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Slovo starosty

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA
Zastupitelstvo MČ Praha – Dolní Měcholupy na svém veřej-
ném 20. zasedání dne 29. 4. 2020, které probíhalo způsobem 
videokonference, schválilo tato usnesení:
USN 20/1:
VZALO NA VĚDOMÍ:
- návrh úprav zápisu z 19. ZMČ ověřovatele O. Vicha
- vyjádření dalšího ověřovatele L. Ježila
SCHVÁLILO:
- zápis v původním znění bez připomínek

USN 20/2:
VZALO NA VĚDOMÍ:
- zprávu městské policie o bezpečnostní situaci v městské části 
za měsíce únor a březen 2020, kdy se v MČ udály celkem 2 TČ

Vážení občané,
zdravím vás v již optimističtější 
atmosféře. Přes to, že jsme byli 
všichni omezeni preventivními 
opatřeními, tak se toho za uply-
nulé dva měsíce podařilo oprav-
du hodně.

Navzdory přísným opatřením 
jsme nerezignovali na společen-
ské dění v obci a díky invenci 
a kreativitě mnoha lidí se poda-
řilo vymyslet dolnoměcholupské 
autokino na parkovišti Retailparku. 
Obě promítání měla velký ohlas 
a to nejen u nás, ale po zveřejnění 
v televizi se ozývali lidé z celé re-
publiky. Tradiční stavba Májky se 
tentokrát obešla bez obecenstva, 
ale místo pálení Čarodějnic se 

promítal oskarový fi lm Parazit. Nezbývá mi než poděkovat všem, 
kteří pomohli uskutečnit tento nápad.
Všichni jsme asi přivítali ukončení nouzového stavu a postupné 
uvolňování hygienických opatření. S tím je také spojeno znovuo-
tevření naší školy a školky. Vcelku přísná opatření v těchto zaří-
zeních se našim pedagogům, žákům i rodičům daří dobře zvlá-
dat a mají tak všichni můj obdiv a respekt. Práce na školní jídelně 
a učebně se postupně blíží k cíli. Budova je projektována s ohle-
dem na její vliv na životní prostředí. Proto jsou osazena energe-
ticky úsporná okna a je položena zelená střecha z rozchodníků 
a lomikamenů, která napomáhá udržovat příjemné klima a ales-
poň částečně nahrazuje zeleň, kterou budova zastavěla. Vhod-
ným umístěním stavby se podařilo ochránit krásný strom lísky 
turecké, která na hřišti roste a bude tak přirozeným „sluneční-
kem“ prosklené fasádě. Dešťové vody ze střechy jsou vsakovány 
přímo na pozemku a pomáhají se zavlažováním stromů. Všech-
no jsou to fi nančně nákladnější investice, ale jsem přesvědčen, 
že se jedná o účelně vynaložené peníze, a že samospráva má jít 
v tomto ohledu příkladem.
Snažili jsme se „bezkontaktní“ období využít kreativním způso-
bem. Kromě soutěže pro děti jsme připravili i dotazníkové akce, 
které zkoumaly, jak byste si představovali nové dětské hřiště 
a bezpečnou cestu do školy. Máme totiž neskromnou ambici za-
řadit se mezi města přátelská dětem. Hlásíme se tím k vizi, že 
město, které dbá na zdraví a spokojenost svých obyvatel včetně 
těch nejzranitelnějších, kterými jsou děti, je přátelské ke všem. 
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S uvolněním preventivních opatření se nám podařilo uspořádat 
dětský den, na kterém byl jistě největší atrakcí elektrický vláček, 
projíždějící ulicemi Dolních Měcholup. Snažíme se také posilovat 
spolupráci mezi obyvateli Malého háje, vedením obce a společ-
ností Finep, která zde buduje obytné domy a stále vlastní většinu 
veřejných prostranství v této lokalitě. V rámci setkání zástupců 
těchto tří stran se myslím podařilo probrat některé z problematic-
kých bodů a domluvit postup, jak směřovat k jejich řešení. 
Jedním z největších témat Dolních Měcholup je nová školní 
budova. Do soutěže vyhlášené v lednu se nakonec přihlásilo 
celkem 55 návrhů. Z těchto návrhů se porotě podařilo vybrat tři 
nejlepší. Po odsouhlasení rozhodnutí poroty zastupitelstvem bu-
dou výsledky soutěže zveřejněny a uzavřena smlouva na pro-
jekt. Doufám, že vítězný návrh splní naše očekávání a v Malém 
háji vyroste škola 21. století, jež bude nejen školou, ale stane se 
i novým společenským centrem obce.
Podařilo se nám konečně osadit posilovací stroje vámi vybrané 
na Dni bez aut a tak vás mohu pozvat do druhé venkovní posi-
lovny, která vznikla v ulici V Osikách.
Moc děkuji za pozvání skupiny Art Session z našeho Leonarda 
na vernisáž jejich výstavy Cesty vody, kterou mají v Letenské 
vodárně.

Závěrem chci připomenout, že díky rozhodnutí zastupitelstva 
v Dolních Měcholupech nedošlo k navýšení daně z nemovitosti 
za bytové prostory jako v některých jiných částech Prahy. Roz-
hodli jsme se k tomu i s ohledem na prozatím nezrealizovaný 
100 let plánovaný obchvat Měcholup. Obchvat se nyní projektu-
je, ale díky koronaviru se práce zpomalily. 
Nově začínáme řešit záměr společnosti RegioJet vybudovat na 
nevyužívaném vlečkovišti dílny pro opravu jejich souprav a proto 
se chystáme využít nabídku na prohlídku jejich stávajících dílen 
ve Zličíně. Pokračujeme v řešení celkového projektu na úpravu 
návsi, který se snažíme zkoordinovat s projektem nového bytové-
ho domu plánovaného na místě bývalého obchodního domu La-
ryo (později Julius Meinl a dnes Smetanová cukrárna). Objednali 
jsme projekt na rekonstrukci kuchyně v mateřské škole, na kterou 
se nám podařilo získat fi nanční prostředky z MHMP.  Zakoupili 
jsme od SK Dolní Měcholupy rozestavěnou budovu, kterou hodlá-
me dostavět jako komunitní a sportovní centrum, kde najdou své 
útočiště jak sportovci, tak také sdružení Leonardo a naši senioři.

Dovolte mi vám popřát hodně zdraví a příjemné prožití prázdnin.

Váš starosta Jiří Jindřich

USN 20/3:
VZALO NA VĚDOMÍ:
- -úpravu rozpočtu v rámci schváleného rozpočtu na rok 2020, 
ponížením tř. 4 Dotace/transfery schváleného rozpočtu o částku 
18 111 tis. Kč a navýšením ř. 8 Financování o částku 19 111 tis. 
Kč
- úpravu v rámci schváleného rozpočtu, navýšení tř. 5 Běžné 
výdaje schváleného rozpočtu o částku 18 000 tis. Kč
- úpravu v rámci schváleného rozpočtu, ponížení tř. 6 Kapitálové 
výdaje schváleného rozpočtu o částku 17 000 tis. Kč
SCHVÁLILO:
- úpravu v rámci schváleného rozpočtu MČ na rok 2020 s pří-
jmy ve výši 30 300 tis. Kč a výdaji ve výši 76 375 tis. Kč, s plá-
novaným schodkem ve výši 46 075 tis. Kč, který je kryt třídou 
8 - fi nancování



INFORMACE Z RADNICE

37

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

Příjem inzerce a příspěvky do Zpravodaje zasílejte prosím na e-mail: zpravodaj@dolnimecholupy.cz
Redakce: Václav Janko
Uzávěrka příspěvků pro následující číslo nejpozději do 6. 8. 2020.
Redakční rada: Ing. Luboš Ježil, Lucie Sobková, Bc. Jana Doláková
Za věcnou správnost textů odpovídají autoři, chyby v tisku vyhrazeny.
Foto na obálce: Archiv MČ

USN 20/4:
VZALO NA VĚDOMÍ:
- usnesení ZHMP č. 12/47 ze dne 13. 12. 2019, kterým bylo 
schváleno uzavření dohody o novaci závazků – dvou veřej-
noprávních smluv o návratné fi nanční výpomoci uzavřených 
s MČ a jejich nahrazení veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí 
návratné fi nanční výpomoci 
- obsah smlouvy nenavyšuje původní závazky MČ a prodloužení 
doby splatnosti je ve prospěch MČ
SOUHLASILO:
- se zněním veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné fi nanč-
ní výpomoci

USN 20/5:
VZALO NA VĚDOMÍ:
- zvýšení rozpočtu dle usnesení ZHMP č. 15/1 ze dne 19. 3. 2020 
na projekt OPPPR, akce venkovní učebna k podpoře EVVO 
v MŠ Dolní Měcholupy ve výši 1 111,70 tis. Kč
- zvýšení rozpočtu dle usnesení ZHMP č. 15/22 ze dne 19. 3. 
2020, ponechání nevyčerpaných účelových prostředků z dotací 
poskytnutých z rozpočtu HMP v roce 2019 na akce Výstavba 
komunitního centra, Projekt na výstavbu nové MŠ a ZŠ Malý háj 
a rozšíření školní jídelny v ZŠ Kutnohorská + venkovní učebna 
v celkové výši 31 041,40 tis. Kč a opětovné ponechání nevyčer-
paných fi nančních prostředků poskytnutých v roce 2018 na akce 
Rekonstrukce víceúčelového hřiště v parku za školou a přeložka 
vodovodního řadu, rozšíření kapacity školní jídelny v ZŠ Kutno-
horská, Rekonstrukce podkladu běžecké dráhy v celkové výši 
3 906,70 tis. Kč
- zvýšení rozpočtu dle usnesení ZHMP č. 15/24 ze dne 19. 3. 
2020 na výdaje při řešení krizové situace v souvislosti s šířením 
nového typu koronaviru ve výši 1 059,10 tis. Kč
- zvýšení rozpočtu dle usnesení ZHMP č. 15/26 ze dne 19. 3. 
2020 poskytnutí účelových investičních dotací z rezervy v roz-
počtu HMP na rok 2020, na akce Rekonstrukce kuchyně v MŠ 
a Rekonstrukce DPS Dolní Měcholupy v celkové výši 5 000,00 
tis. Kč 

USN 20/6:
VZALO NA VĚDOMÍ A SCHVÁLILO:
- Záměr zakoupit nemovitosti v majetku SK Dolní Měcholupy
a) rozestavěnou budovu na č. parc. 571, 572/1 a 572/2 v k.ú. 
Dolní Měcholupy
b) část pozemku č. parc. 571 o výměře 419 m2 v k.ú. Dolní Mě-
cholupy
c) pozemek č. parc. 572/2 o výměře 10 m2 v k.ú. Dolní Měcho-
lupy
d) pozemek č. parc. 572/9 o výměře 918 m2 v k.ú. Dolní Měcho-
lupy za celkovou cenu 12    745 000. Kč
- Kupní smlouvu 
- Dodatek č. 1 ke Smlouvě o smlouvách budoucích ze dne 21. 
12. 2019 spočívající ve změně Geometrického plánu
- Znalecký posudek Ing. Tomáše Janase

USN 20/7:
VZALO NA VĚDOMÍ A SCHVÁLILO:
- změnové listy na přístavbu jídelny a polytechnické učebny 
u základní školy č. 1 – 5
- dodatek smlouvy

USN 20/8:
VZALO NA VĚDOMÍ A SCHVÁLILO:

- dohodu o narovnání s fi rmou Glob Production, která nahrazuje 
smlouvu schválenou usnesením č. 17/8 ze dne 17. 12. 2019
 
USN 20/9:
VZALO NA VĚDOMÍ A SCHVÁLILO:
- výsledky výběrového řízení na projekt rekonstrukce kuchyně 
v Mateřské škole Dolní Měcholupy
- smlouvu na projekční práce na rekonstrukci kuchyně v Mateř-
ské škole Dolní Měcholupy

USN 20/10:
VZALO NA VĚDOMÍ:
- informaci Memorandum mezi MČ Praha 22 a MČ Praha – Dolní 
Měcholupy
- informaci, že MČ Praha 22 má své podmínky na vypsání zakáz-
ky malého rozsahu, podle kterých bude vybrán zhotovitel projek-
tové dokumentace na cyklostezku Uhříněves – Dolní Měcholupy
SOUHLASILO:
- se zněním Memoranda mezi MČ Praha 22 a MČ Praha – Dolní 
Měcholupy

Zastupitelstvo MČ Praha – Dolní Měcholupy na svém veřej-
ném 21. zasedání dne 25. 5. 2020
schválilo tato usnesení:
USN 21/1:
VZALO NA VĚDOMÍ:
- podrobnou argumentaci, dokládající, že návrh pana Vltavského 
na vypouštění informací o značné části vystoupení diskutujících 
je v rozporu s jednacím řádem, zejména s požadavkem na úpl-
nost zápisu. Součástí zápisu musí být zejména jména diskutují-
cích a podstata jejich vystoupení. Vypouštění sdělení převážně 
opozičních zastupitelů může mít diskriminační charakter. 
- že zápis má být stručný, stručnost však nesmí být na úkol úpl-
nosti obsahu
SCHVÁLILO:
- zápis v podobě zveřejněné ne webových stránkách MČ Praha 
– Dolní Měcholupy https://www.dolnimecholupy.cz/wp-content/
uploads/2020/05/4-ZÁPIS-20_schválenoZST.pdf 

USN 21/2:
VZALO NA VĚDOMÍ:
- zprávu městské policie o bezpečnostní situaci v městské části 
za měsíc duben 2020, kdy se v MČ událo celkem 5 TČ

USN 21/3:
VZALO NA VĚDOMÍ:
- výsledek hospodaření (závěrečný účet) MČ Praha – Dolní Mě-
cholupy za rok 2019
- Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření MČ Praha – Dol-
ní Měcholupy za rok 2019
- Zápis fi nančního vypořádání se státním rozpočtem as rozpo-
čtem HMP za rok 2019
- hospodaření příspěvkových organizací městské části – mateř-
ské školy a základní školy za rok 2019
SCHVÁLILO:
- výsledek hospodaření (závěrečný účet) MČ Praha – Dolní Mě-
cholupy za rok 2019 dle příloh bez výhrad
- přijatá opatření k odstranění chyb a nedostatků
- fi nanční vypořádání se státním rozpočtem a s rozpočtem HMP 
za rok 2019 dle přílohy
- výsledek hospodářské činnosti MČ Praha – Dolní Měcholupy 
za rok 2019 dle přílohy
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- výsledek hospodaření a převody do fondů příspěvkové organi-
zace MŠ Dolní Měcholupy
hospodářský výsledek – přebytek ve výši 174 786,12 Kč
převod do Fondu odměn 139 000,00 Kč
převod do Fondu rezerv 35 786,12 Kč  
Nevyčerpaná dotace na provoz MŠ ve výši 180 627,61 Kč bude 
převedena na účet MČ.
- výsledek hospodaření a převody do fondů příspěvkové organi-
zace ZŠ Kutnohorská 36, Dolní Měcholupy 
hospodářský výsledek – přebytek ve výši 131 828,20 Kč
převod do Fondu odměn 105 000, 00 Kč
převod do Fondu rezerv 26 828,20 Kč  
Dotace na provoz ZŠ byla vyčerpána.

USN 21/4:
VZALO NA VĚDOMÍ A SOUHLASILO:
- předloženou zprávu o hospodaření městské části Praha-Dolní 
Měcholupy za 1. čtvrtletí roku 2020
- zprávu o hospodaření příspěvkových organizací městské části 
– mateřské školy a základní školy za 1. čtvrtletí 2020
- s plněním rozpočtu městské části za 1. čtvrtletí roku 2020
- s hospodařením příspěvkových organizací za 1. čtvrtletí roku 
2020
POVĚŘILO:
- starostu zpracovat přehled nákladů a výdajů na stavbu jídelny 
ZŠ

USN 21/5:
VZALO NA VĚDOMÍ:
- předloženou zprávu o vyúčtování zálohových plateb v Domě 
s pečovatelskou službou
SOUHLASILO:
- s vyúčtováním zálohových plateb DPS za rok 2019 a převede-
ním částky 1 119 Kč z HČ na ZČ

USN 21/6:
VZALO NA VĚDOMÍ A SOUHLASILO:

- Záměr s navýšením kapitoly 3117 ZŠ, kapitálové výdaje o 1 000 
tis. Kč z kapitoly Rezerva
- S navýšením kapitoly 3419 TV činnost, kapitálové výdaje o 17 
000 tis. Kč z kapitoly Rezerva

USN 21/7:
VZALO NA VĚDOMÍ A SOUHLASILO:
- s navrženým zápisem do kroniky městské části za rok 2019
- s tím, že kronika bude vedena v elektronické podobě s násled-
ným tiskem číslovaných listů, které se zajistí vazbou

USN 20/8:
VZALO NA VĚDOMÍ A SCHVÁLILO:
- smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro 
společnost PRE distribuce na pozemku č. parc. 728/4 v k.ú. Dol-
ní Měcholupy za jednorázovou úplatu 1 000 Kč bez DPH 

USN 20/9:
VZALO NA VĚDOMÍ A SCHVÁLILO:
- směrnici MČ Praha – Dolní Měcholupy pro zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu

USN 20/10:
VZALO NA VĚDOMÍ:
- nabídku společnosti ŽIŽLAVSKÝ, advokátní kancelář s.r.o. na 
poskytování právních služeb pro MČ Praha – Dolní Měcholupy 
- smlouvu o poskytování právních služeb
SCHVÁLILO:
- smlouvu o poskytování právních služeb se společností ŽIŽLAV-
SKÝ, advokátní kancelář s.r.o.

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

Šárka Fořtová, tajemnice ÚMČ
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Policie České republiky je jednotný ozbro-
jený bezpečnostní sbor zřízený zákonem 
České národní rady. Jejím úkolem je chrá-
nit bezpečnost osob a majetku, chránit ve-
řejný pořádek a předcházet trestné činnos-
ti. Plní rovněž úkoly podle trestního řádu 
a další úkoly na úseku vnitřního pořádku 
a bezpečnosti svěřené jí zákony, předpisy 
Evropských společenství a mezinárodními 
smlouvami, které jsou součástí právního 
řádu České republiky.

PČR v Praze
Krajské ředitelství policie hlavního města 
Prahy je jedním z útvarů s územně vy-
mezenou působností. V čele stojí ředitel 
a jeho náměstci pro Službu kriminální po-
licie a vyšetřování, vnější službu a ekono-
miku, kterým podléhají útvary s celoměst-
skou působností. Krajské ředitelství se 
dále dělí na čtyři Obvodní ředitelství policie 
Prahy I–IV. 

Obvodní ředitelství policie Praha IV síd-
lí na Praze 4 - Michli v ulici U Plynárny 
a územně obhospodařuje městské části 
Prahy 4, 10, 11, 12, 15 a 22 a svou rozlo-
hou je největším územím v Praze. V rámci 
Obvodního ředitelství je zřízeno dvanáct 
místních oddělení, která se při své činnosti 
věnují běžné činnosti spojené s dohledem 
na veřejný pořádek a předcházení jeho na-
rušení, odhalování a prověřování pachate-
lů přestupků a trestných činů, dohledu na 
bezpečnost a plynulost silničního provo-
zu a v neposlední řadě také na prevenci. 
V současné době je stále možnost se 
o službu policisty na odděleních Obvodní-
ho ředitelství policie Praha IV ucházet. 

Místní oddělení policie Hostivař
Místní oddělení policie Hostivař sídlí na 
adrese Milánská 409, Praha 10 (vchod pro 
veřejnost je z ulice Livornská, z ulice Mi-
lánská je pouze služební vchod) a provoz 
tohoto oddělení je nepřetržitý. Místní od-
dělení Hostivař působí na území převážně 
Prahy 15, městské části Dolních Měcholup 
po ulici Kutnohorská, kdy odlehlá část této 
ulice (směrem na Dubeč) je hranicí s Míst-
ním oddělením Uhříněves, dále na území 
městské části Praha Petrovice a částečně 
na Praze 10. Na Místním oddělení policie 
Hostivař v současné době vykonává služ-
bu 34 policistů, kteří jsou rozděleni do hlíd-
kové služby, obchůzkové služby, dozorčí 
služby a skupiny dokumentace. Hlídková 
služba vykonává činnost spojenou s do-
hledem na veřejný pořádek, předchází 
páchání trestné činnosti a přestupkovému 
jednání a získává poznatky o pachatelích 
trestné činnosti a pachatelích přestupků. 
V obchůzkové službě jsou zařazeni po-
licisté, kteří vykonávají činnost spojenou 
se zpracováním přestupkového jednání 
a dále se zapojují do komunikace se zá-
stupci samosprávných celků a do oblasti 
prevence. Dozorčí služba je vykonávána 
v nepřetržitém režimu a přijímá veškerá 
oznámení od občanů v jakoukoliv denní 
dobu. Skupina dokumentace je tvořena 
policisty, kteří zpravidla zpracovávají trest-
nou činnost. Uvedení policisté jsou řízeni 
tříčlenným vedením, které organizuje chod 
celého oddělení. 
MČ Praha – Dolní Měcholupy je jedna 
z nejbezpečnějších. 
Městská část Dolní Měcholupy je z hledis-
ka bezpečnosti v současné době hodno-

Místní oddělení policie Hostivař se Vám představuje
Struktura Policie České republiky – jak to všechno funguje?
Chtěli bychom Vám v krátkosti představit, jak funguje a jakou strukturu má Policie ČR. Policie České 
republiky je podřízena Ministerstvu vnitra a tvoří ji policejní prezidium, útvary s celostátní působností, 
krajská ředitelství policie a útvary zřízené v rámci krajských ředitelství. Zákon zřizuje 14 krajských ředi-
telství policie. Jejich územní obvody se shodují s územními obvody 14 krajů České republiky.

MOP Hostivař přední vchod - služební MOP Hostivař zadní vchod - pro občany

cena jako jedna z nejbezpečnějších, co se 
týká kriminality, kdy na území Dolních Mě-
cholup bylo v roce 2019 (na části spadající 
pod MOP Hostivař) evidováno 18 trest-
ných činů, přičemž se převážně jednalo 
o majetkovou trestnou činnost. V porovná-
ní s rokem 2018 došlo k poklesu zjištěných 
trestných činů, neboť v roce 2018 bylo evi-
dováno 27 trestných činů a jejich charak-
ter byl obdobný jako v roce 2019. Celkově 
evidovalo Místní oddělení policie Hostivař 
na svém již zmiňovaném území 866 trest-
ných činů v roce 2019 a 835 trestných činů 
v roce 2018. 

Spolupráce s Městskou policií
Místní oddělení Hostivař velmi úzce spolu-
pracuje s Městskou policií. Spolupráce je 
prováděna na úseku ochrany veřejného 
pořádku a předcházení jeho porušování. 
Současně je nutné sdělit, že Městská po-
licie není součástí Policie ČR, ale je sa-
mostatným subjektem, který je zřizován 
v rámci samosprávných celků. 

Kontaktní údaje na Místní oddělení 
Hostivař: 

tel.: 974 860 720, 
v akutních případech vždy 158

email: 
orp4.mop.hostivar.podatelna@pcr.cz

npor. Ing. Igor Prokšan
zástupce vedoucího 

Místního oddělení policie Hostivař
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Vaření pro hasiče pokračovalo po dobu pohotovosti, šití roušek, dokud nebylo dost pro každého, kdo potřeboval. Místní podnikatel pan Trosil nás podpořil rouškami a štíty. Štíty jsme dostali také od fi rmy ForeverOptic. Na Velikonoce jsme dostali pro ty, kteří šili roušky a pomáhali, krásné beránky. Mladý pár z Malého háje nakupuje naší seniorce i po skončení krizového stavu. Tleskáme všem, zaslouží si náš obdiv. 

V době virové jsme uspořádali za pomoci společnosti Artini au-
tokino na parkovišti Retail Parku. Promítali jsme o Velikonocích 
fi lm Samotáři a pro velký úspěch ☺ z výběru na přání ještě fi lm 
Parazit. Skvěle jsme si to užili.

ŽIVOT V OBCI



Domácí učení, on-line výuka ve škole, generální úklidy, 
malování, výměna dveří, oprava kanalizace, šití roušek 
pro občany Dolních Měcholup ve školce, jejich výdej 
u školky… I náročnou přípravu a provoz po otevření jsme 
zvládli. Díky všem zaměstnancům mateřské a základ-
ní školy za statečnost, nadhled, přizpůsobení se situaci 
a pracovní nasazení.

ŽIVOT V OBCI

Hasiči pomáhali, kde se dalo. Dezinfi kovali veřejné prostory, vozili a rozdávali dezinfekce, drželi pohotovost… Jsme rádi, že je tu máme.



ŽIVOT V OBCI

Úřad
Dezinfekce a roušky a už se jede. Zvláště naše dámy na 
poště to měly těžké. Na podatelnu se doplnilo mobilní okén-
ko. Děkujeme, že jste byli většinou trpěliví a vstřícní a smířili 
se i s omezením úředních hodin. Nařízení je nařízení… ☺

Řešíme Bezpečné cesty do ško-
ly a prostor pro venkovní hru 
dětí. Přechody na Kutnohorské 
a Dolnoměcholupské bezpeč-
né nejsou a to chceme zlepšit. 
Děkujeme všem, kteří pomohli 
s šetřením a vyplnili nám dotazní-
ky. Víte, že v naší městské části 
je úžasně vysoké procento dětí, 
které jezdí na kole a koloběžce? 
Je to více než 70 procent.

Hezký projekt, jak potěšit seniory. Děti kreslily
a malovaly a obrázky putovaly k seniorům, kteří 
byli izolováni ve svých domovech.

V Malém háji jsme 
uspořádali setkání 
zástupců městské 
části, SVJ a Fine-
pu. Zúčastnil se 
i náš strážník. 
Diskutovali jsme 
o problémech, kte-
ré tu máme s par-
kováním, dopra-
vou, čistotou apod.

V architektonické soutěži 
na novou školu a školku 
porota vybírala z 53 návr-
hů. Snadné to nebylo. Ví-
tězné návrhy budou vystaveny. Už brzy vás pozveme, abyste se 
mohli podívat.

Abychom se doma tolik 
nenudili, zkusili jsme 
i prostřednictvím Fa-
cebooku připravit dva 
kvízy a soutěž pro děti. 
Děkujeme všem, kteří 
se zapojili. Do kvízu 
tedy neskutečná pře-
vaha žen… 

Na Facebooku už máme více než tisíc

fanoušků, děkujeme!



ŽIVOT V OBCI

Letošní stavění májky proběhlo v roušce 
koronavirové. Vzhledem k vládním opatře-
ním, která ještě nedávno panovala v celé 
České republice, nebylo možné pořádat 
jakékoliv akce.
Protože je ale májka symbolem a posel-
stvím jara, lásky a naděje, nemohli jsme si 
její vztyčení ani letos odpustit. Posledního 
dubnového dne mohli zájemci postupně 
přicházet a pomoci nazdobit májku uvá-

záním své stuhy na věnec. Poté byla za 
pomoci našich hasičů a sousedů májka 
vztyčena.
Pálení čarodějnice se letos nekonalo. O to 
více se ale můžeme těšit na to v roce 2021 
a na setkání na jiných akcích v Dolních Mě-
cholupech, které se snad již budou konat 
v příznivějším období.

Barbora Dubská

Stavění májky

přicházet a pomoci nazdobit májku uvá-
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Den dětí
Jsme rádi, že se nám i v této složité době podařilo opět uspořádat Den dětí.

V neděli 31. května se v parku za školou 
při docela hezkém počasí sešlo v průbě-
hu odpoledne 175 dětí. Střídaly se různé 
atrakce, hry a soutěže jako lukostřelba, 
horolezecká stěna, trampolína, šlapací au-

tíčka, skákací boty nebo řetízkový kolotoč. 
Radostným překvapením byl vláček, který 
provezl po Dolních Měcholupech nejen 
děti, ale i dospělé. Každé dítě si odneslo 
dáreček a sladkou odměnu.

Děkujeme všem sponzorům a také všem, 
kteří se podíleli na přípravě a realizaci le-
tošního Dne dětí.

Za Kulturní komisi Lucie Sobková

10
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Vedení školy doporučilo způsob komunika-
ce formou emailů, využití platforem Skype, 
WhatsApp, Zoom, Google Meet, Webexa 
dalších. 
Zadávání úkolů probíhalo v jednotlivých 
třídách dle potřeb a náročnosti výuky. Na 
webových stránkách naší školy v sekci 
Zprávy z tříd, učitelé pravidelně vkládali 
domácí úkoly a různé příspěvky od dětí. 
Všichni učitelé plně využívali doporuče-
ných forem distanční výuky a stejně jako 
děti, to i oni zvládli vše na jedničku. 
3. A si svou on - line výuku zpestřila na-
příklad hodinou v pyžamu. Žáci, někteří 
dokonce tematicky ve svých postelích, 
ostatním představovali knihu, kterou právě 
čtou. S dětmi se mnohdy učili i jejich domá-
cí mazlíčci. Paní učitelka tak učila kromě 
svých žáků i kočičky a pejsky. Jaký to na 
ně mělo vliv, ještě není jasné.
Třída 4. A zaháněla v karanténě nudu 
plněním a přijímáním nových výzev. Děti 
se například snažily sníst pizzu bez použití 
rukou, naučily se taneček proti koronaviru 
nebo natrénovaly triky s toaletním papírem 
místo fotbalového míče.  

Někteří učitelé v tomto období zvládli i on-
line třídní schůzky, možná i toto je způsob 
potkávání se s rodiči…☺

Od 6. do 16. dubna byl poprvé spuštěn on-
line zápis do prvních tříd, který se musel 
uskutečnit bez účasti dětí. Rodiče mohli ve 
dnech 15. a 16. dubna využít i osobního 

podání.  Zápis do 1. tříd byl úspěšný, od 
nového školního roku 2020/2021 otevírá-
me dvě první třídy.

Přístavba nové školní jídelny je v plném 
proudu, práce „jedou“ dle časového har-
monogramu, a tak se od nového školního 
roku můžeme těšit na nové prostory, kte-

ré zjednoduší a zpříjemní stravování žáků 
a pracovníků základní školy.
Během uzavření školy jsme nelenili ani 
v provozních záležitostech – zvládli jsme 
vymalování některých učeben, nevhodné 
dveře do tříd nahradily zcela nové protipo-
žární vstupní dveře, proběhli veškeré po-
třebné revize školních prostor i haly. Za vel-

Škola za časů „korony“
V období koronaviru a po uzavření školy od 11. března do 25. května čekala na všechny pedagogické 
pracovníky a všechny žáky Základní školy Kutnohorská velká výzva v podobě distanční výuky. 
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ké pomoci zřizovatele se provedla i oprava 
kanalizace za budovou školy.

V současné době je škola nově zapojena 
do projektu „Bezpečné cesty do školy“, je-
hož cílem je zvýšení dopravní bezpečnos-

ti v okolí školy a také zvýšení povědomí 
žáků o souvislostech dopravního chování. 
Prostřednictvím projektu se škola snaží 
o změnu dopravních návyků žáků a pod-
poru dopravování dětí do školy pěšky nebo 
na kole. 

25. května se po dvou a půl měsících vrátili 
žáci zpátky do školních lavic. Přišlo všech 
106 nahlášených dětí. Kapacitní možnos-
ti nám umožňují jak fungování školních 
skupin s třídními učiteli, tak zachování dis-
tančního vzdělávání v plném rozsahu pro 
všechny žáky.

Děkujeme všem za zvládnutí tohoto ná-
ročného období, za podporu ze strany zři-
zovatele, který nám zajistil bezpečnostní 
a hygienické pomůcky (dezinfekce, roušky, 
štíty) a za skvělou spolupráci rodičů a dětí.

ZŠ Kutnohorská



Tři mušketýři

VOLNÝ ČAS

Centrum volného času LEONARDO
Komunitní centrum

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

LEONARDO opět v provozu

Po dlouhých dvou měsících jsme v polovině května opět 
otevřeli dveře našim klientům. Vybaveni rouškami, se záso-
bou dezinfekce – děkujeme zástupcům Úřadu za dodání mnoha 
litrů – a hlavně s chutí pustit se znovu do práce jsme 11. května 
znovu přivítali účastníky našich kroužků a kurzů v prostorách 
Leonarda na Kutnohorské 10/55. Hned v prvé fázi se poda-
řilo znovu otevřít většinu aktivit, více než 50 kroužků a kurzů. 
V dalších týdnech se přidávaly další, současný provoz tak z vel-
ké části pokrývá stav před uzavírkou. Děkujeme všem rodičům 
a účastníkům kroužků za respektování nutných úprav v rozvrhu 
a součinnost v dodržování nastavených podmínek v oblasti hy-
gieny. Naše kroužky a kurzy poběží, oproti původnímu plánu, až 
do pondělí 29. června, a hned od 1. července se rozjíždí první 
letní příměstské tábory. 

Závěr školního roku patří tradičně závěrečným vystoupením 
kroužků. Letos jsme bohužel přišli o plánovanou účast na ta-
neční soutěži i o akademii hudebních a tanečních kroužků. Ab-

solventské vystoupení dramatických kroužků nám však ani 
dvouměsíční uzavírka nepřekazila. V sobotu 6. 6. v Domě ob-
čanské vybavenosti v Praze - Petrovicích proběhla premiéra di-
vadelního představení Tři mušketýři. Hru nastudovalo nejmladší 
oddělení dramatiky pracující pod názvem Tyátr. Děti z 2. – 4. 
třídy se ujaly svých rolí neskutečně dobře, odehrály a odtančily 
nelehkou historickou hru naprosto bravurně a zaslouží si potlesk 
i obdiv. Doufáme, že budeme moci zopakovat představení pro 
širokou veřejnost, aby si všichni užili jejich nadšení a dovednost. 

Také v sobotu 6. 6. v 18 hodin se k nám vrátila naše autorská hra 
HOTEL. Děti (4. – 6 třída) z výběrové dramatické skupiny For-

Taneční akrobacie

14



Hotel

VOLNÝ ČAS

Centrum volného času LEONARDO
Komunitní centrum

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

bíni se ujaly textu bez jediné chybičky a zaváhání a jejich 45min 
představení bylo gejzírem smíchu, dojetí, smutku, strachu i po-
chopení. I jejich kolegové (původní představitelé), kteří jsou dnes 
již dospělými herci, dorazili a ocenili jejich výkony. (k odstavci 
doplnit fotografi e ze složky Hotel)
Na další dvě divadelní představení srdečně zveme i širokou 
veřejnost. V neděli 28. června v 16h se v divadle v Horních 
Počernicích uskuteční odložená premiéra West Side Story. 
Hlavní role patří dlouholetým divadelníkům ze souboru Kejklíři, 
v menších rolích se představí i děti z ostatních divadelních sku-
pin. Vstupenky lze zakoupit na pokladně divadla i online. V září 
se pak můžete těšit na hru Revizor v podání souboru Hromy
-blesky.

Budeme se těšit na setkání s Vámi a přejeme Vám krásné léto, 
které Vás nabije energií na zbytek roku.

kolektiv lektorů LEONARDO
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KLUBY MAMINEK A DĚTÍ
Kluby maminek a dětí se začaly znovu 
scházet již druhý květnový týden. Bylo 
znát, jak se na setkání s kamarády těší, 
neodradilo je ani ještě nestálé počasí (klu-
by se setkávají výhradně venku). Mamin-

ky s dětmi společně tráví čas převážně 
v parku u školy, v lesíku, na hřištích v Ma-
lém háji. Díky uzavírce škol se k mladším 
sourozencům mnohdy přidaly i starší děti, 
a tak se již nyní schází ne ve třech, ale ve 
čtyřech skupinách. Program pro maminky 
s dětmi připravují nyní lektorky komunitní-
ho centra téměř (podle počasí) každé pon-
dělí, úterý, středu a pátek dopoledne.
V polovině května se v rámci klubů konaly 
i naše tradiční Hry pod májkou. Děti ská-
kaly podle barev, házely oštěpem, překo-
návaly opičí dráhu, závodily – krásně se 
bavily pod barevnými stuhami dolnomě-
cholupské májky. 

DOUČOVÁNÍ
Znovu jsme se vrátili k individuálnímu do-
učování a výuce češtiny pro cizince. Jsme 
rádi, že vidíme pokroky, a maminky, jejichž 
mateřskou řečí není čeština, nám rozumějí 

KLUBY MAMINEK A DĚTÍ

stále lépe a lépe. Potřebuje-li vaše dítko 
pomoci s přípravou do školy, s plněním 
zadávaných úkolů, dovysvětlit látku probí-
ranou online nebo samostudiem, napište 
nám na info@leonardos.cz, pokusíme se 
pomoci.
VÝSTAVA UMĚLCŮ Z ART SESSION
V pátek 5. června jsme se dočkali otevření 
první výstavy uměleckých děl, která vznik-
la přímo v Leonardu v rámci uskupení Art 
session pod vedením paní Daniely Kuruc. 
Výstava je výsledkem roční práce této sku-
piny. Výstava Cesty vody bude k vidění až 
do konce léta, do 31. 8. 2020, ve Vodáren-
ské věži na Letné. Budeme rádi za Vaši 
návštěvu. K vidění – i k možnému prodeji 
– budou nejen obrazy, ale i plastiky a foto-
grafie. Výstava je prodejní a samozřejmě 
si vystavená díla můžete zakoupit. Malou 
pozvánkou jsou střípky ze slavnostní ver-
nisáže….
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Rekreační vlaky a cyklobus letos poprvé v akci

R E K R E A Č N Í 
VLAKY
V Praze a Středo-
českém kraji platí 
kromě jízdenek 
dopravců i jízden-
ky PID, které čas-

to vyjdou levněji. 
Bezdězský rychlík
Letos zbrusu nový turistický vlak zajiš-
ťuje přímé spojení z Prahy do oblasti 
Bezdězska a Valdštejnska. V provozu 
je každou sobotu, neděli a státní svát-
ky od 23. května až do 1. listopadu 
2020. 
Zajímavosti na trase: Škoda Auto Mu-
zeum, Letecké muzeum Metoděje Vla-
cha, Zřícenina hradu Zvířetice, Státní 
hrad Bezděz.
Cyklovlak Cyklo Brdy
Turistický vlak s historickou lokomo-
tivou sveze všechny výletníky až do 
jihočeského kraje každou sobotu, ne-
děli i státní svátky od 23. května až do 
1. listopadu. 
Zajímavosti na trase: Království želez-
nic, Rozhledna Městská hora a med-
vědárium Beroun, Muzeum Českého 
krasu v Berouně, Koněpruské jesky-
ně, Muzeum Výtopna Zdice, Poutní 
areál Svatá Hora, Hornický areál Bře-
zové hory, Památník Vojna Lešetice, 
Státní zámek Březnice a synagoga 
v Březnici, Podbrdské muzeum v Rož-
mitále pod Třemšínem.
Výletní vlak Český ráj
Motorová souprava do pohádkového 
Jičína a okolí Prachovských skal jezdí 
každou sobotu, neděli a státní svátky 
od 23. května do 1. listopadu 2020. 
Pro větší skupiny zájemců doporuču-
jeme objednat rezervaci na e-mailové 
adrese info@cd.cz.
Zajímavosti na trase: Zámek Křinec, 
Muzeum klasického knihařství Rož-
ďalovice, Místní vlastivědné muzeum 
v Železnici, Zřícenina hradu Trosky, 
Zámek Hrubá Skála, Hrad Valdštejn.
Kokořínský rychlík
Kokořínský rychlík jezdí z Prahy do 
městečka Mšeno a Kokořínska a zpět 
každou sobotu, neděli a státní svátky 
od 23. května do 1. listopadu 2020. 
Zajímavosti na trase: Zámek Mělník, 

Skalní obydlí ve Lhotce, Zrušená že-
lezniční trať Lhotka u Mělníka – Střed-
nice, Městské lázně ve Mšeně, Hrad 
Kokořín, Kokořínský důl.
Posázavský motoráček
Motoráček jezdí z Prahy po trati tzv. 
Posázavského pacifi ku přes Vrané nad 
Vltavou a Jílové u Prahy až do Čerčan 
a zpět. V provozu je každou sobotu, 
neděli a státní svátky od 23. května do 
1. listopadu 2020. 
Zajímavosti na trase: Pikovická jeh-
la, Železniční viadukt Žampach, Re-
gionální muzeum v Jílovém u Prahy, 
Vojensko-technické muzeum Lešany, 
Hrad a muzeum Týnec nad Sázavou, 
Muzeum kočárů a zámek Vysoká Lho-
ta.
Pražský motoráček
Historický motoráček jezdí od 23. 
května 2020 po celý zbytek roku o so-
botách, nedělích a státních svátcích 
(výjimky: 24. prosinec 2020 a 1. leden 
2021).
Zajímavosti na trase: Království že-
leznic, Pražský Semmering, Hradiště 
a vyhlídka Děvín, Park Cibulka.
Rakovnický rychlík
Rakovnický rychlík jezdí údolím řeky 
Berounky a Rakovnického potoka 
z Prahy přes Beroun a Křivoklát do Ra-
kovníka a zpět každou sobotu, neděli 
a státní svátky od 23. května do 1. lis-
topadu 2020. 
Zajímavosti na trase: Království želez-
nic, Rozhledna Městská hora a med-
vědárium Beroun, Muzeum Českého 
krasu v Berouně, Koněpruské jeskyně, 
Hamousův statek Zbečno, Státní hrad 

Křivoklát, Rozhledna Velká Buková, 
Město Rakovník, Muzeum T. G. M. 
v Rakovníku.
Cyklohráček (od příštího týdne)
Hry, balónky, houpačky, stavebnice, 
zábava a veselí! Speciální rodinný vý-
letní vlak přestavěný na velké pojízd-
né hřiště pro děti doplněný vozem pro 
cyklisty jezdí již sedmým rokem. Popr-
vé vyjede v sobotu 30. května 2020. 
V provozu bude o sobotách, nedělích 
a svátcích až do 1. listopadu 2020. Pro 
skupiny o desíti a více osobách do-
poručujeme objednat rezervaci na e-
mail prahanostalgie@gr.cd.cz nebo 
cyklohracek@ropid.cz.
Zajímavosti na trase: Království želez-
nic, Pražský Semmering, Park Cibulka, 
Zřícenina hradu Okoř, Zoopark Zájezd, 
Hradiště Budeč, Muzeum studené vál-
ky a protivzdušné obrany, Město Sla-
ný, Vlastivědné muzeum ve Slaném, 
Železniční muzeum Zlonice - Lisovice.
CYKLOBUS
Speciální linka Dobřichovice – Mní-
šek pod Brdy – Kytín pro přepravu 25 
kol, která jezdí každou sobotu, neděli 
a státní svátky od 23. května do 1. lis-
topadu 2020, navazuje v Dobřichovi-
cích na vlaky linky S7 Praha – Řevnice 
– Beroun. Zastávka Cyklobusu „Dobři-
chovice, Nádraží“ je umístěna na par-
kovišti vedle nádražní budovy. Na lince 
platí Tarif PID, tj. v cyklobusu se jízdní 
kolo přepravuje za 16 Kč, ve vlacích je 
nutné kolo odbavit dle tarifu železnič-
ního dopravce.
Zajímavosti na trase: Přírodní památka 
Černolické skály, Zámek Řitka, Zámek 

Zítra se po mimořádných protikoronavirových opatřeních vrací do běžných kolejí provoz rekreačních 
vlaků na území Prahy a Středočeského kraje. Kromě nich vyjede po prodloužené zimní přestávce letos 
poprvé i cyklobus mezi Dobřichovicemi a Kytínem, a posíleny budou navíc některé autobusové linky 
v okolí Prahy.
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Mníšek pod Brdy, Barokní areál Skal-
ka v Mníšku pod Brdy, Kytín.
POSILY AUTOBUSŮ DO ŠTĚ-
CHOVIC
Po nedávném zavedení každoročních 
posilových spojů do oblasti Štěchovic-
ka dochází od soboty 23. května 2020 
k dalšímu rozšíření rekreační dopravy 
do této turisticky atraktivní destinace. 
Na příměstských linkách PID dojde 
k následujícím úpravám v provozu.
LINKA 390
Na lince dochází k posílení provozu 
o sobotách a nedělích zavedením tzv. 
vložených spojů v trase Smíchovské 
nádraží – Štěchovice a zpět. (Kromě 
toho jsou na linkách 338 a 390 do téže 

oblasti na vybraných obězích i nadále 
nasazeny kapacitnější kloubové auto-
busy.)
Linka 363
Až do 28. června 2020 jsou o sobotách 
a nedělích v době cca 8-19 hod. zave-
deny tzv. vložené spoje v úseku Opa-
tov – Průhonice/Čestlice, Albert hyper-
market, a zpět.

Více informací včetně jízdních řádů 
a informací o výlukách najdete na 
stránkách ROPID.

Zdroj :Čistou stopou Prahou
Zdena Přibylová

Marek Dědík
je profesionální tanečník, choreograf, 
trenér, porotce a moderátor. 
Je to několika násobný mistr České 
i Slovenské republiky a jeden z nej-
úspěšnějších tanečníků na světě. 
8. místo ve světovém žebříčku, které 
si držel 3 roky, je toho důkazem.
Měla jsem příležitost s ním posedět 
u kávy a popovídat si o tanci i o Dol-
ních Měcholupech, takže mohu pro-
zradit, že je to také prima chlap, má 
smysl pro humor a pozitivní pohled na 
život.

Otázka 1: Jak dlouho bydlíte v Dol-
ních Měcholupech a co se Vám tu 
nejvíc líbí?
Odpověď: Do Dolních Měcholup jsme 

7 otázek pro…

Z důvodu aktuálních omezení je program 
pozastaven, což bylo právě impulsem pro 
vytvoření nového projektu Pohádka pro 
radost, který je současné situaci šitý na 
míru. Vyzývá naše nejmenší ze všech kou-
tů naší vlasti k malování pohádek pro potě-
šení babiček a dědečků. K výzvě se připojil 
i program UčíTelka, který ve svém vysílání 
o projektu informoval a oslovil spousty dět-
ských diváků.
Do projektu jsou zapojeni i rodiče malých 
malířů, kteří obrázky fotí a prostřednictvím 
webových stránek posílají do Mezi námi. 
Odtud po grafi cké úpravě cestují do tiskár-
ny a následně jsou koordinátory rozváženy 
do více než 60 seniorských domovů v Pra-
ze a dalších více než 100 po celé České 
republice. V současnosti dělají Pohádky 
radost více než 10 000 seniorům.
Je potěšující, jaký zájem akce u dětí vy-
volala, a jak moc jim na nejstarší gene-
raci záleží. Nakreslily přes 500 obrázků 
a k mnohým přidaly veselé a někdy i velmi 
dojemné vzkazy. 
Koordinátorka programu Povídej nezisko-
vé organizace Mezi námi o.p.s. Helena Lu-
kasová předala obrázky z projektu Pohád-
ka pro radost ředitelce Senecura Kateřině 
Vokálové, ty následně putovaly k jednotli-
vým seniorům na stolečky v pokojích. 

A tady pár reakcí klientů při předávání ob-
rázků:
„Jé to je hezký, že nám takhle děti dělají 
radost.”
„To je krásný, to si vystavím”
„Nemohla bych mít obrázky dva? Jsou moc 
krásný “
Každý klient projevil z obrázků jiné emo-
ce. Jsou tací, kteří obrázky sbírají a tento 
si k nim hned přidali. Někteří se s údivem 
a úsměvem zeptají „Co to je?”
Každopádně všichni byli rádi, že na ně 
malé i větší děti myslí. Hned začali hádat, 
jaká pohádka je v obrázku ukrytá.
Přinášet radost seniorům má opravdu smy-
sl – vzájemného předávání radosti není ni-
kdy dost.
Výzva Pohádka pro radost je stále aktu-
ální, pokud byste se s dětmi chtěli přidat, 
přesný popis jak na to, najdete na strán-
kách Mezi námi, o.p.s. 
https://www.mezi-nami.cz/pohadka-pro-ra-
dost
Všem, kteří se již zapojili, ze srdce DĚKU-
JEME!

Buďte s námi Mezi námi a společně si dě-
lejme radost!

Helena Lukasová

POHÁDKA PRO RADOST 
V SENECURA Štěrboholy
Pohádka pro radost - to jsou stovky obrázků malovaných dětmi na 
téma oblíbené pohádky. Projekt organizuje nezisková společnost 
Mezi námi, která se již 7. rokem zabývá sbližováním generací pře-
devším prostřednictvím společných aktivit těch nejstarších s nej-
mladšími. Jednou z nich je i oblíbený program Povídej, ve kterém 
pravidelně docházejí děti z mateřských a základních škol do domovů 
seniorů. U nás v Dolních Měcholupech je aktivně zapojena MŠ Dolní 
Měcholupy a ZŠ Kutnohorská.

Marek Dědík
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se přistěhovali před nedávnem. Tuto 
část jsme si vybrali proto, že je zde 
více zeleně než v hlavní části města 
a úžasný klid pro rodinnýživot.

Otázka 2. Co rodinný život, jak se 
slučuje s vytížením tanečníka?
Odpověď: Některé dny jsou velmi těž-
ké, protože má práce obsahuje moje 
celodenní nasazení na tanečním par-
ketu, kde vyučuji latinskoamerické kur-
zy pro sólo Latino Ladies, taneční páry 
a věnuji se také profesionálním taneč-
ním párům, které závodně tancují. Pro-
to jsem některé dny se svou rodinou 
jen ráno a pozdě večer.

Otázka 3: Tančil jste ve StarDance, 
co Vás tam nejvíc překvapilo?
Odpověď: Ano, tančil jsem ve Stardan-
ce 4x a můžu říct, že mě vždy překva-
pila má taneční partnerka. Všechny 

čtyři byly něčím zvláštní a výjimečné - 
Veronika Žilková, Jitka Schneiderová, 
Olga Šípková i Pavla Tomicová. Jsme 
společně kamarádi dodnes a také 
s některými z nich stále ještě vystupuji 
na různých akcích.
 
Otázka 4: Co jste dělal v Covid době, 
nenudil jste se?
Odpověď: Covid doba pro mě byla 
dlouhodobá dovolená a celý svůj čas, 
jsem trávil s rodinou u svých rodičů na 
Moravě. V téhle době se nám narodil 
také druhý syn Dorian Marek. 
O zábavu jsme měli postaráno ☺

Otázka 5: Máte tedy dvě děti, co 
byste si pro ně nejvíc přál?
Odpověď: Především zdraví a štěstí, 
vše ostatní přijde samo.

Otázka 6: Ještě se vraťme k tanci, 
uvažujete o nějakých tanečních kur-
zech pro nás Měcholupáky?
Odpověď: Ano, od září bych v Měcho-

7 otázek pro…

lupech rád vyučoval dva kurzy - Sólo 
Latino Ladies (je to kurz, kde vyučuji 
základy latinskoamerických a stan-
dardních tanců jen pro ženy) a kurz 
pro páry, kde se bude vyučovat párový 
společenský tanec.

Otázka 7: Zkusíte nás tedy, prosím, 
trochu nadchnout pro tanec a řek-
nete nám, co je na tanci to nejlepší? 
Ať víme, na co se těšit ;-)
Odpověď: Tancem můžu vyjadřovat 
své vnitřní pocity, nemusím u toho mlu-
vit a nic vysvětlovat. Můžu tančit kde-
koliv a kdykoliv...
Tančit umí každý, a kdo to neumí, toho 
to naučím. Těším se na všechny Mě-
cholupáky, se kterými se sejdu na ta-
nečních kurzech.

Moc děkuji Markovi Dědíkovi za se-
tkání a milý rozhovor a s tím, kdo to 
chce zkusit, se těšíme na setkání ve 
víru tance. 

Jana Doláková



Zbyly jen vzpomínky a pár zachovaných plakátů, které na představení zvaly

HISTORIE

Dolní Měcholupy očima pamětníka 
Oldřicha Podehradského

O divadle v Dolních Měcholupech 

To první bylo dne 16. října 1932 hrou „Ves-
nický furiant“. Druhým spolkem, který se 
začal kulturně projevovat, byli hasiči. Je-
jich první divadelní představení bylo 26. 
září 1936 veselohra „Rozmysli se Mařen-
ko“. Činnost projevoval i dramatický krou-
žek „BF“ továrny na léčiva Dr. B. Fragnera. 

Výše uvedený divadelní sál sloužil též 
k promítání fi lmů na svinovací plátno 
umístěné před oponou, fi lmovou společ-
ností bratrů Aloise a Františka Čvančaro-
vých. Kino bylo v roce 1945 znárodněno 
a promítání v něm skončilo v roce 1990. 
Divadelní činnost byla bohatá, návštěvnost 
vysoká, spolky se ve hraní střídaly, hry se 
opakovaly, a dokonce se i zajíždělo do 
okolí! „Herci měli radost a diváci rovněž“. 
Poslední představení před ohrožením 
a posléze zánikem republiky bylo dne 25. 
12. 1938 hrou „Vzhůru nohama“ a odpo-
ledne pro děti pohádka „Jak kašpárek se 
Šmidrou chytili čerta“ (Svornost). 

Za dob Protektorátu hry občanům připomí-
naly českou kulturu a poskytovaly i naději 
na opětné osvobození. Jedny z posledních 
her byly v tomto období „Majdalenka“ v po-
dání místních hasičů (17. 6. 1944) a „Praž-
ský fl ameng“ v provedení spolku Svornost 

(1. 7. 1944). Pak už byla divadla zakázána, 
provoz kina však dále pokračoval. 

Po obnovení republiky, s kratším časovým 
odstupem, se divadelní činnost obnovi-
la. Dne 9. 11. 1946 je uvedena hra „Její 

osud“ místními hasiči, a tak to pokračova-
lo až do roku 1950. Pak ale byly divadelní 
spolky zrušeny a začleněny do „Osvětové 
besedy“. Stále se ještě hrálo - pod hlavič-
kou „OB“, avšak bývalé nadšení a cit pro 
divadlo již scházel. Zájem upadal, počet 
představení se snižoval, až úplně ustal. 
Podílel se na tom i zvýšený zájem o sledo-
vání televize a její rozmach. Poslední hra 
byla uskutečněna 1. 6. 1957 hrou „Gazdi-
na roba“. Rekvizity a kulisy byly spáleny 
na místní skládce, také divadelní sál je již 
zlikvidován. 

Za celé to období se ve hraní divadel vy-
střídala celá řada zdejších občanů. Nelze 
je zde všechny vyjmenovat, aby nikdo ne-
zůstal opomenut. Je ale možno vzpome-
nout na režiséra p. Karla Attla, kapelníka 
p. Františka Vejmelku, který hry doprovázel 
hudbou, stejně tak i na osobu p. Václava 
Gajera, který si zde rovněž ochotnicky za-
hrál a později se stal známým fi lmovým re-
žisérem. Není bez zajímavosti, že si k ně-
kterým svým fi lmům přizval jako kompars 
i některé zdejší občany.

Oldřich Podehradský

Prvním kulturně - osvětovým spolkem v obci byl „Čtenářsko-ochotnická a vzdělávací beseda SVOR-
NOST“, založený v roce 1914. Počáteční činnost je zaměřena pouze na čtenářské akce, ale po výstavbě 
divadelního sálu u restaurace „U Jaurisů“ v roce 1932 se začala hrát i divadelní představení. 
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Důležitá telefonní čísla Dolních Měcholup:

 INZERCE

 

Kácení stromů a odvoz větví 
TEL.: 774 520 282

22

Úřad městské části:  272 706 441

Pošta Partner:  272 705 481

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

   RUDOLF Martin:  721 895 538

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

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

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

Praktický lékař MUDr. Kiseľáková:  775 614 114

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

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

222 924 268

Mateřská škola:  272 705 758
   Jídelna:  272 700 100

Základní škola:  272 700 650
 

Hlášení havárií a poruch na 
veřejném osvětlení 

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

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.

TENISOVÝ VÍKEND S TRENÉREM
PRÁZDNINOVÉ TENISOVÉ KEMPY 
S POHYBOVĚ KOORDINAČNÍ PŘÍPRAVOU

TENISOVÉ LEKCE 
S TRENÉREM
PRO DĚTI I DOSPĚLÉ

MARTIN ŠMOLKA
tel.: 606 072 716
vás čeká ve Svatoňovické ulici
Dolní Počernice

WWW.OAZADOPO.CZ/TENIS-S-TRENEREM



Seznam podnikatelů
INZERCE

(i Vaše fi rma zde může mít vizitku zdarma)

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

Velko i maloobchodní prodej kvalitních 
italských vín.

Al Settimo Cielo
Na Návsi 525/6, 

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

liana@centrum.cz
Nabízíme příjemné posezení, vína 

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

limonády, zákusky i pochoutky k vínu

Cvičení pro děti i dospělé
Tělocvična MŠ Dolní Měcholupy

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

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

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

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

ELEKTROservis
Roman Tůma; Kutnohorská 44/31 

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

opravy, připojení a revize elektro zařízení 
a spotřebičů

FYZIOTERAPIE PRO ŽENY
po-čt 8-19h

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

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

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.)

JUDr. Jaroslav SVOBODA, 
advokát 

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

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

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

vymáhání pohledávek aj.

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

Václav Janko; 
702 065 976 / 608 960 242, 

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

www.rcmodely.cz

PLACENÁ INZERCE
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ZDE může být zdarma 
i vizitka vaší fi rmy

Údaje pro seznam podnikatelů 
zasílejte 

prosím na e-mail: 
zpravodaj@dolnimecholupy.cz 

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

Ján Pecsők
Honzíkova 610/4

Praha 10 Dolní Mĕcholupy 111 01
775 942 871

jan.pecsok@vyzivajezaklad.cz
www.vyzivajezaklad.cz

Poradenstvi a vedení v oblasti zdravého 
životního stylu. Možnost konzultace 

i podpory online.

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




