelem dodání vybavení do sportovní haly 
- uzavření kupní smlouvy s vybraným účastníkem, společností 
SPORT CLUB, s.r.o., v předloženém znění
POVĚŘILO:
- starostu uzavřením kupní smlouvy se společností SPORT 
CLUB, s.r.o. 

Zastupitelstvo MČ Praha – Dolní Měcholupy na svém mimo-
řádném 47. zasedání dne 24. 8. 2018 schválilo tato usnesení:
USN 47/1:
VZALO NA VĚDOMÍ:
- návrh dodatku č. 1 ke smlouvě na vybavení víceúčelové spor-
tovní haly spočívající v doplnění zámku na minci k šatním skříň-

kování v obytných zónách, úpravu dětského hřiště u školy nebo 
připravovanou rekonstrukci Kutnohorské ulice. Budu moc rád, 
když nám svou účastí na těchto setkáních pomůžete nasmě-
rovat Dolní Měcholupy tím správným směrem. Chtěl bych Vás 
ještě upozornit, že na obecním webu můžete nadále hlasovat 
o prioritách naší městské části. Rovněž zde lze stále zadávat 
své poznatky do pocitové mapy.
Když se podívám, co se vše uskutečnilo jen od minulého vy-
dání zpravodaje, tak mám velkou radost. Předně musím 
poděkovat všem, kdo se podíleli na přípravě mnoha akcí 
pořádaných městskou částí, jak Setkání za školou a Vel-
ké Měcholupské, tak Prvního veřejného fóra a besedy s ilus-
trátorkou Galinou Miklínovou. Podařilo se upravit jídelnu u ZŠ 
pro vydávání dvou jídel a vybavit sportovní halu. Proběhlo vy-
hodnocení architektonické soutěže na podobu návsi. Aplikace 
Mobilní rozhlas pro rozesílání zpráv občanům v Dolních Mě-
cholupech má již přes 200 uživatelů. Pokud ještě nejste regis-
trováni, tak se neváhejte přihlásit. Je to zdarma a můžete si 
nastavit, které informace a jakým způsobem Vám budeme za-
sílat. Byly podepsány smlouvy na nový Fitpark v ulici U přejezdu 
a rekonstrukci povrchu tenisových kurtů u školy. Vše by mělo být 
hotovo ještě do konce roku. Podařilo se zahájit i dlouho slibo-
vanou úpravu přechodu u zastávky Kutnohorská v Malém háji.
Připravujeme pro Vás tradiční podzimní akce a to Svatomartin-
skou husu a Rozsvícení vánočního stromu. Těším se, že se na 
nich spolu potkáme a užijeme si trochu přátelské sousedské 
atmosféry, která je tak důležitá pro spokojený život v obci.

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: 1 400 ks
Ceník inzerce: www.dolnimecholupy.cz/mecholupsky-zpravodaj/cenik-inzerce.html 

Za věcnou správnost textů odpovídají autoři, chyby v tisku vyhrazeny.

Příjem inzercea příspěvky do Zpravodaje zasílejte prosím na e-mail: zpravodaj@dolnimecholupy.cz
Redakce: Václav Janko
Uzávěrka příspěvků pro následující číslo nejpozději do 27. 11. 2018.
Redakční rada: Ing. Luboš Ježil, Lucie Sobková, Jana Doláková
Za věcnou správnost textů odpovídají autoři.
Foto na obálce: Renata Brožková

POVĚŘILO:
- tajemnici zpracováním úprav
USN 48/2:
VZALO NA VĚDOMÍ:
- zprávu městské policie o bezpečnostní situaci v Městské části 
Praha – Dolní Měcholupy měsíce červen – srpen 2018

USN 48/3:
VZALO NA VĚDOMÍ:
- předloženou zprávu o hospodaření městské části Praha – Dolní 
Měcholupy za 1. pololetí roku 2018
- zprávu o hospodaření příspěvkových organizací městské části 
– mateřské školy a základní školy za 1. pololetí 2018
SOUHLASÍ:
- s plněním rozpočtu městské části k 30. 6. 2018
- s hospodařením příspěvkových organizací k 30. 6. 2018

USN 48/4:
VZALO NA VĚDOMÍ:
- výsledek výběrového řízení na „Vybudování fi tparku“, ze které-
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číslo název
1 3 Sdružení ODS, TOP 09, NK 1 Mgr. A. Jiří Jindřich
2 2 Naše obec 1 Ing. Otakar Vich
3 3 Sdružení ODS, TOP 09, NK 2 Ing. Luboš Ježil
4 3 Sdružení ODS, TOP 09, NK 3 Bc. Jana Doláková
5 2 Naše obec 2 Mgr. David Pavel
6 3 Sdružení ODS, TOP 09, NK 4 Michal Blažek
7 2 Naše obec 3 Ing. Martin Svoboda
8 3 Sdružení ODS, TOP 09, NK 5 Michal Kohout
9 3 Sdružení ODS, TOP 09, NK 6 Lucie Sobková

10 2 Naše obec 4 Ing. Vladimír Študent
11 3 Sdružení ODS, TOP 09, NK 7 Michael Brokeš

Kadidátní listina
Pořadí

Pořadí v rámci 
strany

Jméno zastupitele

celkem zpr. v %
11 1 2 2 100 1 788 1 021 57,1 1 021 10 762

číslo název abs. v %
1 ANO 2011 524 4,87 10 9 783,63 5,35 0
2 Naše Obec 3 850 35,8 11 10 762,00 35,77 4

3
Sdružení ODS, 

TOP 09, NK
5 980 55,6 11 10 762,00 55,56 7

4 ČSSD 408 3,79 11 10 762,00 3,79 0

Kandidátní listina Hlasy

Počet volených 
členů 

zastupitelstva

Počet 
volebních 
obvodů

Voliči v 
seznamu

Odevzdané 
obálky

Platné 
hlasy

Počet 
kandidátů

Přepočtený 
základ dle 

počtu 
kandidátů

Přepočtené 
% platných 

hlasů

Počet 
mandátů

Okrsky Vydané 
obálky

Volební 
účast v %

ho vyplývá, že vybraným účastníkem je společnost ONYX wood 
spol. s r.o.
SCHVÁLILO:
- výběr zhotovitele 
- uzavření smlouvy s vybraným účastníkem, společností ONYX 
wood spol. s r.o. v doplněném znění doby záruky dle nabídky 
a se zapracováním podmínky, že dodavatel předloží objednate-
li vypracovanou dokumentaci pro územní souhlas ke schválení 
a stavbu zahájí až po schválení projektu objednatelem
POVĚŘILO:
- starostu uzavřením upraveného znění smlouvy se společnos-
tí ONYX wood spol. s r.o.
- starostu vypsáním poptávky na dodávku dopadové plochy

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
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DOLNÍ MĚCHOLUPY VAŠIMA OČIMA

Ti z Vás, kteří máte zájem se do plánování 
také zapojit a pomoci nám sestavit pořadí 
10 P – deseti priorit pro Dolní Měcholupy, 
máte šanci hlasovat v anketě k ověření 
výstupů z Veřejného fóra. Vyberte jed-
no či dvě témata, která jsou podle Vás ta 
nejdůležitější pro zlepšení života v Dolních 
Měcholupech a hlasujte v anketě, kterou 
jsme připravili ve spolupráci s Mobilním 
rozhlasem.

Až odhlasujete své dvě nej priority, neza-
pomeňte nám také dát vědět, kde se Vám 
líbí, kde se necítíte bezpečně nebo třeba 
kde Vám chybí chodník či cesta pro pěší 
v pocitové mapě, kterou pro naši měst-
skou část připravila Přírodovědecká fakulta 
Univerzity Palackého v Olomouci.

Odkaz na anketu i pocitovou mapu najdete 
na www.dolnimecholupy.cz/zdrave-dolni-
mecholupy. Kromě toho si na této adrese 
můžete prohlédnout fotogalerii z Prvního 
Veřejného fóra v Dolních Měcholupech, 
jednotlivé pracovní archy i výsledky hlaso-
vání přítomných občanů, ale také zde zís-

káte důležité informace o celém programu 
Zdravé Dolní Měcholupy.
V případě, že nemůžete hlasovat v anke-
tě či pocitové mapě online, zastavte se za 
námi na úřadě, rádi Vám s hlasováním po-
můžeme.

Barbora DubskáMobilní rozhlas Pocitová mapa

První Veřejné fórum je již dávno 
za námi, ale práce na Vámi zvole-
ných prioritách Dolních Měcho-
lup ještě zdaleka nekončí.
Dovolte mi nejdřív, abych podě-
kovala všem občanům, kteří se 
akce zúčastnili a pomohli nám 
tak udělat obrovský krok v plá-
nování rozvoje Dolních Měcho-
lup.

Milí spoluobčané, 
máte ve svém fotoalbu nějakou zajímavou historickou fotku Dol-
ních Měcholup? Podělte se o ni s ostatními. Kopii fotografi e nám 
zašlete na e-mail asistent@dolnimecholupy.cz, nebo nás s origi-
nálem navštivte na našem úřadě. Fotografi i si s Vaším laskavým 
svolením naskenujeme a uložíme pro pozdější použití.
Podaří-li se nám shromáždit dostatek materiálu, můžete se těšit 
na drobnou výstavu dobových fotek Dolních Měcholup.

Barbora Dubská

Dolní Měcholupy v obrazech

Soutěž s Mobilním rozhlasem

Vyhlašujeme soutěž o 300., 400. a 500. 
registrovaného uživatele do Mobilní-
ho rozhlasu – SMS a e-mailového in-
formačního systému. Výherci se mo-
hou těšit na poukaz do Café Malý háj.
Přihlásit se můžete online na 
„dolnimecholupy.mobilnirozhlas.cz“ nebo 
pomocí registračního letáku, který lze 
získat na ÚMČ Praha – Dolní Měcholupy 
a na akcích pořádaných městskou částí.
V případě, že si s registrací do Mobilního 
rozhlasu nevíte rady, zastavte se na ÚMČ, 
rádi Vám pomůžeme.

ÚMČ Praha – Dolní Měcholupy

Soutěž s Mobilním rozhlasem
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V dubnu 2018 vyhlásila MČ Praha – Dolní 
Měcholupy ideovou architektonicko – urba-
nisticko – krajinářskou soutěž „Revitalizace 
návsi městské části Praha – Dolní Měcho-
lupy“. Do soutěže bylo přihlášeno celkem 
8 soutěžních návrhů, takže porota slože-

ná z renomovaných architektů a zástupců 
městské části měla z čeho vybírat. Tři ví-
tězné návrhy bychom chtěli dnes občanům 
představit. Všechny jsou něčím zajímavé 
a každý řešil zadaný úkol poněkud jiným 
způsobem. Co ale mají společného je, že 

v centru Dolních Měcholup vzniká příjemné 
místo pro scházení obyvatel a návštěvníků 
naší městské části. S kompletní revitali-
zací návsi se počítá po realizaci obchvatu 
Dolních Měcholup, nicméně některé prvky 
soutěžních návrhů lze realizovat již nyní. 

Vítězné návrhy jsou již 
dnes k nahlédnutí na 
webových stránkách 
MČ Praha – Dolní Mě-
cholupy. Výstava sou-
těžních návrhů bude 
instalována ve foyeru 
úřadu městské části. 

O termínu výstavy bu-
deme občany infor-
movat prostřednictvím 
webových stránek 
městské části, mobilní-
ho rozhlasu i vývěsko-
vých tabulí. Věříme, že 
i vás předložené návrhy 
zaujmou a těšíme se 
na vaše názory. Vždyť 
na takových místech 
se budete scházet a žít 
především vy, občané 
městské části a pro nás 
je důležité, abyste se 
v tomto prostoru cítili 
dobře.

Vítězný návrh je pra-
cí dvojice architektů 
Ing. Arch. Víta Rýpara 
a Ing. Arch. Kláry Con-
cepcion. Tento návrh 
je zajímavý především 
množstvím zeleně ve 
veřejném prostoru.

Jako druhý se umístila 
práce ateliéru studioLI-
BRE, konkrétně archi-
tektů Ing. Arch. Petra 
Buryšky a Ing. Arch. 
Roberta Jelínka. Tento 
návrh velkoryse řeší 
shromažďovací prostor 
před základní školou 
a dělí veřejný prostor 
na náměstí a náves vý-
stavbou nové veřejné 
budovy.

Třetím v pořadí je ná-
vrh Ing. Arch. Martina 
Surovce. V tomto návr-
hu je důležitým prvkem 
rozdělení návsi na ně-
kolik prostor s různým 
využitím.

Martin Kembitzký

Architektonická soutěž „Revitalizace návsi“

1. místo
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INZERCE

PRONÁJEM 
SPORTOVNÍ HALY 

V DOLNÍCH 
MĚCHOLUPECH 

 
Nabízíme pronájem sportovní haly v Dolních Měcholupech. 

Rezervace: 
 
petra.huclova@kutnohorska.cz 
tel: 272 700 650 
 
Minimální doba pronájmu: 1 hodina.  
V případě zájmu o pronájem haly o víkendu je třeba zadat 
rezervaci s předstihem, nejpozději ve středu do 23 hodin. 
 
 

 

Rozměry hřiště: 

28 x 15 metrů 

──── 

Provozní doba 
haly: 

pondělí – pátek  

15:00 – 22:00  

(dopoledne - po dohodě) 

sobota – neděle
 08:00 – 22:00 

──── 

Vhodné pro: 

badminton – 3 kurty 

futsal 

basketbal 

volejbal 

házená 

florbal 

gymnastika 

KONTAKT 
ZŠ Kutnohorská 36 

petra.huclova@kutnohorska.cz 

272 700 650 

www.kutnohorska.cz 
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POZVÁNKA 
NA 4. ROČNÍK SOUTĚŽE O NEJLEPŠÍ SVATOMARTINSKOU HUSU

A
OCHUTNÁVKU SVATOMARTINSKÉHO VÍNA

Informace:
Soutěže se mohou zúčastnit občané Dolních Měcholup, je na Vás, zda jako jednotlivci nebo soutěžní 
družstvo. Husu dostanete zdarma, doma upečete, jak nejlépe umíte a přinesete. O nejlepší huse 
rozhodne porota.

V případě Vašeho zájmu, zašlete přihlášky do 5.listopadu 2018 na e-mail: husa@dolnimecholupy.cz 
nebo odevzdejte na registračních místech: úřad MČ, restaurace V Parku

Máme pro Vás připraveno 20 hus, takže si s přihláškou pospěšte.

Uvítáme rádi každého, kdo něco sladkého upeče (koláč, buchtu….)

Během akce bude uzavřena před restaurací V Parku ulice Za Kovárnou 
od 12:00 do 22:00 hodin. Děkujeme za pochopení.

Přihláška - Svatomartinská husa 2018
Jméno/název družstva: …………………………………….……………………………………………

Adresa*: …………………………………………………………………………………

Kontaktní telefon: …………………..……………………………………………………………

Členové družstva**: …………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………
*adresa, kde si husu převezmete. ** Vyplňte seznam členů družstva.

Kdy: neděle 11.listopadu 2018 od 15:00 hodin

Kde: restaurace V Parku (Za Kovárnou 1)

Program:
• 13:30 - přinesete upečené husy do restaurace
• 14:00 - hodnocení poroty
• 15:00 - zahájení akce za doprovodu hudby, ochutnávka vína
• 16:00 - vyhlášení výsledků
• 17:00 - živá hudba a volná zábava

V případě dotazu nás kontaktujte na e-mail husa@dolnimecholupy.cz

Informace o soutěži sledujte na: www.dolnimecholupy.cz, Facebook DM

ŽIVOT V OBCI
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MČ PRAHA – DOLNÍ MĚCHOLUPY
VÁS SRDEČNĚ ZVE

NA 4. ROČNÍK SOUTĚŽE O
NEJLEPŠÍ SVATOMARTINSKOU HUSU

A 
OCHUTNÁVKU SVATOMARTINSKÉHO VÍNA

v neděli 11. 11. 2018 od 15:00 hodin
v restauraci V Parku Přihlaste sebe nebo družstvo do 5. listopadu 2018 a

ukažte nám Vaše kuchařské umění. 
Husu dostanete zdarma.

Odborná porota rozhodne o nejlépe 
upečené Svatomartinské huse. 

Je pro Vás připraveno 20 hus, takže si s přihláškou pospěšte…

Pořadatel
MČ Praha - Dolní Měcholupy

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

Přihlášky zasílejte na e-mail: husa@dolnimecholupy.cz
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Žáci a učitelé za sebou mají první měsíc 
letošního školního roku. V dolnoměcholup-
ské základní škole začala o prázdninách 
velká rekonstrukce a rozšiřování školy 
o tři kmenové třídy, což zajistí rozšíření 
kapacity školy přibližně o 60 žáků. V letoš-
ním školním roce byly opět otevřeny dvě 
první třídy. Prvňáčci absolvovali v prvním 

týdnu adaptační kurz s názvem „Hurá do 
školy za kamarády“, jehož cílem bylo hlav-
ně seznámit žáky s novými spolužáky ze 
své a vedlejší třídy, naučit se pracovat ve 
skupinkách a v neposlední řadě také po-
znat paní učitelky. Letošní novinkou školy 
je zřízení Dětského klubu, fi nancovaného 
z prostředků Evropské unie prostřednic-
tvím Operačního programu Zaměstnanost, 
který zřizuje Ministerstvo práce a sociál-
ních věcí. Dětský klub je určen především 
pro žáky 4. a 5. ročníku, kteří by se z kapa-
citních důvodů nedostali do školní družiny. 
Děti z Dětského klubu v rámci celoroční 

klubové hry „Piráti z Kutnohorské“ tvoří, 
vyrábějí, hrají hry zaměřené na spoluprá-
ci, zkouší jednoduché přírodovědné expe-
rimenty a spoustu dalšího. Další činností 
Dětského klubu je organizace podzimního 
a letního příměstského tábora. Na počát-
ku prázdnin došlo k dlouho očekávanému 
otevření multifunkční sportovní haly, kterou 
využívají žáci na hodiny tělesné výchovy, 
sportovní kroužky a část sportovní haly je 
také zázemím pro Dětský klub. Neměli by-
chom opomenout na změnu, která přišla 
s novým dodavatelem školního stravování, 
kterou si děti velmi pochvalují, stejně jako 
i možnost výběru dvou jídel ve školní vý-
dejně. Škola mezi sebe letos také přivítala 
rodilého mluvčího pana Thorburna ze Skot-
ska. Cílem jeho návštěv je nejen zpestření 

Jak proběhlo září – startovací měsíc nového školního 
roku

 První adventní neděle 
2. 12. 2018 

Vlastnoručně upečené cukroví, buchty, koláče a jiné dobroty jsou vítány. 

         

13:00 Vánoční dílna pro děti a rodiče v ZŠ 
- přijďte příjemně strávit čas se svými dětmi na 

vánočním tvoření 

15:00 začátek zdobení vánočního stromu 
- bude přítomen asistent pro věšení ozdob, každý je se 

svou ozdobou vítán 

15:30 pěvecká vystoupení 
- děti z MŠ, ZŠ a OS Leonardo, senioři 

16:30 Marika Singers 
- vystoupení pánského uskupení „VOICES“ 

17:00 rozsvícení Vánočního stromu 
 

Srdečně Vás zveme na slavnostní rozsvícení vánočního stromu v parku za 
školou se zpěvem, hudbou a občerstvením 
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výuky anglického jazyka, ale především 
naučit žáky porozumět mluvenému projevu 
rodilých mluvčí. 

Během září proběhlo ve škole již mnoho 
mimoškolních akcí. Děti ze školní družiny 
se vydaly na exkurzi do hasičské zbrojnice 

učování, výtvarnou výchovu, kulturní a dra-
matickou výchovu.
Popřejeme především dětem hodně zá-
bavných i poučných chvil strávených v naší 
škole.

Linda Hönigová
ZŠ Kutnohorská

a absolvovaly besedu s příslušnicí Měst-
ské policie. 

V říjnu začaly dětem opět kroužky a pokra-
čují také školní kluby, které jsou hrazeny 
z Operačního programu Výzkum, vývoj 
a vzdělávání. Kluby jsou zaměřeny na do-

 První adventní neděle 
2. 12. 2018 
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Srdečně Vás zveme na slavnostní rozsvícení vánočního stromu v parku za 
školou se zpěvem, hudbou a občerstvením 
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9. září vyběhlo na trať téměř 80 závodní-
ků, kteří soutěžili v různých výkonnostních 
a věkových kategoriích. V Dolních Měcho-
lupech je každý vítězem, v cíli totiž všichni 
závodníci získali medaili, nejlepší tři běžci 
v každé kategorii byli navíc vyznamenáni 
diplomem a pohárem.

Odpoledne lákalo dolnoměcholupské do 
parku oblíbené Setkání za školou. Toto 
nedělní odpoledne jsme se za občasného 
svitu slunečních paprsků přenesli do doby 
před 100 lety, kdy v Dolních Měcholupech 
pracoval kovář, jehož kovárnu jste mohli 
navštívit nebo třeba pekařka, jejíž bram-
borové placky jste si mohli sami uplácat. 
Také se tu procházeli četníci, kteří si v par-
ku za školou vystavěli svou četnickou sta-
nici, aby pochytali místní nekalé živly. Děti 
si vyzkoušely, jak se řídí vůl, kterak uvá-
zat otep slámy či pořezat dřevo a poté, co 
měly svou práci hotovou, svázaly učebnice 
koženým páskem a vydaly se do prvore-
publikové školy, která pro tento den vznikla 
v prostorách ZŠ Kutnohorská. K poslechu 
i tanci hrála dobová muzika.

Pomyslnou třešničkou na dortu se stalo 
přestřihnutí červené pásky u vstupních 
dveří do dlouho očekávané víceúčelové 
sportovní haly, zpestřením bylo vystoupení 
mažoretek a každý návštěvník připil hale 
na zdraví.
Koláče jsou už dávno snědeny, opékané 
buřtíky v parku nevoní a my všichni se ne-
trpělivě těšíme na příští rok, abychom se 

Velká měcholupská a Setkání za školou

opět mohli setkat za školou, a ještě před 
tím dopoledne protáhnout nohy při běhu 
naším lesíkem.
Všechny fotky z obou akcí najdete na - 
dolnimecholupy.rajce.idnes.cz.

Barbora Dubská

Pojďte si připomenout neděli 9. září 2018.
V dolnoměcholupském lesíku místní běžci závodili ve třetím ročníku Velké měcholupské, odpoledne se 
závodníci i všichni ostatní sešli na tradičním Setkání za školou, letos v duchu oslav 100. výročí vzniku 
republiky.

diplomem a pohárem.

trpělivě těšíme na příští rok, abychom se trpělivě těšíme na příští rok, abychom se 
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Otevření sportovní haly
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Setkání za školou
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VOLNÝ ČAS 

BESEDA 
ZDRAVÉ 

• 
STRAVOVÁNÍ 

 

 

Na co se můžete těšit? 
 

⚫ Seznámení s glykemickým indexem 
potravin ⚫ jak zdravě hubnout nebo 

nabrat svalovou hmotu ⚫  

⚫ správný nákup potravin ⚫ správný 
výběr jídla v restauraci ⚫ hormony a 

jejich přirozené vyladění ⚫ 
⚫ „Éčka“ ⚫ biopotraviny ⚫ doplňky stravy 
⚫ svoboda v jídle, špatné návyky, pocity 

viny a úzkosti v souvislosti s jídlem, 
rozpoznání spouštěčů ⚫ jak zvládnout 
pokušení a nutkavé chutě ⚫ jak posílit 

vůli ⚫ 
 

 

 

 

 
 
 

Tato akce se koná pod 
záštitou radního hl. m. 

Prahy pro oblast 
zdravotnictví a bydlení 

Ing. Radka Lacka 
 
 

 Více informací o besedách a termínech jejich konání najdete na 
www.dolnimecholupy.cz v sekci Kalendář akcí, na Facebooku MČ 

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

Léto je za námi a podzim je tady. S ním i 
všechny tradiční slavnosti a reje. Co nás 
čeká na podzim 2018?

ÚTERÝ 30. 10. 2018 od 17:30 a od 
18:30 
LES DUCHŮ A FILMOVÝCH PŘÍŠER
Jako obvykle se na konci října ponoříme 
do hlubin našeho lesíku, abychom se o pár 
desítek minut později vynořili u ohníčku zo-
celení setkáním s místními strašidly. Přijďte 
se jako každý rok i letos s námi bát!
Novinkou bude samostatný velký okruh pro 
velké a statečné děti s Vetřelcem, Klaunem 
Pennywisem a podobnými fi lmovými hrů-
zami!!!
Start na rohu ulic U Přejezdu a U Tůně:
Trasa A pro malé děti, děti s rodiči – 17:30 
až 18:10
Trasa B pro velké děti – od cca 18:30. 

SOBOTA 10. 11. 2018 (v podvečer, čas 
bude upřesněn na letáčcích)
LAMPIONOVÝ PRŮVOD A PŘÍJEZD 
SVATÉHO MARTINA 
Letos startujeme v Malém Háji, na konci 
Kryšpínovy ulice (směrem k DM) a spo-
lečně zamíříme se světýlky v lampionech 
do staré části Dolních Měcholup. I v tomto 
roce nám přislíbil příjezd rytíř na koni, při-
veze nám i svoji vycvičenou husu a sem 
tam nám spadne nějaká sněhová vločka. 
A pokud budou děti hodné a vydrží, přijdou 
možná i nosiči tajemných světel a Zimní 
princezny…

SOBOTA 10. 11. až NEDĚLE 11. 11. 2018 
18-11 h
HUSÍ NOCOVKA
Tým dětí pod vedením osvědčených lekto-
rek-kuchařek se společně pustí do pečení 
soutěžní Svatomartinské husy. Vytáhnou 
to letos na medaili? Přihlášení na akci pro-
bíhá on-line.

SOBOTA 1. 12. 2018 od 17 h
MIKULÁŠ NA DVORKU
…jak to chodí v peklíčku i v nebíčku aneb 
přijďte za naším Mikulášem. Určitě již nyní 
bedlivě sleduje, jak jsou děti hodné a jestli 
nějaký ten balíček pro ně má připravit.
Sledujte zahájení on-line zápisu.

NEDĚLE 2. 12. 2018
S velkou radostí přijdeme se svou troškou 
do mlýna pod krásným Vánočním strom-
kem.

V měsíci prosinci nás čekají další NOCOV-
KY pro děti MŠ i ZŠ, dílny a setkání, sleduj-
te náš kalendář na www.leonardos.cz.

OHLÉDNUTÍ ZA PRVNÍ AKCÍ 
LETOŠNÍHO ŠKOLNÍHO ROKU

ŠAKALÍ LÉTA 
V DOLNÍCH MĚCHOLUPECH 8. 9. 2018
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pravidelné kroužky a kurzy – akce pro veřejnost – soutěže pro děti – tvořivé dílny 
– přednášky pro dospělé – příměstské tábory – oslavy

KROUŽKY, KURZY LEONARDO 
V 1. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 

2018-2019
10. září jsme otevřeli dveře dalšímu škol-
nímu roku v Leonardu. Do kroužků je nyní 
zapsáno více jak 270 dětí od ročních 
dětiček docházejících s maminkami na 
Měcháčky, přes děti školkové až k těm 
nejstarším středoškolákům. Nezapomí-
náme ani na dospělé a seniory, kterým jsou 
určeny kurzy jógy, keramiky a lekce taneč-
ní, zapsáno je jich aktuálně 55.
Většina kroužků a kurzů je již zaplněna do 
posledního místečka . Posledních něko-

lik volných míst nabízíme například u těch-
to kroužků a kurzů (dle věku účastníků):
KROUŽKY PRO DĚTI ŠKOLKOVÉ
Sportovky A (PO 15:30), Atlet. školka A (PO 
16:30), Balet - krůčky (PO 16:30), Kerami-
ka I (ST 15:30), Keramika III B (ST 16:30), 
Tanečky (ČT 15:30), fl étna (ČT 16:30), Fa-
milyyoga (ČT 16:30), Angličtina III B (PÁ 
15:30)
KROUŽKY PRO DĚTI ŠKOLNÍ
Lesánci (PO 13-15 h), Příprava na zkouš-
ky A1 (PO 14-15 h), Roztleskávačky (PO 
17:20), Angličtina VI - 3. tř. (ÚT 14:15), Ša-
chový klub (ÚT 15:30), Ateliér I (ST 15:20), 

Keramika III B (ST 16:30), Angličtina VII - 
4. tř. (ČT 14:15), fl étna (ČT 16:30), Fami-
lyyoga (ČT 16:30), taneční skupina DMTS 
(ČT 17:20), dramat. soubor Tyátr (ČT 
17:30), doučování (ČT 18:15), Vycházky 
Prahou (PÁ 14-18 h), Englishyoga (PÁ 
14:00), Tvoření s pátkem (PÁ 16:15)
KURZY PRO DOSPĚLÉ
Kabaret (PO 19:15), Keramika (ČT 9-11 h), 
Fit dance (NE 19:30)
Těšíme se na všechny nové příchozí. Při-
hlášky lze zasílat na https://leonardos.
iddm.cz. Bližší informace na info@leonar-
dos.cz a na webových stránkách.

Bylo krásné pro vás pro všechny hrát, 
a pokud budeme moci, budeme hrát dál 
a snad potěšíme, pobavíme a třeba i do-
jmeme znovu a znovu.
Od začátku září nacvičujeme muzikál 
nový, jmenuje se Finnianova duha. Už 
panu Werichovi se tak líbil, že ho pře-
psal pro české prostředí pod názvem 
Divotvorný hrnec.

A tak se učíme tančit irské tance, pro-
měňujeme se v černochy, skřítky a In-
diány.
Takže pokud jsme se vám doposud lí-
bili, přijďte i vy 7. dubna 2019 na naši 
další premiéru.

Herci
souboru KEJKLÍŘI
souboru DIVIDLO

Počátkem července proběhlo Mistrovství 
ČR dorostu a mladých hasičů ve hře Pla-
men. V soutěži dorostu měla naše obec 
zastoupení ve třech kategoriích jednotliv-

ců. Prahu pak mezi dětmi reprezentovali již 
popáté v řadě mladí hasiči z Dolních Mě-
cholup. Dětem se povedlo poprvé v historii 
získat zlaté medaile a titul Mistra ČR v po-

žárním útoku CTIF. Děkujeme dětem za 
reprezentaci a městské časti za podporu. 

Za vedoucí kolektivu mladých hasičů 
Libor a Iveta Vojtovi.

Mistři ČR z Dolních Měcholup
Na konci září naši mladí hasiči zakončili soutěžní sezonu 2018, která pro ně byla velice úspěšná.
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Dva měsíce prázdnin si každý senior užil 
podle svého. Ať to byla jejich rodinná do-
volená či hlídání dětí. Na začátek září jsem 
zajistila pro náš klub seniorů rekreační po-
byt v Janově u Hřenska v hotelu U Zelené-
ho stromu. Přihlásilo se 20 seniorů. Hned 
první den po našem příjezdu jsme využili 
krásného počasí a vydali se na největší 
skalní most Evropy - Pravčickou bránu, od-
tud 6 km na Mezní Louky, kde jsme se svla-
žili pivečkem a šli další 3 km k soutěskám. 
Dvakrát nás převezli pramicemi ve skalním 
kaňonu, ale vždy mezi tím jsme muse-
li ušlapat dvakrát 1,5 km. Tato překrásná 
místa se nedají ani slovem vyjádřit, musí 
se to vidět a prožít.
Další dny už nebyly tak náročné na kilo-
metry, ale stejně krásné. Vylezli jsme na 
rozhlednu v Janově, odkud je nejhezčí vý-
hled na Českosaské Švýcarsko, došli jsme 
na skalní vyhlídku nad Labem Belveder, 
na rozhlednu Růženka a navštívili zámek 
v Děčíně. Myslím, že slova o nádheře, ne-
mají takový význam, jako když se budete 
kochat fotografi emi, které nám pořídil náš 
senior Jarda Ježil.
Týden po návratu z rekreace zajistila 
jednodenní výlet na Kuks naše Janička 
Romančuková, která je vždy připravená 
a nabitá vědomostmi. Přihlásilo se cca 30 
seniorů a prožili si hezký den. Autobus je 
odvezl na parkoviště asi 800 m od Hospi-
talu KUKS. Přestože cesta vedla do kopce, 
všichni jí statečně vyšli. 
Hospitalem je provázela velice příjemná 
průvodkyně. Obdivovali nově odkryté fres-
ky v hlavní chodbě i sochy Matyáše Brauna 
umístěné v Lapidáriu. Prohlédli si Barokní 
lékárnu „U granátového jablka“ a historii 
lékáren. Provázel je velmi vtipný průvodce 
a někteří si vyzkoušeli jak fungují stroje 
na výrobu léků z počátku 20 stol. V dob-
ré náladě poobědvali v pěkném prostředí 
hospůdky v Choustníkově Hradišti a od-
poledne vyjeli prohlédnout si pozůstatky 
barokních soch v Kuksu - Betlémě vytesa-
ných Matyášem Braunem přímo do skal. 
Ti nejodolnější navštívili křížovou cestu 
21. stol. vytvořenou skupinou trutnovských 
umělců. Výlet se podle vyjádření účastníků 
vydařil.
V tomto roce ještě plánujeme na měsíc ří-
jen jednodenní zájezd do zámku ve Světlé 

n. S. a turistické procházky přírodou a po 
Praze. V prosinci chceme opět navštívit 
seniory v naší DPS a závěr roku ukončíme 
vánočním posezením s hudbou pro všech-
ny seniory z Dolních Měcholup.
Na závěr bych chtěla poděkovat naší seni-
orce Jaroslavě Kotěrové za její pracovitost 

a činorodost. S neuvěřitelným elánem se 
věnuje úklidu a dohlíží na pořádek našeho 
parku za školou. Také vyzvala s úspěchem 
několik seniorek z Měcholup na úklid místa 
U Křížku. Není jí nic lhostejné. Děkujeme.

Slávka Hagelová

Senioři v Dolní Měcholupech



 SPORT

19

Zdraví na každém kroku
Pěšky

Je to až podezřelé. 
Chůze je zábavná, 
zdravá, prospívá 
pleti, myšlenkám 

i životnímu prostředí a přitom je zadar-
mo. A ani nechutná jako celer. Zní to jako 
chyták, ale je to dar. Víte, proč ho rozdávat 
sobě i druhým?

Tak do toho šlápni, je to půlka 
zdraví

• Chůze posiluje srdce. A vzhledem 
k tomu, že bez té růžové pumpičky se ni-
kdo neobejdeme, srdečně chůzi doporuču-
jeme.

• Chůze spaluje tuky. Což se hodí, nejen 
před létem. 
• Chůze udržuje a zlepšuje pružnost 
a ohebnost. Jak myslíte, že trénují hadí 
ženy?
• Chůze prospívá kostem. Každý krok 
navíc zpomaluje osteoporózu (a časem jí 
třeba utečete úplně).

• Dojít si můžete i pro snížení krevního 
tlaku. Takže klesá riziko infarktu i toho, že 
vás fl ákne mrtvička.
• Chůzí si lze v mozku objednat porci en-
dorfi nů s expresní donáškou.  Budete tak 
lépe spát a plakat jen u Lvího krále.

Zdroj ČISTOU STOPOU PRAHOU
Zdena Přibylová

CYKLISTICKÉ ZÁŘÍ V MĚCHOLUPECH

15. září - 11. ročník Měcholupské 
šlapky
Do druhé desítky cyklistického setkání cy-
klistů – amatérů jsme chtěli vstoupit jinak, 
zůstala nám myšlenka – podpora našeho 
dětského domova Radost a kolo. Opus-
tili jsme kroužení 3km okruhu po Měcho-
lupech a vydali se na výlet (30 km resp. 
60 km), většinou po polních a lesních ces-
tách směr Dubeč, Uhříněves, Kolovraty 
a Říčany – Jureček. Odvážnější pokra-
čovali na Strašín, Mukařov, Louňovice až 
do Jevan (kde jsme si všichni dali dobrý 
oběd), a zpět z Jevan přes Svojetice, Ří-
čany – Jureček, Březí, Křenice, Královice, 
Dubeč do Měcholup. Počasí nám přálo, 
večer jsme se sešli v restauraci V Parku, 
kde jsme losovali ceny a tančili na rockové 
diskotéce.

Na závěr super zpráva - vybrali jsme krás-
ných 13 050 Kč, které dáme dětem na 
sportovní aktivity.

22. září - 12. ročník Pražského cy-
klozvonění
Letos se naše MČ podruhé zapojila do ce-
lopražské akce na vyzkoušení dopravních 
možností, které představují alternativu 
k používání automobilů. Vzhledem k pře-
tíženosti Kutnohorské jsem si myslela, že 
cestu do centra přijde vyzkoušet víc spor-
tovně založených lidí. Začátek všech akcí 
je těžký a 11 cyklistů z Měcholup se přidalo 
k peletonu, který jel z Průhonic. Uprostřed 
cesty jedna cyklistka zjistila, že má prázd-
né kolo, ale měla štěstí, že zručný cyklista 
nás všechny zaškolil jak postupovat, duši 
opravil a společně jsme pokračovali do 
cíle. Ten byl v Karlíně na ulici Křižíkova, 
kde byl bohatý program.

Za Měcholupské cyklisty 
Zdena Přibylová
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Za výbor SDKM mi prosím dovolte, abych 
Vás informoval o činnosti SK Dolní Měcho-
lupy za poslední období.

Rekonstrukce zázemí
Jak jste si jistě všimli, na našem hřišti za-
čaly bourací práce starého, již nevyhovu-

jícího zázemí. Práce se rozběhly rychle 
a staré zázemí je již zbouráno, nyní probí-
hají čistící práce a příprava pozemku na no-
vou výstavbu, kterou jsme již prezentovali 
v minulém čísle zpravodaje. Také bychom 
chtěli požádat všechny, kteří bydlí blízko 
hřiště, o velkou trpělivost a omluvit se za 
způsobené nepříjemnosti s touto stavbou. 
Do Vánoc plánujeme dokončit hrubou stav-
bu nové klubovny vč. zastřešení, hlučnost 
prací by se pak měla rapidně snížit. 

Fotbal
Také se již rozeběhly mistrovské soutěže 

Sportovní klub Dolní Měcholupy

a vzhledem ke stavbě nového zázemí mu-
sely obě naše přípravky (mladší i starší) 
v září odehrát své úvodní zápasy na hřišti 
soupeřů. Musíme zde říci, že i přes provi-
zorní provoz jsou výsledky obou týmů velmi 
dobré. Další zápasy již odehrají naši mladí 
doma a tak doufáme, že hru i výsledky se 
podaří zlepšit i když v těchto kategoriích 
o výsledky nejde. Zápasy slouží především 
k tomu, aby si kluci ověřili to, co vše se 
v trénincích naučili a dokázali to v těchto 
zápasech prodat.
Náš A-tým po loňském postupu do vyšší 
třídy již odehrál 5 utkání a to se střídavými 

Klubovna po demolici

Klubovna v demolici

Soustředění Temelín



INZERCE / SPORT 

Soustředění Temelín
výsledky a zatím se drží ve 2. třídě kolem 
7. místa. Kádr byl doplněn o několik vel-
mi kvalitních fotbalistů a tak doufejme, že 
i tady dojde k zlepšení jak výsledků tak i co 
se týče předváděné hry. 

Soustředění mládeže
Ještě než se rozeběhly mistrovské sou-
těže, tak se na konci srpna naše mládež 
zúčastnila fotbalového soustředění, které 

proběhlo v destinaci jižních Čech u Teme-
lína za významné fi nanční pomoci našeho 
klubu. Nový šéftrenér mládeže (F. Čaha) 
se svými pomocníky připravili klukům velmi 
pestrou náplň jak po stránce fotbalové, tak 
i po stránce volnočasové. Do soustředění 
byl vložen i jeden přátelský zápas s Týnem 
nad Vltavou a ke spokojenosti trenérů zá-
pas kluci zvládli a vyhráli, takže dostali ješ-
tě větší chuť do dalších tréninků. Soustře-

dění se vydařilo a kluci tak načerpali další 
síly do mistrovských zápasů.
Začátkem nové sezóny se nám podařilo 
doplnit všechna mužstva o nové členy, kte-
ří se již zapojili do tréninků na našem hřišti. 
Převážně se však jedná o ty nejmenší do 
mini přípravky, takže bychom chtěli podě-
kovat rodičům za to, že k nám jejich rato-
lesti přivedli. A našim novým nejmladším 
členům popřát hodně radosti z fotbalu, a ať 
se jim podaří naučit základy kopané, které 
by v budoucnu, pokud u fotbalu zůstanou, 
mohli v hojnosti využít.

Stolní tenis
I ve stolním tenise koncem září začaly mi-
strovské zápasy. Jsou již odehraná dvě 
kola a A i B tým obě svá utkání vyhrála. 
I předvedená hra naznačuje, že opět budou 
hrát ve svých skupinách o přední umístění. 
Náš C tým (nejmladší), který loni zvládl vel-
mi úspěšně baráž o postup ze sedmé do 
šesté třídy, také odehrál již dvě utkání, a to 
jednou při premiéře vyhrál a druhý zápas 
po boji prohrál. Kluci, až se ve své třídě 
více zadaptují, budou důstojnými soupeři 
všem družstvům, na která ve své třídě na-
razí. Proto jim popřejeme hodně štěstí při 
mistrovských zápasech.

Za výbor SK Dolní Měcholupy  
Karel Mára

předseda výboru

Zveme Vás do NOVĚ OTEVŘENÉ PŮJČOVNY KOSTÝMŮ v Dubečku.

Chcete se obléknout pokaždé jinak na Karneval, dětskou či dospěláckou párty,
firemní večírek nebo Masopust?
Pojďte s námi naplnit heslo: ,,Na Maškarní či Párty pokaždé jinak‘‘
Máme pro Vás připravenou širokou nabídku karnevalových kostýmů.

Mimo otevírací dobu Vás rádi
obsloužíme po telefonické dohodě.

Lenka Machytková 
K Vilkám 1550/20
107 00 Praha 10 - Dubeček
Tel.: 736 247 004

Otevírací doba:
Po
Út
St
Čt
Pá

:
:
:
:
:
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V tajence křížovky naleznete výrok, jehož autorem je J. W. Goethe.
Tajenka: Zestárnout není zásluha, zásluha je to vydržet



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

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

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 fi tbody 

www.dasa-cviceni.cz

Seznam podnikatelů
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.
Certifi kovaný 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

PLACENÁ INZERCE
Koupím rodinný dům v Dolních Měcholupech. 

Volejte 604 617 788

INZERCE



specializující se na občanské právo, rodinné právo včetně rozvodů, 
obchodní právo a právo nemovitostí

hledá
pro nově otevřenou pobočku v Praze 10 – Uhříněvsi, ulice Přátelství 19

studenta práv
advokátní koncipienty

Tel: 245 008 690, 731 181 703, www.akdb.cz, offi  ce@akdb.cz
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Důležitá telefonní čísla Dolních Měcholup:
Úřad městské části:  272 706 441

Pošta Partner:  272 705 481

Městská policie:  272 700 662
   GUZI Šárka:  778 702 146

   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), 224 915 151

Na akcích konaných  
MČ Praha – Dolní Měcholupy jsou 

pořizovány obrazové či zvukové 
záznamy.  

 

Získané materiály mohou být 
použity k propagaci Městské části 

Praha – Dolní Měcholupy.  

Na akcích konaných MČ Praha - Dolní Měcholupy jsou pořizovány obrazové 
či zvukové záznamy.

Získané materiály mohou být použity k propagaci Městské části 
Praha - Dolní Měcholupy.

INZERCE


