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Slovo starosty

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA
Zastupitelstvo MČ Praha – Dolní Měcholupy na svém mimo-
řádném 12. zasedání dne 14. 8. 2019 schválilo tato usnesení:
USN 12/1:
VZALO NA VĚDOMÍ:
- neudržitelnou fi nanční situaci při realizaci zázemí SK Dolní Mě-
cholupy, která v důsledku může znamenat ukončení výstavby 
budovy zázemí a nutnost navrácení všech fi nančních prostředků 
poskytnutých z dotací MŠMT a MHMP 
- žádost SK Dolní Měcholupy na řešení nastalé situace ná-
vratnou fi nanční výpomocí od MČ Dolní Měcholupy ve výši 
15.000.000 Kč 
- skutečnost, že garantem splacení návratné fi nanční výpomoci, 
kterou MČ obdržela od MHMP, ve výši 15.000.000 Kč, je MČ 
Praha - Dolní Měcholupy 

POVĚŘILO:
- starostu vytvořením smlouvy s SK Dolní Měcholupy, která 
umožní poskytnutí půjčky ve výši 15.000.000 Kč a zároveň zajis-
tí rizika případné ekonomické ztráty v případě nesplacení půjčky. 
Smlouva bude předložena nejpozději do 9. 9. 2019 

Zastupitelstvo MČ Praha – Dolní Měcholupy na svém 13. za-
sedání dne 18. 9. 2019 schválilo tato usnesení:
USN 13/1:
VZALO NA VĚDOMÍ:
- zprávu městské policie o bezpečnostní situaci v městské za 
měsíce červen až srpen 2019, kdy se v MČ událo celkem 6 TČ

USN 13/2:
SOUHLASILO:
- s plněním rozpočtu městské části za 1. pololetí roku 2019
- s hospodařením příspěvkových organizací za 1. pololetí roku 
2019

USN 13/3:
SOUHLASILO:
- s rozpočtovou úpravou spočívající v navýšení položky základní 
školy o 60 tis. Kč na vzdělání pro vedení školy na vzdělávací 
program „Ředitel naživo“ z rezervy

USN 13/4:
SCHVÁLILO:
- smlouvu o zřízení věcného břemene pro společnost Pražská 
Plynárenská Distribuce, a.s. k umístění plynárenského zařízení 
na pozemcích č. parc. 735/1 a 734 v k.ú. Dolní Měcholupy za 
jednorázovou úplatu ve výši 5.920 Kč bez DPH

USN 13/5:
SOUHLASILO:
- s podmínkami pro vyhlášení nového výběrového řízení na pří-

Vážení občané,

úvodem mám pro Vás dobrou 
zprávu. Rada HMP schválila pro-
jektanta na vypracování projektu 
pro územní řízení na stavbu ob-
chvatu Dolních Měcholup. Nyní 
tedy budou započaty projekční 
práce a následně bude zažádá-
no o vydání územního rozhodnutí 
na tuto důležitou stavbu. Jaké by 
to bylo, kdyby už byl obchvat ho-
tový a přes obec jezdilo výrazně 
méně aut, jsme si částečně mohli 
vyzkoušet na prvním Dni bez aut 
v Dolnoměcholupské ulici. Atmo-
sféra byla úžasná a ti, kteří se 
zúčastnili, si minimálně odnesli 
neopakovatelný zážitek.

Sportovní klub je stále velmi důležité téma, které řešíme s velkým 
nasazením. Městská část navrhla SK převzetí celého projektu 
a jeho dokončení. Sportovní klub na své valné hromadě toto ře-
šení schválil. Pokud vše dobře dopadne, tak díky vstřícnosti MČ 
zůstane činnost klubu zachována pro další generace.

Letní kina v našem parku byla pro mne nevšedním zážitkem. 
V den výročí srpnové invaze sovětských vojsk jsme zhlédli, za 
socialismu „trezorový” fi lm Světáci, v němž starší generace stá-
le mohly rozpoznat důvody, proč byl tento fi lm zakázán. Filmy 
Zelená kniha a Maradona mi pak připomenuly, že základní lid-
ské hodnoty není vždy jednoduché uhájit, ale vždy stojí za ně 
bojovat.

V září jsme ofi ciálně zařadili do naší hasičské jednotky dvě vo-
zidla. Zcela novou cisternu Scania a svépomocí našich hasičů 
opraveného Denise.

Oslava 125. výročí naší školy byla inspirací pro náplň letošního 
Setkání za školou. Odpovídal tomu i výběr historických řemesel 
a zajímavostí. Putovní zvěřinec byl skvělou možností rozšířit si 
vědomosti ze živočišné říše. Bylo při tom úžasné si pohladit, či 
dokonce pochovat zvířata jako krajta, nosál, želva nebo agama. 
Dobovou atmosféru doplnil dřevěný ruční kolotoč, psaní husím 
brkem nebo ražba mincí.

Daří se nám i různé drobnosti. Bylo osazeno zrcadlo na křižovat-
ce ulic Honzíkova a Kryšpínova v Malém háji a na našem úřadě 
můžete od konce srpna platit kartou.

Během října by měla být započata přístavba jídelny u ZŠ Kutno-
horská a v listopadu pak očekáváme vyhlášení architektonické 
soutěže na podobu nové mateřské a základní školy v Malém háji.

Blížíme se k 30. výročí „Sametové revoluce“, proto bych chtěl 
na závěr připomenout, že hodnoty, které se nám tehdy podařilo 
získat, je nutné považovat za stále platné a nezpochybnitelné. 
Svoboda, a s ní v roce 1989 získaná demokracie, měla v po-
čátcích vlastnosti roztomilého štěněte, kterému jsme chtěli vše 
odpustit. Postupem času se ukázalo, jak obtížné je vycvičit z něj 
slušného psa. Zlenivěli jsme, a moc o něj nedbali. Krmili jsme 
ho poctivě, ale venčit a starat se už se nikomu moc nechtělo. 
Zanedbáním výchovy však hafan řádně zvlčel. Mnozí by ho dnes 
nejraději dali do útulku a někteří by ho dokonce neváhali uvázat 
v lese. Demokracie však vyžaduje spoluodpovědnost, nejen za 
rozhodnutí osobní, ale i za rozhodnutí společenská. Záleží pou-
ze na nás, kde budeme za dalších 30 let.

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 26. 11. 2019.
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

- starostu přípravou všech právních kroků vedoucích k naplnění 
výše uvedené smlouvy

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

stavbu jídelny a polytechnické učebny u ZŠ v Dolních Měcholu-
pech

USN 13/6:
SOUHLASILO:
- s poskytnutím dotace SK Dolní Měcholupy ve výši 150.000 Kč 
a uzavřením smlouvy

USN 13/7:
SOUHLASILO:
- se zápisem spolku Sportovní klub Dolní Měcholupy o. s. na 
adresu ÚMČ

USN 13/8:
VZALO NA VĚDOMÍ:
- smlouvu o právu návrh na revokaci části usnesení 12/1 ze 
14. 8. 2019 v odstavci POVĚŘUJE „starostu vytvořením smlouvy 
s SK Dolní Měcholupy, která umožní poskytnutí půjčky ve výši 
15 mil. Kč a zároveň zajistí rizika případné ekonomické ztráty 
v případě nesplacení půjčky. Smlouva bude předložena nejpoz-
ději do 9. 9. 2019 zastupitelům.“ 
- odborný posudek od pana Michala Brofta č. 031/TO/2019 na 
stanovení ceny obvyklé rozestavěného objektu šaten, klubovny 
a zázemí na pozemku p.č. dle GP 571/1 s přilehlými pozemky 
č. parc. 572/2 a částí pozemku oddělenou z parc. č. 572/1 o vý-
měře 834 m2, vše v k.ú. Dolní Měcholupy
- právní analýzu projektu SK Dolní Měcholupy od advokátní kan-
celáře V4 Legal s.r.o.
- záměr odkupu rozestavěné stavby zázemí SK Dolní Měcholupy 
a přilehlých pozemků č. parc. 572/2 a části pozemku oddělenou 
z parc. č. 572/1 o výměře 834 m2, vše v k.ú. Dolní Měcholupy
- návrh smlouvy o fi nančním vyrovnání mezi MČ Dolní Měcho-
lupy a SK Dolní Měcholupy ve věci stavby zázemí SK Dolní Mě-
cholupy, která umožní řešení neudržitelné fi nanční situace při 
realizaci zázemí SK Dolní Měcholupy za pomoci využití návratné 
fi nanční výpomoci od MHMP ve výši 15 mil. Kč

REVOKOVALO:
- část usnesení 12/1 ze 14. 8. 2019 v odstavci POVĚŘUJE „sta-
rostu vytvořením smlouvy s SK Dolní Měcholupy, která umožní 
poskytnutí půjčky ve výši 15 mil. Kč a zároveň zajistí rizika pří-
padné ekonomické ztráty v případě nesplacení půjčky. Smlouva 
bude předložena nejpozději do 9. 9. 2019 zastupitelům.“

SOUHLASILO:
- se záměrem odkupu rozestavěné stavby zázemí SK Dolní Mě-
cholupy a přilehlých pozemků č. parc. 572/2 a části pozemku 
oddělenou z parc. č. 572/1 o výměře 834 m2, vše v k.ú. Dolní 
Měcholupy
- s návrhem smlouvy o fi nančním vyrovnání mezi MČ Dolní Mě-
cholupy a SK Dolní Měcholupy ve věci stavby zázemí SK Dolní 
Měcholupy

POVĚŘILO:
- fi nanční výbor návrhem úpravy rozpočtu o 10 mil. Kč, která 
umožní realizaci tohoto záměru
- starostu vytvořením smlouvy s SK Dolní Měcholupy, která 
umožní řešení neudržitelné fi nanční situace při realizaci zázemí 
SK Dolní Měcholupy za pomoci využití návratné fi nanční výpo-
moci od MHMP ve výši 15 mil. Kč.
- starostu k dalšímu jednáním vedoucím k uzavření smlouvy 
o fi nančním vyrovnání mezi MČ Dolní Měcholupy a SK Dolní Mě-
cholupy.

Vzhledem k tomu, že v době redakční uzávěrky a zařazování 
příspěvků do Zpravodaje nám vychází termín, kdy bude přivítá-
no cca 20 nových občánků Dolních Měcholup, dovoluji si tento 
prostor využít k tomu, abych novopečeným rodičům poskytla 
několik informací. 
9. října byly vítány děti, které se narodily do 30. 6. 2019 a jejichž 
rodiče podali přihlášku a reagovali na písemnou pozvánku. 
Budeme rádi, pokud se u nás na úřadě po narození miminka za-
stavíte a vyplníte nám přihlášku k vítání občánků. Tato přihláška 
je i na stránkách naší městské části http://www.dolnimecholupy.
cz/urad-mestske-casti/vitani-obcanku.html. Pokud tuto informa-
ci opomenete, pošleme Vám přihlášku jako přílohu k pozvánce 
na slavnostní vítání občánků, které pořádáme podle počtu na-
rozených dětí 2 – 3x ročně. Tuto přihlášku nám prosím pošlete 
nebo osobně podejte v kanceláři úřadu. Můžete jí poslat i do 
e-mailu sekretariat@dolnimecholupy.cz.
Prosíme rodiče, aby nám vždy na pozvání odpověděli, zda se 
vítání účastní nebo ne. Je to pro nás důležité, protože pro mi-
minka a jejich rodiče připravujeme dárečky, které je třeba do-
předu zajistit.
Nezapomeňte tedy vyplněnou Přihlášku k vítání občánků podat 
na náš úřad. Vyplněná přihláška nám pomůže i v případech, 
když příjmení miminka není stejné s příjmením maminky a my 
pak složitě dohledáváme, ke komu miminko patří. 

Jana Hlavatá - úřad

Vítání občánků
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Technická správa komunikací připravuje rekonstruk-
ci a opravu ulice Kutnohorská v úseku od křižovatky 
s ulicí Ústřední až po kruhový objezd v Uhříněvsi. 
Celkově je oprava plánována v šesti etapách. V prů-
běhu listopadu proběhne oprava v úseku od křižo-
vatky s ulicí Ústřední v délce cca 500 m. Ve směru 
do centra bude ulice neprůjezdná, ve směru z centra 
zůstane provoz po celou dobu zachován. Objízdná 
trasa bude vedena ulicemi Dolnoměcholupská, U To-
váren, Sklářská a Průmyslová.

Martin Kembitzký

Oprava Kutnohorské ulice
 

 

 
 

 Od 1. 1. 2020 bude povinné očkování psa 
proti vzteklině platné pouze v případě, 
že je pes označený mikročipem 

Číslo mikročipu musí být zaznamenáno 
v dokladu o očkování psa (pas, očkovací 
průkaz) 

Štěňata musí být označena mikročipem 
nejpozději v době prvního očkování proti 
vzteklině 

Mikročipem nemusí být označeni psi 
s jasně čitelným tetováním provedeným 
před 3. 7. 2011 

 

Povinné „čipování“ psů! 

Dne 30.9.2019 schválila Rada HMP na 
svém zasedání výběr dodavatelů projekč-
ních a inženýrských prací na tzv. Hos-
tivařské spojce. Jedná se o tři na sebe 
navazující dopravní stavby. První z nich 
je dopravní propojení ulic Kutnohorská 
a Průmyslová, druhou je obchvatová ko-
munikace Dolních Měcholup a třetí je pro-
pojení SOKP stavba 511 s ulici Kutnohor-
ská kolem Uhříněvsi.
První dvě komunikace bude projektovat 
společnost Pragoprojekt, jejíž nabídková 

cena byla 34 061 500 Kč včetně DPH. Pro-
pojení SOKP stavba 511 a ulice Kutnohor-
ská bude projektovat společnost Pontex, 
jejíž nabídková cena byla 22 947 650 Kč 
s DPH. Projekční práce nebudou zahrno-
vat pouze komunikace pro motorová vozi-
dla, ale také se zaměří i na nový systém in-
frastruktury pro pěší a cyklisty dle platných 
strategických dokumentů hl. m. Prahy.
Praha má v plánu stihnout realizaci těch-
to komunikací tak, aby byly uvedeny do 
provozu současně s SOKP stavba 511. Ve 

Obchvat Dolních Měcholup - novinky
svém důsledku taková koordinace výrazně 
uleví dopravnímu zatížení Dolních Měcho-
lup i Uhříněvsi. Pokud by se nepodařilo 
tyto stavby společně s Pražským okruhem 
zprovoznit, požádala naše městská část 
v rámci projednávání záměru SOKP stavba 
511 ve shodě s městskou částí Praha 22 
o znemožnění sjezdu těžké nákladní do-
pravy na ulici Přátelství a následně na Kut-
nohorskou ulici.

Martin Kembitzký
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V Dolních Měcholupech je několik lokalit, kde si nepořádní lidé zvykli od-
kládat odpad, zpravidla starý nábytek, elektrospotřebiče, pneumatiky nebo 
stavební odpad. Kromě takových míst, která se naše městská část snaží 
ve spolupráci se společností na likvidaci odpadu čistit, si někteří lidé zvykli 
takové předměty odkládat také v prostoru stanovišť tříděného odpadu nebo 
i u kontejnerů se směsným komunálním odpadem. Proto je, myslím, správ-
ný čas oživit si pravidla pro nakládání s odpadem, který vyprodukuje běžný 
občan.
Do nádob na tříděný odpad patří pouze materiál, který je vyobrazen 
a vyjmenován přímo na nádobách. Do těchto nádob nepatří například mast-
ný papír, tlakové nádoby od sprejů, plechovky se zbytky barev apod. Veškeré 
informace o třídění odpadu naleznete na https://www.psas.cz/index.cfm/cas-
te-dotazy/jak-spravne-tridit/. 
Samostatnou kapitolu tvoří stavební odpad, pneumatiky, elektrické přístroje, 
nábytek a nebezpečný odpad. Pro nábytek, koberce a jiný velkoobjemový 
odpad můžete využít pravidelně přistavované velkoobjemové kontejnery. 
Plán přistavování naleznete na webových stránkách úřadu městské části.  
Pro ostatní případy jsou v Praze zřízeny sběrné dvory, kde většinu těchto 
odpadů může občan Prahy odevzdat bezplatně. Nám nejbližší sběrný dvůr 
se nachází na adrese Za Zastávkou 3 a provozují jej Pražské služby a.s. 
Další sběrné dvory naleznete na http://sberny-dvur-praha.cz/seznam-sber-
nych-dvoru/. Je třeba také podotknout, že odkládání odpadu na místa, která 
k tomu nejsou určena, je přestupkem, který může být postižen podle plat-
ných právních předpisů.
Ve spolupráci s Městskou policií a dobrovolníky se nám podařilo také uklidit 
jedno bývalé tábořiště lidí bez domova a máme v plánu takto postupně uklidit 
i další taková místa. Úklid černých skládek je však poměrně nákladný. Tyto 
prostředky by bylo možné využít mnohem smysluplněji, např. na obnovu 
a výstavbu dětských hřišť, cyklostezek apod. Pomozte nám proto svým pří-
stupem a zavažme se všichni, že budeme odpad odkládat pouze tam, kam 
patří. Pokud si nebudete vědět rady, není nic snazšího, než se obrátit na 
pracovníky úřadu městské části a ti vám rádi poradí.

Martin Kembitzký
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Fotogalerie z akcí v Dolních Měcholupech najdete na

dolnimecholupy.rajce.idnes

Černé skládky v Dolních 
Měcholupech

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:  728 413 904

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

   Pohotovost (Malešice):  281 019 244

Praktický lékař MUDr. Kiseľaková:  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)



ŽIVOT V OBCI



Krásně aktivně strávený bez aut. Skvělá 
zpráva, hodně z nás má rádo pohyb a v so-

botu 21.září aktivní lidé nechali auta doma. 
Vzali kola nebo nastoupili do autobusu, 

12.ročník Měcholupské šlapky
Letos zapojený do dne bez aut

kousek popojeli a pěšky nebo na kole se 
vrátili zpět na start, který byl letos na fre-
kventované ulici Dolnoměcholupská, která 
žila úplně jiným životem. Životem bez aut 
a podpořili svou aktivitou kamarádství, lás-
ku ke sportu a aktivnímu způsobu života, 
protože nadávat na to, že stojíme v koloně 
aut na Dolnoměcholupské nebo Kutnohor-
ské umí hlavně lenoši ☺. Moc Vám všem 
děkujeme za podporu a účast, protože bez 
Vás to nejde. MĚCHOLUPSKÁ ŠLAPKA 
vznikla z potřeby kamarádského setkávání 
a to nejen u piva. Druhá myšlenka při vzni-
ku MĚCHOLUPSKÉ ŠLAPKY byla podpo-
řit náš dětský domov RADOST v jeho ak-
tivitách. Letos jsme na startovném vybrali 
18 013 Kč a tuto částku dětem z RADOSTI  
celou věnujeme.

Velký dík všem zúčastněným a Vy co jste 
to letos nestihli, tak 13.ročník se na Vás už 
těší.

Za Měcholupské cyklisty 
Zdena Přibylová a Martin Soukup

ŽIVOT V OBCI



I letos jsme se 8. září setkali na oblíbené 
dolnoměcholupské sousedské slavnosti. 
Tentokrát byl připraven zábavný program 
s pojízdným zvěřincem, kde jsme mohli 
obdivovat nejrůznější zvířátka, pohladit 
hada nebo pochovat si nosála. Menší děti 
vyzkoušely staročeský kolotoč poháně-
ný klikou a shlédli divadelní představení 
loutkářského souboru Ahoj Chrudimka. 

Mnozí z nás se naučili podepsat husím 
brkem, odhalili tajemství ručního tisku, vy-
razili si pamětní minci nebo dokonce se-
střelili divočáka v prakové střelnici.
Dolnoměcholupští sportovci nevynechali 
již 4. ročník běžeckého závodu Velká mě-
cholupská a dopoledne protáhli svá těla 
v dolnoměcholupském lesíku, získali své 
medaile a nejrychlejší z nich dokonce po-
hár na odpoledním vyhlášení.

Setkání za školou a Velká měcholupská

Obě nedělní akce dopadly výborně, poča-
sí nám přálo, hudba hrála, koláčky i káva 
byly vynikající, a tak nám již nezbývá, než 
netrpělivě vyhlížet příští rok a s ním i Se-
tkání za školou a půlkulatý 5. ročník Velké 
měcholupské.

Barbora Dubská

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.

ŽIVOT V OBCI
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V sobotu 21. září 2019 se městská část 
Praha – Dolní Měcholupy, za výrazné pod-
pory Magistrátu hlavního města Prahy, 
zapojila do celoevropské akce Evropský 
týden mobility. Posláním akce je vytlačit 
auta z jejich obvyklých míst a přeměnit je 
na místa pro život. 

U nás v Dolních Měcho-
lupech se pěší zónou 
stala 300 metrů dlouhý 
úsek ulice Dolnomě-
cholupská. Na hlav-
ním pódiu se v rámci 
celého dne střídali 
místní mladí divadelní 
ochotníci, hudebníci 
i lektorky tance Street 
Dance ze spolku Leo-
nardo a Honza a Žanet 
s workshopem latin-
skoamerických tanců. 
Dokonce dvakrát se tak 

podařilo roztančit celou ulici, nejen Dolno-
měcholupskou. 
Na slunečném nároží u budovy úřadu 

Ohlédnutí za Dnem bez aut v Dolních Měcholupech

městské části si lidé mohli posedět nebo 
poležet na sedacích pytlích či lehátkách 
a vychutnávat si dobroty od místních pro-
dejců. Příznivci pohybu ocenili lekce in-line 
bruslení nebo nordicwalking, půjčovnu ko-
loběžek a skákacích bot, spoustu soutěží 
a her pro děti. Součástí Dne bez aut byl 
i tradiční výlet pěšky nebo na kole, Měcho-
lupská šlapka, který vhodně doplnil moto 
akce „Projdi se s námi“. 
Vedení městské části využilo této příle-
žitosti také k tomu, aby svým občanům 
nabídlo informace o plánované výstavbě 
a uspořádalo anketu o pořízení posilova-
cích strojů do venkovního fi tness parku.
Celý den se nesl v přátelské a veselé at-
mosféře, za což patří díky desítkám dob-
rovolníků, ale i Vám všem, kteří jste svou 
účastí myšlenku tohoto dne podpořili. Také 
musíme poděkovat všem, kteří tento den 
nevyjeli svými auty a nepřímo tak podpořili 
Den bez aut 2019.

Barbora Dubská a Monika Slavíková

ŽIVOT V OBCI
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Vážení spoluobčané, jak jste se mohli do-
číst v minulém vydání Zpravodaje, bylo 
připravováno na neděli 13. 10. 2019 diva-
delní představení - úsměvná hra Jiřího Ha-
velky „Společenstvo vlastníků“, v podání 
ochotnického spolku Divadelní sekce Pra-
ha. Jelikož jsme v Dolních Měcholupech 
takovou akci pořádali poprvé, byli jsme 
všichni zvědaví, jak to dopadne. V neděli 
dopoledne začala příprava sálu a v 18:00 
jsme otevřeli vstup pro první příchozí divá-
ky. Po třetím zazvonění v 19 hodin koneč-
ně představení začalo. Během přestávky, 
kdy návštěvníci postávali před halou se 
sklenkou vína či džusu, bylo vidět, že se 
představení líbí. Po skončení představení 
lidé odcházeli usměvaví a očividně spoko-
jení. Přesto jsem se několika lidí zeptala 
na dojmy z představení. Měla jsem velkou 

radost, když jsem slyšela samé kladné 
reakce, pochvalu na příjemné prostředí, 
herecké výkony i catering.
Je to veliká odměna celému kolektivu, kte-
rý se na přípravě podílel. Chtěla bych touto 
cestou moc poděkovat našim dobrovolným 
hasičům, kteří pomohli jak s přípravou sálu, 
tak i následným úklidem po představení, 
členům kulturní komise, pracovnímu kolek-
tivu úřadu městské části a všem ostatním, 
kteří se na tomto krásném průběhu večera 
podíleli. 
Slíbili jsme si s členy souboru Divadelní 
sekce Praha, že budeme v kontaktu a na 

Divadelní představení

tuto započatou spolupráci v budoucnu ur-
čitě navážeme. 

Jana Hlavatá

Svět práce je 
v neustálém po-
hybu. Změna je 
trvalý stav. Co 
platí dnes, nemu-
sí platit za deset 
let. Naším úko-
lem je vést mladé 
lidi k tomu, aby na 

sobě neustále pracovali a vzdělávali 
se v tom nejširším slova smyslu s cí-
lem co nejlepší přípravy na svět práce, 
který je čeká. Rodina je hlavním sti-
mulem kariérového rozhodování dětí. 
Většinou tím, že se je ptáme na výběr 
školy a často jim poskytujeme infor-

mace o vzdělávacích možnostech, pozadí 
a uplatnitelnosti jednotlivých profesí na 
trhu práce. Vedle toho máme další příleži-
tosti, které můžeme z role rodiče (prarodiče 
apod.) využít a podpořit mladé lidi při jejich 
rozhodování.
1. Pomozme jim zaměřit se na oblast jejich 
skutečných zájmů. Naslouchejme jim a dis-
kutujme s nimi o tom, co dělají rádi. Navíc 
je můžeme podpořit v tom, aby získávali 
důkazy o svých kvalitách.
2. Neveďme je za každou cenu k rozhod-
nutí o jediné správné kariéře. Je důleži-
tější, že jim zprostředkováváme co nejvíc 
informací o světě práce a vzdělávacích 
možnostech.

Podpora mladých lidí na cestě ke spokojené budoucnosti
3. Podpořme je v získávání praktických 
zkušeností. Placená brigáda, dobrovolnic-
ká činnost, exkurze na různá pracoviště 
a jiné možnosti jim pomáhají porozumět 
sami sobě a důvodům svého rozhodnutí.

Ve spolupráci s úřadem naší městské 
části bychom Vás rádi pozvali na za-
jímavou akci plné diskuse na uvedené 
téma v zasedací místnosti úřadu ve stře-
du 13. 11. 2019 od 18:00 do 20:00. Vstup 
zdarma. Registrace na: urad@dolnime-
cholupy.cz

Těšíme se na Vás!
Andrea Csirke, kariérový poradce



V neděli 8. září proběhlo tradiční Setkání 
za školou, kde se mimo jiné oslavilo 125. 
výročí založení dolnoměcholupské školy.
V prvním školním týdnu byl pro prvňáčky 
připraven adaptační program, který byl za-

měřen na vzájemné poznávání kamarádů, 
spolužáků a paní učitelky.
Děti začaly opět navštěvovat vzdělávací 
programy v Toulcově dvoře. Třída 1. A se 
dozvěděla, co potřebují ovce ke spokoje-
nému životu a k čemu jsou lidem užitečné. 

V září to vypuklo

1.B se podívala do sadu za jabloní a pro-
zkoumala její hmyzí a rostlinné sousedy. 
Děti ze 4. A prožily první podzimní den 
v divadle v Dlouhé, kde si užily vtipné, ži-
vou hudbou a zpěvem doprovázené diva-
delní představení O líné babičce. 

12
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Poslední týden v září navštívila domov se-
niorů SENECURA v Malém Háji třída 4. B. 
Děti seniorům zazpívaly, společně si vyprá-
věli zážitky z prázdnin a domluvili si další 
setkání v listopadu. 
Žáci 4. a 5. ročníku se již podruhé zúčast-
nili knižního festivalu BOOKNI.SI. Nejprve 
děti čekala beseda se spisovatelkou Klá-
rou Smolíkovou, která si připravila spoustu 
záludných otázek týkajících se písma, pí-
sařů, knihoven i knihovnictví. Dále si děti 
vyráběly placky, ilustrovaly knihy a tvořily 
fotky ve fotokoutku.

Během září proběhlo ve škole již mnoho 
mimoškolních aktivit a akcí. Děti z 3., 4. 
a 5. třídy se vypravily v rámci Dětského 
klubu a školní družiny do zábavního parku 
Gutovka, kde si to všichni společně užili. 
Mladší děti navštívily místní hasičskou 
zbrojnici, kde měly možnost prohlédnout 
si nové hasičské auto a dozvědět se zají-
mavé informace o práci hasičů.  Městská 
policie ve spolupráci se školní družinou 
uspořádala besedu s příslušníkem MP, kde 
jako hlavní témata zazněla – bezpečná jíz-
da na kole a koloběžce, vhodné chování 

na sportovním a dětském hřišti, bezpečný 
pohyb na komunikaci. Velký úspěch mělo 
představení Kouzelnická klauniáda. Klaun 
Roberto předvedl zábavnou show plnou 
kouzel, humoru a tance. 
V prvním říjnovém týdnu zahájily k velké 
radosti dětí svoji činnost zájmové kroužky. 
Stejně jako minulý rok většinu z nich orga-
nizuje naše škola. V letošním roce se děti 
mohou bavit a rozvíjet ve 24 kroužcích či 
volnočasových klubech. 

Linda Hönigová
ZŠ Kutnohorská

Anička začala chodit v září do první třídy. Na učení se těšila, protože ráda poznává nové 
věci, ale měla také trochu obavu, jestli všechno ve škole zvládne. Bude to těžké? A co noví 
spolužáci? Jaká bude paní učitelka? Bylo tu spoustu otázek, na které neznala odpověď. 
Záhy však zjistila, že se není čeho bát. Paní učitelka byla moc milá a byla s ní dokonce 
i legrace a učení bylo pro Aničku zábavné a nedělalo jí potíže. A pokud jde o spolužáky, 
bylo to prima. Anička se v první třídě potkala se dvěma svými kamarádkami ze školky 
a získala dokonce velice brzy i nového kamaráda. Jmenoval se Péťa a zrovna se při-
stěhoval do sousedního domu. Po své první cestě, kdy šla Anička s maminkou pěšky 
a našla svůj první čtyřlístek, už chodila „po svých“ každý den. Cestou dávala dobrý pozor  
na přechodu přes hlavní silnici a vždy pozdravila pana strážníka, který tu hlídkoval. Cesta 
do školy trvala Aničce vždy méně času než ta ze školy. Chtěla tam být včas a těšila se. 
Zpět domů už šla pomaleji, protože si povídala s Péťou. Do školy spolu nechodili, protože 
ho vozil tatínek autem a to Aničku mrzelo. Je to však chytrá holčička, tak už jistě něco vy-
myslí…pokračování zase příště.
Doufám, že se vám, prvňáčkové, líbí ve škole stejně tak jako Aničce. Přeji vám hodně 
hezkých zážitků a skvělé spolužáky.           Teta Johana

Anička a Péťa

V letním čísle zpravodaje jsme zveřejnili QSL lístky stanic, vysílajících 
na počest 90. výročí letu vzducholodi ITALIA, se kterými jsme navá-
zali spojení. Uznání jsme se konečně dočkali. Je to diplom nejvyššího 
stupně GOLD za spojení s těmito stanicemi. 
Diplom přikládám.
 

Ing. Jaroslav Sládeček, předseda Radiklubu OK1KLO

Radioklub 
v Dolních Měcholupech

ŠKOLA / VOLNÝ ČAS
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Léto je za námi a s datem 9.9.2019 jsme 
vstoupili do 20. roku naší činnosti.
Budeme se i nadále snažit, aby vás všech-
ny volný čas s námi bavil. 
Podzim je tady. S ním i všechny tradiční 
slavnosti a reje. Co nás čeká na podzim 
2019?

PÁTEK 1. 11. 2019
LES DUCHŮ 
Jako obvykle se na konci října či na začát-
ku listopadu noříme do hlubin našeho lesí-
ka, abychom se o pár desítek minut poz-
ději vynořili u ohníčku zocelení setkáním 
s místními strašidly. Letos na vás čekají 
lahůdková strašidla i se svými ponurými 
pomocníky. Přijďte se jako každý rok i le-
tos s námi bát!
Start na rohu ulic U Přejezdu a U Tůně v 
čase mezi 18:30 a 19:30.

NEDĚLE 10. 11. 2019 (podvečer, čas 
bude upřesněn na letáčcích)
LAMPIONOVÝ PRŮVOD A PŘÍ-
CHOD ZIMY DO MĚCHOLUP
I 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 tom-
to roce se těšte na krásnou procházku se 
světýlky, tanec světel a další a další pře-
kvapení, která prostě musíte vidět!!!!

SOBOTA 7.12.2019 od 17h
MIKULÁŠ NA DVORKU
... jak to chodí v peklíčku i v nebíčku, aneb 
přijďte za našim Mikulášem. Určitě již nyní 
bedlivě sleduje, jak jsou děti hodné a jestli 
nějaký ten balíček pro ně má připravit.
Sledujte zahájení on-line zápisu.

V měsíci listopadu i prosinci nás čekají 
další nocovky pro děti MŠ i ZŠ, dílny a 
setkání, sledujte náš kalendář na www.
leonardos.cz.

OHLÉDNUTÍ ZA DIVADELNÍMI PŘED-
STAVENÍMI
FINIANOVA DUHA 7.9.2019
Podzimní divadelní maraton jsme zahájili 
muzikálem Finianova duha. Už panu We-
richovi se tak líbil, že ho přepsal pro české 
prostředí pod názvem Divotvorný hrnec.
A nás těšilo hrát o tom, že je jedno, jakou 
máte barvu – zda je vaše tvář zelená či 
černá,
Ale že důležité je, jaký jste člověk.

SATURNIN 21.9.2019
 S obrovskou radostí jsme se po letech vrá-
tili k našemu milovanému Saturninovi a bě-
hem Dne bez aut odehráli malou divadelní 
variaci na téma „opravdu dobrý sluha“.

NÁJEMNÍCI PANA SWANA 
6.10.2019
A po prázdninách návrat k břitké britské 
komedii současného autora – tentokrát na 
jevišti v Malém Háji. Snad jsme vás opět 
všechny rozesmáli.

Bylo krásné pro vás pro všechny hrát, a po-
kud budeme moci, budeme hrát dál a snad 
potěšíme, pobavíme a třeba i dojmeme 
znovu a znovu.

Herci
Soubor KEJKLÍŘI

Soubor HROMY&BLESKY
Soubor DIVIDLO

Soubor TYÁTR

Centrum volného času LEONARDO
Komunitní centrum

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

Duše stromu Finianova duha

NA DUBEN 2020 PŘIPRAVUJEME 

PREMIÉRU DALŠÍ HRY A TO 
WEST SIDE STORY.



V rámci Komunitního centra již v září otevřely své dveře dopoledne pro děti a rodiče.
V současné době se scházejí již v pondělí, úterý a středu. Pod vedením lektorek tak dochází k 
prvním kontaktům s vrstevníky i k propojení obyvatel celých Dolních Měcholup.

Komunitní centrum má své pravidelné bezplatné aktivity, ale také nepravidelné aktivity, které
jsou vždy s předstihem prezentovány na webu, FB či letáčcích Leonarda.

Centrum volného času LEONARDO
Komunitní centrum

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

VOLNÝ ČAS

Podle průzkumu realizovaného na podzim 
2018 společností IPSOS většina uživate-
lů aut netuší, že automobilová doprava je 
nejvýznamnějším původcem znečištění 
ovzduší v Praze. Řidiči mají pocit, že jejich 
jízda nemá na životní prostředí žádný dopad a že omezením jízdy 
autem se stejně nic nezmění. Přitom jedna pětina automobilových 
cest v Praze není delší než dva kilometry... I na tuto skutečnost se 
snaží město upozornit v rámci projektu Čistá mobilita pro Prahu.
Pod čistou mobilitou si můžeme představit jakýkoliv způ-
sob dopravy, který nezatěžuje ovzduší města další-
mi zplodinami. Ideální je tedy přeprava „na vlastní po-
hon“ jako chůze, jízda na kole nebo koloběžce, dobrou 
možností je ale i MHD nebo automobily na alternativní pohon.

Téměř každý občas auto skutečně potřebuje, projekt se ale sna-
ží vybídnout uživatele k zamyšlení – skutečně pro dnešní cestu 
neexistuje šetrnější a zdravější varianta? Není to jen o navyk-
lém způsobu chování, nad kterým už jsme přestali přemýšlet?

Výměna auta za procházku přitom prospěje nejen pražskému 
ovzduší, které má přímý dopad na lidské zdraví, ale i naší ná-
ladě a kondici. Pokud bychom vyměnili své krátké cesty autem 
do 2 km za chůzi, znečištění ovzduší by výrazně kleslo, a navíc 
splníme přibližně polovinu potřebné denní dávky pohybu. Věd-
ci dokonce tvrdí, že už 25 minut nepřetržité svižné chůze (tedy 
jen o něco málo více než ony dva kilometry) denně zpomaluje 
stárnutí a přidá nám až 7 let fyzicky i duševně kvalitního života.
Problému jsme s věnovali během loňského Dne bez aut. Pokud 
máte chvilku, podívejte se na video o akci PRAGUE EXTRE-
ME WALK a krátkou reportáž České televize, ve které zjistíte, 
že pro pohyb po Praze je samozřejmě skvělá i jízda na kole.
 

Zdroj: Čistou stopou Prahou, Dominika Marešová 
Zdena Přibylová

Co se stane, když necháme na krátké přejezdy do 2 km 
auto doma?

Komunitní centrum

V rámci Komunitního centra již v září otevřely své dveře dopole-
dne pro děti a rodiče.
V současné době se scházejí již v pondělí, úterý a středu. Pod 
vedením lektorek tak dochází k prvním kontaktům s vrstevníky i 
k propojení obyvatel celých Dolních Měcholup.

Komunitní centrum má své pravidelné bezplatné aktivity, ale také 
nepravidelné aktivity, které jsou vždy s předstihem prezentovány 
na webu, FB či letáčcích Leonarda.

Klub maminek

Ilustrační foto



SENIOŘI

Po prázdninách, hned začátkem září, jsme se opět sešli u ka-
fíčka. Po dvou měsících to bylo příjemné shledání a povídání. 
Náš kroužek Šikovné ruce se začal také scházet. Naše seniorky 
začaly vymýšlet a tvořit pěkné věci na svatodušní svátky i na 
svátky vánoční. 
Od 16. do 20. září jsme měli zajištěný rekreační pobyt v pen-

zionu BEST Morav-
ská Třebová. Odtud 
jsme dělali výlety 
po okolí. Hned dru-
hý den po snídani 
jsme jeli navštívit 
ne jpohádkově jš í 
hrad BOUZOV. Toto 
kouzlo mu vdech-
la přestavba na 
přelomu 19. a 20. 
století, za kterou 
stál velmistr Řádu 
německých rytí-
řů - arcivévoda 
Evžen Habsburský. 
V dalších dnech 
jsme si prohlédli 
krásné městečko 
Moravská Třebová 

se svým dominantním zámkem, zajeli jsme i do Muzea v Lošti-
cích, známé svojí výrobou Olomouckých tvarůžků. Poslední den 
před odjezdem jsme jeli na Sv. Kopeček v Olomouci a po obě-
dě se rozešli po památkách města Olomouc. Při zpáteční cestě 
jsme se zajeli podívat na hrad Mírov. Je to zachovalý hrad z 13. 
století založený olomouckým biskupem Brunem ze Šamburka. 
V 16. století sloužil jako věznice. V roce 1643 byl dobyt Švédy. 
Roku 1855 arcibiskup Bedřich Fürstenberg prodal hrad státu na 
zřízení věznice. V létech 1859 - 1870 proběhla potřebná adapta-
ce hradu, který tak slouží jako státní věznice. V penzionu BEST 
se o nás staral milý a ochotný personál. Každý večer, při sklenič-
ce moravského dobrého vína, nám na harmoniku hrál náš člen 
Pepa Bílý. Zájezd se vydařil.
Posledním jednodenním výletem v sobotu 5.10. byl hrad 
PERNŠTEJN. Tento zájezd s úspěchem, jako vždy, připravila 
naše seniorka Jana Romančuková. 
Závěrem chceme pozvat všechny seniorky a seniory z Dol-
ních Měcholup na Mikulášské posezení. Zábavné posezení, 
s programem i s hudbou, se bude konat 6.12. 2019 ve Sportov-
ní Hale od 16 hodin. 

Slávka Hagelová

SENIOŘI V DOLNÍCH MĚCHOLUPECH

Na kalvárii

Olomouc + kalvárie

Perštejn





SPORT / INZERCE

– fi tness stroje
V uplynulých měsících jste měli možnost hlasovat v anketě o no-
vých fi tness prvcích, které necháme v Dolních Měcholupech umístit. 
Hlasování dopadlo následovně a v nejbližší době budou instalovány 
tyto čtyři cvičící stroje:

Barbora Dubská

– fi tness stroje

Výsledky hlasování 



Seznam podnikatelů
INZERCE

(i Vaše fi rma zde může mít vizitku zdarma)

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.

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
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

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.

Koupím rodinný dům 
v Dolních Měcholupech. 

Tel: 604 617 788

Hledám slečnu, paní ( i důchodového věku) s pedagogickým
vzděláním na doučování syna ( věk 9 let) na 2 dny v týdnu.

Nástup možný ihned.
V případě zájmu mne prosím kontaktujte na tel. 739 050953

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

PLACENÁ INZERCE
PLACENÁ INZERCE



Firma:
Attl a spol. s.r.o. - Továrna na stroje

Místo pracoviště:
Ke Slatinám 117 - Praha 10, Dolní Měcholupy

tom@attl.cz

+420 734 572 072

www.attl.cz

HLEDÁME
PROGRAMÁTORA PLC
PRO ZAKÁZKOVOU VÝROBU STROJŮ A LINEK
32 000 - 55 000,- Kč / měsíc

NÁPLŇ PRÁCE:

POŽADUJEME: NABÍZÍME:

BENEFITY:
- vývoj aplikačního software pro průmyslovou automatizaci
- tvorba řídících a vizualizačních programových úloh
- práce v prostředích Siemens, Mitsubishi, Sew-eurodrive
- uvádění automatizačních systémů do provozu

- SŠ nebo VŠ vzdělání v oblasti elektrotechniky
- znalost programování PLC, HMI
- základní znalost AJ
- řidičský průkaz sk. B
- zodpovědnost, pracovitost, spolehlivost

- práci na HPP 
- dlouhodobou perspektivu, zázemí stabilní rodinné společnosti
- možnost profesního růstu
- zajímavé platové ohodnocení dle výkonu práce

- příspěvek na penzijní/životní připojištění, stravenky

Praha 10Praha 10

tom@attl.cz

+420 734 572 072

www.attl.cz

Firma:
Attl a spol. s.r.o. - Továrna na stroje

Místo pracoviště:
Ke Slatinám 117 - Praha 10, Dolní Měcholupy

HLEDÁME
STROJNÍHO MECHANIKA
PRO ZAKÁZKOVOU VÝROBU STROJŮ A LINEK
30 000 - 38 000,- Kč / měsíc

NÁPLŇ PRÁCE:

POŽADUJEME: NABÍZÍME:

BENEFITY:
- provádění výrobních a montážních činností strojních součástí
  a dílů podle výkresové dokumentace
- spolupráce na optimalizaci strojních zařízení
- podpora, servis, údržba stávajících strojních zařízení u zákazníků

- výuční list
- základní znalost čtení výkresové dokumentace
- řidičský průkaz sk. B
- zodpovědnost, pracovitost, spolehlivost, fl exibilitu
- vhodné i pro absolventy

- práci na HPP ve dvou-směnném provozu
- dlouhodobou perspektivu, zázemí stabilní rodinné společnosti
- možnost profesního růstu
- zajímavé platové ohodnocení dle výkonu práce

- příspěvek na penzijní/životní připojištění, stravenky

Praha 10Praha 10


