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Slovo starosty

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA
Zastupitelstvo MČ Praha – Dolní Měcholupy na svém veřej-
ném 22. zasedání dne 22. 6. 2020, schválilo tato usnesení:
USN 22/1: Zápis z 21. zasedání ZMČ
VZALO NA VĚDOMÍ:
- předložený zápis z 21. ZMČ pracovaný zapisovatelkou
- návrh úprav zápisu ověřovatele M. Svobody
- vyjádření dalšího ověřovatele 
SCHVÁLILO:
- zápis ve formě pracovaný zapisovatelkou

USN 22/2: Bezpečnostní situace v městské části
VZALO NA VĚDOMÍ:
- zprávu městské policie o bezpečnostní situaci v městské části 
za měsíc květen 2020, kdy se v MČ udály celkem 4 TČ

Vážení občané,
ač by se zdálo, že o prázdninách 
se nic zajímavého neděje a nastá-
vá takzvaná „okurková sezóna“, 
tak v Dolních Měcholupech se 
život nezastavil ani zdánlivě. Ba 
naopak. Využíváme uvolnění pro-
tikoronavirových opatření a pracu-
jeme na plné obrátky. Na zasedání 
zastupitelstva uprostřed prázdnin 
jsme probírali samé důležité věci. 
Tak pěkně popořadě. 
S vítězem architektonické sou-
těže na novou školu a školku 
v  Malém háji, architektonickým ate-
liérem Projektor, začneme jednat 
o smlouvě na kompletní projekto-
vé práce v rámci jednacího řízení 
bez uveřejnění. Jako součást ná-
vrhů odevzdali všichni architekti 

své nezávazné cenové nabídky a tak víme, v jakém rozmezí se 
cena může pohybovat. Budeme se samozřejmě snažit vyjednat 
co nejvýhodnější cenu při dodržení potřebné kvality.
Pro naše městské strážníky chceme pořídit novou služebnu. 
Prostory jsme pro ně dojednali v rámci nového bytového projektu 
na návsi. S městskou policií máme domluven příspěvek na tuto 
investici ve výši 3 milionů korun. Nová služebna bude, v sou-
vislosti s plánovaným rozvojem výstavby, umožňovat navýšení 
kapacity našeho okrsku až na 7 strážníků.
Dalším důležitým bodem bylo schválení peněz na navýšení roz-
počtu přístavby jídelny a venkovní učebny. Dotace od MHMP 
v celkové výši 8.000.000,-Kč musíme doplnit o naši spoluúčast 
ve výši 1,8 milionu Kč. Zde přiznávám, že nám rozpočet nebý-
vale narostl, a to zejména díky problémům s projektem. Zároveň 
jsme se rozhodli zvýšit kvalitu investice a prostory učebny rovnou 
dokončit tak, aby mohly být zkolaudovány jako klasická kmeno-
vá učebna. Tento postup nebyl vůbec ideální a doufám, že se 
nám tato zkušenost stane poučením při dalších investicích obce 
a umožní nám se dalších podobných chyb vyvarovat. Nicméně 
za výsledkem si stojím. Budova je provedena ve vysokém stan-
dardu a bude pro děti v základní škole a celou naši městskou 
část velkým přínosem, protože díky svému řešení se dá propo-
jením obou místností vytvořit jeden velký prostor pro pořádání 
větších setkání, který v naší obci dosud chyběl. Těším se, že 
Vám nové prostory v září předvedeme.
Vytvoření dětské skupiny pro děti, které nebyly z kapacitních dů-
vodů přijaty do naší mateřské školy, je pro nás další prioritou. 
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Díky práci paní místostarostky byl připraven a odsouhlasen zá-
měr na její zřízení. Zastupitelstvo nyní schválilo peníze na její 
fi nancování. Pro tento účel máme pronajaty nebytové prostory 
v ulici Za kovárnou a zařizujeme vše další potřebné k jejímu ote-
vření.
Červen proběhl ve znamení dětí. Začali jsme dětským dnem 
v parku s vláčkem, soutěžemi a atrakcemi a pokračovali setkáním 
rodičů a dětí s názvem „Takhle si chceme hrát“, které proběhlo 
na závěr školního roku. Výsledky naší ankety jsou zajímavé a už 
se těšíme na další pokračování participativního plánování nové-
ho dětského hřiště.
V Malém háji jsme zařídili osazení 18 nových „psích“ košů, ale 
během pár dní někdo dva z nich propálil. To je věc pro mne ne-
pochopitelná. 
Stejně tak pro mne bylo nepochopitelné, když jsme se z televiz-
ních zpráv na ČT1 dozvěděli, že Dolní Měcholupy jsou jedním 
z ohnisek nákazy koronaviru v České republice. Díky špatné 
interpretaci statistických údajů jsme tak celý den vysvětlovali, 
že se není čeho obávat, protože si jen někdo v redakci zamě-
nil přepočet nakažených za celou dobu epidemie přepočtený na 
100.000 obyvatel s počtem aktuálně nakažených. Podotýkám, 
že se nikdo z televize za tuto chybu do dnešních dnů neomluvil.
Závěrem tedy ještě co se chystá. Na základě proběhlé ankety 
podáváme žádost o dotaci na zahradní kompostéry. Pokud ji do-
staneme, tak ti, co se přihlásili, získají zahradní kompostér. Měst-
ská část ještě k tomu z dotace získá obecní štěpkovač. Mimoto 
v rámci této dotace získáme omyvatelné kelímky pro opakované 
použití na veřejné akce včetně obecní myčky. Dále jsme se při-
hlásili o dotaci na „chytrý úřad“, která by nám umožnila pořízení 
elektronických úředních desek. Již probíhá realizace doplnění 
veřejného osvětlení u zastávek Kutnohorská, takže se nebude 
nutno obávat zde nastupovat a vystupovat v nočních hodinách.
Připravili jsme pro Vás opět letní kino, ale to bude asi v době 
distribuce Zpravodaje již minulostí. Mohu Vás tedy alespoň po-
zvat na každoroční „Setkání za školou“, které tentokrát proběhne 
v neděli 13. 9. 2020 od 14:00. Sportovci si pak jistě nenechají 
ve stejný den uniknout dopolední běh Velká Měcholupská. O tý-
den později pak v sobotu 19. 9. 2020 nás čeká druhý „Den bez 
aut“ u radnice na Dolnoměcholupské ulici. Těšíme se na Vás, 
tak přijďte.

Školákům a studentům přeji vydařený vstup do nového školního 
roku a všem ostatním příjemné prožití závěru léta a nadcházejí-
cího podzimu.

Váš starosta Jiří Jindřich

USN 22/3: Výsledek architektonické soutěže „MŠ a ZŠ Malý 
háj“ 
VZALO NA VĚDOMÍ a SCHVÁLILO:
- výsledek architektonické soutěže „MŠ a ZŠ Malý háj“ k nahléd-
nutí na https://cceamoba.cz/souteze/dms

USN 22/4:Kritéria pro výplatu příspěvku
VZALO NA VĚDOMÍ:
- kritéria k poskytnutí fi nančního daru jako příspěvku pro docház-
ku dětí do nestátního předškolního zařízení
- záměr zřídit dětskou skupinu
SCHVÁLILO:
- kritéria pro výplatu příspěvku pro školní rok 2020/2021
- příspěvek 2.000,-Kč měsíčně na dítě docházející do předškol-
ního zařízení, jehož není zřizovatelem městská část
- záměr zřídit dětskou skupinu
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USN 22/5: Nebytové prostory
VZALO NA VĚDOMÍ:
- záměr zakoupení nebytových prostor v projektu „Byty na návsi“ 
pro městskou policii a zubní ordinaci
- návrhy rezervační smlouvy
- potřebu úpravy rozpočtu pro zaplacení rezervačního poplatku 
ve výši 10% kupní ceny 
SOUHLASILO:
- se záměrem zakoupení nebytových prostor

USN 22/6: Plnění závazků ze smlouvy s Euro Park Praha a.s.
VZALO NA VĚDOMÍ:
- zprávu starosty o stavu plnění smluvních závazků 

USN 22/7: Kontrolní výbor
VZALO NA VĚDOMÍ:
- zápis z kontrolního výboru ze dne 3.6.2020
POVĚŘILO:
- starostu požádáním MHMP o vyjádření, zda neschválení Do-
hody o novaci ze strany ZMČ před jejím podpisem starostou MČ 
DM, nedošlo k porušení požadavků vyplývajících ze ZoHMP (zá-
kon č. 131/2000 Sb., o hl. městě Praha).
- starostu předložením ZMČ komplexního právní posouzení, zda 
ve věci změnových listů na stavbu venkovní učebny nedošlo 
k porušení ZZVZ.
- starostu zadáním vypracování střednědobého a dlouhodobého 
výhledu potřeb školství v MČ DM.
- starostu zadáním vypracování závěrečného právního stanovis-
ka ve věci investice na cizím pozemku v případě výstavby KC.
- starostu zadáním přezkumu smlouvy se společností Mahrla 
s.r.o. právní kanceláři s následnou inventarizací majetku, vč. 
ocenění majetku a vyhodnocení závazků MČ DM vůči společ-
nosti Mahrla s.r.o.

Zastupitelstvo MČ Praha – Dolní Měcholupy na svém veřej-
ném 23. zasedání dne 27. 7. 2020
schválilo tato usnesení:
USN 23/1: Bezpečnostní situace v městské části
VZALO NA VĚDOMÍ:
- zprávu městské policie o bezpečnostní situaci v městské části 
za měsíc květen 2020, kdy se v MČ událo celkem 4 TČ

USN 23/2:  JŘBU – MŠ a ZŠ Malý háj
VZALO NA VĚDOMÍ:
- výzvu k jednacímu řízení bez uveřejnění 
- návrh smlouvy o dílo na projektové práce pro realizaci stavby 
„MŠ a ZŠ Malý háj“
SCHVÁLILO:
- zveřejnění výzvy k JŘBU
USN 23/3:  Nebytové prostory v projektu „Byty na návsi“
VZALO NA VĚDOMÍ:
- návrh Memoranda o spolupráci týkající se nebytových prostor 
pro MČ v projektu „Bytový dům U Jezírka“ se společností U JE-
ZÍRKA s.r.o.
- návrh smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy č. B. 106 se 
společností U JEZÍRKA s.r.o.
- znalecký posudek č. 1053-27/2020 na budoucí nebytové jed-
notky v projektu „Bytový dům U Jezírka“
- nabídka koupě parkovacího stání za 290.000 Kč bez DPH
- doplnění schválených údajů do smlouvy
SCHVÁLILO:
- znění Memoranda o spolupráci týkající se nebytových prostor 

pro MČ v projektu „Bytový dům U Jezírka“ se společností U JE-
ZÍRKA s.r.o.
- návrh smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy č. B. 106 se 
společností U JEZÍRKA s.r.o. včetně ceny nebytového prostoru
- zakoupení parkovacího stání za 290.000 Kč bez DPH
POVĚŘILO:
- starostu uzavřením Memoranda se společností U JEZÍRKA 
s.r.o.
- starostu uzavřením smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy 
ve znění těla smlouvy, jak bylo předloženo pro 23. zasedání ZMČ 
a příloh smlouvy na 22. zasedání ZMČ z 22. 6. 2020, pokud ne-
jsou součástí podkladů

USN 23/4: Venkovní učebna – změnové listy
VZALO NA VĚDOMÍ a SCHVÁLILO:
- změnové listy na přístavbu jídelny a polytechnické učebny 
u základní školy č. 6. a 7.
- dodatek smlouvy

USN 23/5:  Dětská skupina
VZALO NA VĚDOMÍ A SOUHLASILO:
- zřízení dětské skupiny pod Mateřskou školou Dolní Měcholupy
s podílem městské části na fi nancování dětské skupiny

USN 23/6:  Rozpočtové úpravy
VZALO NA VĚDOMÍ A SOUHLASILO:
- s návrhem úpravy rozpočtu městské části spočívající v navý-
šení kapitoly 6171 Činnost místní správy, kapitálové výdaje na 
rezervační poplatek na koupi prostoru pro služebnu MP o 500 tis. 
Kč z kapitoly Rezerva
- s návrhem úpravy rozpočtu městské části spočívající v navýše-
ní kapitoly 4339 Ostatní sociální péče, na projekt Dětská skupina 
o 500 tis. Kč z kapitoly Rezerva
- s návrhem úpravy rozpočtu městské části spočívající v navý-
šení kapitoly 3111 Mateřská škola, na platy zaměstnanců dětské 
skupiny o 320 tis. Kč z kapitoly Rezerva
- s návrhem úpravy rozpočtu městské části spočívající v navý-
šení kapitoly 3117 Základní školy, kapitálové výdaje na investič-
ní projekt Polytechnická učebna u ZŠ o 1 000 tis. Kč z kapitoly 
Rezerva

USN 23/7:  Kompostéry
VZALO NA VĚDOMÍ A SOUHLASILO:
- s podáním žádosti o dotaci v rámci programu Operační pro-
gram Životního prostředí na domácí kompostéry

USN 23/8:  NESCHVÁLENO

USN 23/9:  Smlouvy o zřízení služebnosti
VZALO NA VĚDOMÍ A SCHVÁLILO:
- smlouvu o zřízení služebnosti se společností CETIN a.s. pro 
podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě na po-
zemku č. parc. 763 v k. ú. Dolní Měcholupy za jednorázovou 
náhradu ve výši 1.600 Kč bez DPH
- smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se 
společností U JEZÍRKA s.r.o. pro vybudování plynárenského za-
řízení NTL včetně HUP na pozemku č. parc. 728/4 v k. ú. Dolní 
Měcholupy

USN 23/10:  Dodatky smluv s SK
VZALO NA VĚDOMÍ A SCHVÁLILO:
- dodatek kupní smlouvy s SK Dolní Měcholupy 
- dodatek k Dohodě o narovnání s Glob Production s.r.o.
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USN 23/11:  Reakce na leták hnutí Naše obec - rozpočet
POVĚŘILO:
- starostu, aby se formou dopisu důrazně ohradil a vymezil vůči 
nepravdivému a manipulativnímu letáku hnutí Naše obec viz 
příloha, který byl distribuován do poštovních schránek v měst-
ské části, a aby si současně vyžádal omluvu ve formě letáku 
hnutí Naše obec, který bude distribuován stejnou formou jako 
nepravdivý a manipulativní leták hnutí NO. V textu omluvy musí 
být vysvětleno, že rozpočet na rok 2020 je vyrovnaný a mylně 
uváděná ztráta 44 mio korun je vlastně objem dotací a fi nanční 
výpomoci poskytnuté MHMP na investice zejména do zlepšení 
a vybudování infrastruktury městské části včetně dostavby budo-
vy sportovního klubu. V žádném případě tyto fi nanční prostředky 
nejdou na navyšování provozních výdajů a platy zaměstnanců 
úřadu. Městská část se zadlužila poprvé od roku 1989 ve výši 17 
mio korun právě z důvodu nutnosti převzetí celého fi nancování 
dostavby SK. SK bohužel díky neodbornému vedení a administ-
race celé investice ze strany zmocněnce výboru SK a zastupitele 
hnutí Naše obec p. Mgr. Pavla musel vrátit poskytnuté dotace ve 
výši 20 mio korun MHMP a MŠMT. 
Pokud by nedošlo k zásahu městské části, hrozila SK exekuce 
respektive insolvence a tudíž ztráta majetku tj. budovy a hřiště. 

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

Po dlouhé době jsme konečně 
stanovili termín pro vítání občán-
ků. Koronavirová situace a s tím 
související opatření neumožnily 
přivítat mezi námi nové občánky 
v původně plánovaném jarním 
termínu. Vzhledem k tomu, že je 
obřad připravován po tak dlou-
hé době, budou dětičky vítány ve 
čtyřech po sobě jdoucích časech. 
Zvány byly děti narozené do 30. 
4. 2020. Již všichni máte ve svých 

schránkách zvací dopis a mnozí jste již svou účast potvrdili. Po-
kud jste někdo ještě účast nepotvrdil nebo ji odmítáte, pošlete 
prosím na e-mail sekretariat@dolnimecholupy.cz Vaši informaci. 
Přípravu obřadu a dárečky pro děti je třeba zajistit předem. Pro-
sím Vás o dodržení stanovené lhůty do 31. 8. 2020. 
Pro děti narozené od 1. 5. 2020 budeme připravovat termín vítá-
ní přibližně na listopad tohoto roku, pokud nám to situace dovolí. 
Rodičům těchto dětí budou do schránek vloženy zvací dopisy 
s přesným termínem. 
Protože se situace neustále mění, nejsme schopni odhadnout, 
jaká situace 23. 9. 2020 skutečně bude. Moc Vás prosíme 
o sledování aktualit na našich webových stránkách, nebo když 
si nebudete jistí, můžete se telefonicky poptat v kanceláři úřadu.
Moc se na Vás těšíme a doufám, že nám tento obřad už nic ne-
překazí. Buďte na sebe opatrní. 

Jana Hlavatá

Vítání občánků

Naše městská část ve spolupráci se spo-
lečností Pražské služby a.s. a Magistrá-
tem hlavního města Prahy rozšiřuje místa 
sběru tříděného odpadu na svém území. 
Kromě navyšování počtu nádob nebo čet-
nosti svozu se jedná i o zřizování nových 
sběrných míst na sídlišti Malý háj. V květ-
nu byla otevřena dvě nová místa na kon-
ci ulice Honzíkova. Bohužel se na těchto 
místech objevuje značný nepořádek. Místa 
jsou přeplněná odpadem a svozová spo-
lečnost má potom velký problém s úkli-
dem. Takhle to opravdu nejde. Je třeba 
si uvědomit, že místa jsou dimenzována 

na běžný provoz domácností na sídlišti. 
V domech, které se nově postavily a do 
nichž se stěhují majitelé bytů a nájemní-
ci vzniká separovaného odpadu mnohem 
více. Proto je důležité, aby se lidé chova-
li zodpovědně a pokud je místo odpadem 
zaplněno, aby svůj odpad odvezli na jiné 
stanoviště nebo do sběrného dvora.
Je také nutné s odpadem správně zachá-
zet. Znamená to hlavně šetření s místem. 
Ukládání vzduchu do nádob není dobrý 
nápad. Kartonové obaly se musí rozřezat, 
plasty sešlapat apod. Pokud toto budeme 
dělat všichni, vejde se do nádob odpadu 

mnohem více.
Ve spolupráci s investorem se budeme 
snažit zajistit velkoobjemový kontejner, do 
kterého bude možné odpad uložit. Ale stále 
je důležité, aby s námi občané spolupraco-
vali. Naplněné místo sběru je třeba nahlásit 
na úřad městské části ideálně i s fotografi í 
místa na e-mail podatelna@dolnimecho-
lupy.cz a my už se o nápravu postaráme. 
Můžete nám však i zatelefonovat na číslo 
224 324 315. Pomozte nám ve veřejném 
prostoru udržet pořádek, aby se všem 
v naší městské části líbilo.

Martin Kembitzký

Takhle opravdu ne!
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Rozvoj naší městské části 
probíhá poměrně rychlým 
tempem především v ob-
lasti sídliště Malý háj. Přes-
tože se snažíme rozšiřovat 
kapacitu stávající základní 
školy v ulici Kutnohorská, 
rychlý nárůst obyvatel Ma-
lého háje nás přinutil se 
zamyslet nad budoucností 
školní výuky. Protože jsme 
momentálně schopni za-
jistit výuku pouze pro žáky 
1. stupně základní školy, 
rozhodli jsme se postavit 
školu novou a velkou, kde 
budou moci naše děti ab-
solvovat celou základní 
školní docházku.
Ve spolupráci s develope-
rem jsme získali pozemek 
na sídlišti Malý háj a vyhlá-
sili jsme architektonickou 
soutěž na podobu nové 
školní budovy. Do soutěže 
se přihlásilo celkem 55 ar-
chitektonických kanceláří 
z celé Evropy. Zasedání 
soutěžní poroty proběhlo 
na začátku měsíce června 
a byli vybráni tři vítězové 
a dva oceněné návrhy.
Vítězem se se svou před-
stavou moderní školní bu-
dovy stal architektonický 
ateliér PROJEKTOR, na 
druhém místě architekto-
nický ateliér MASCO (oba 
z České republiky) a jako 
třetí skončil ÉpítészStúdió 
z Maďarska. Oceněny 
byly také návrhy ateliérů 
BBCTA z Itálie a Achitectu-
reatelier CHEN TAN z Bel-
gie.
Naším záměrem je posta-
vit celý komplex základní 
a mateřské školy najed-
nou. Nicméně návrhy po-
čítají i s etapizací výstavby 
tak, že jako první by se 
postavila mateřská škola 
se zázemím a následně by 
byla dostavěna základní 
škola. Výstava všech návr-
hů proběhne 13. září 2020 
ve víceúčelové sportovní 
hale v Dolních Měcholu-
pech, ale již dnes bychom 
vám rádi představili vítěz-
né a oceněné návrhy.

Martin Kembitzký

Nová ZŠ a MŠ Malý háj

Vítězný návrh - Projektor - 1. část



Vítězný návrh - 2. část



Druhé místo - MASCO



Třetí místo - Epítész



Ocenění CHEN TAN



Oceněný BBCTA



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

KDY: v neděli 13.9.2020, prezence od 8:30 hodin, start závodu v 9:30 hodin 

KDE: dolnoměcholupský lesík

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

STARTOVNÉ: všechny kategorie zdarma

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

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

ŽIVOT V OBCI



FotoreportážFotoreportáž
Náš nadšený spoluobčan Adam inicioval společné cvičení v na-
šem fi tparku a je to vážně skvělé. Cvičí se zatím v pondělí a ve 
středu 19 – 20 hodin. Více na FB Stay Fit.

ŽIVOT V OBCI

V parku za školou máme zapůjčené Pražské židle. Naši senioři si 
vyzkoušeli, jak je příjemné společné posezení s kávou a něčím 
dobrým.



V anketě na FB jsme vybra-
li návrh, kterým bychom rádi 
ozvláštnili naši autobusovou 
zastávku. Děkujeme místním 
umělcům za iniciativu.

Přípravy na otevření naší Dět-
ské skupiny vrcholí. Máme vy-
malováno, vybíráme paní uči-
telky a připravujeme vybavení.

ŽIVOT V OBCI

Dali jsme k dispozici několik 
deskových her, aby vás to tam 
víc bavilo.

Máme vymalováno také v DPS a položeny nové podlahové kry-
tiny.



ŽIVOT V OBCI

V Malém háji je stále 
co řešit. Nainstalovali 
jsme zde nové koše. 
Odbor dopravy spo-
lečně s PČR zde pro-
vedl místní šetření, 
zda půjdou některé 
naše těžkosti vyřešit. 
Omezení rychlosti už 
nám bylo slíbeno. Na 
zastávkách Kutno-
horská jsme se ko-
nečně dočkali veřej-
ného osvětlení.

Vytváříme příležitosti potkat se s vámi, abychom vám ukázali, 
jak se můžete zapojit do dění v obci. Tentokrát na téma Dolní 
Měcholupy přátelské dětem.

Letošní školní rok jsme ukončili ve školce až 24. 7., abychom vyšli 
vstříc rodičům po koronavirové krizi, snad to pomohlo. Ve škole 

byl spojen konec s kulatými narozeninami 
pana ředitele, velká gratulace. Poděkování 
patří všem, dětem, zaměstnancům i rodi-
čům. A už to tu máme na novo!

Na prvňáčky čeká úplně nová 
třída, tak se těšte!

14
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Důležitá telefonní čísla Dolních Měcholup:
Úřad městské části:  272 706 441

Pošta Partner:  272 705 481

Městská policie:  272 700 662
      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

Ofi ciální stránky městské části Praha-Dolní Měcholupy
www.dolnimecholupy.cz

Úřední hodiny úřadu
Po   8:00 - 12:00     13:00 - 17:30
St    8:00 - 12:00     13:00 - 17:30

Pá   8:00 - 11:30
Telefon: +420 272 706 441

E-mail: urad@dolnimecholupy.cz

Provoz Partner
Po-Pá   8:00 - 18:00

Telefon: +420 272 705 481



 

 

UDĚLEJTE SPRÁVNÉ ROZHODNUTÍ! 
Start je od 9 hodin před restaurací 

Měcholupský park. 

Na startu malý dárek od firmy BIG SHOCK! 

Na výběr jsou klasické cyklotrasy  
30km nebo 60km 

NOVĚ připravená hvězdicová trasa k okolním 
rybníkům vhodná pro kolo i pěšky. 

Jedeme pro Radost! Všechny vybrané 
peníze budou věnovány DD Radost 

v Dolních Měcholupech. 

 
 

MĚCHOLUPSKÁ 
ŠLAPKA 

13. ročník cyklistického setkání  
se bude konat  

19. září 2020 

Měcholupští  cyklisté  
Vás zvou na sportovní sobotu 

Letos opět u příležitosti Dne bez aut 



 

 

UDĚLEJTE SPRÁVNÉ ROZHODNUTÍ! 
Start je od 9 hodin před restaurací 

Měcholupský park. 

Na startu malý dárek od firmy BIG SHOCK! 

Na výběr jsou klasické cyklotrasy  
30km nebo 60km 

NOVĚ připravená hvězdicová trasa k okolním 
rybníkům vhodná pro kolo i pěšky. 

Jedeme pro Radost! Všechny vybrané 
peníze budou věnovány DD Radost 

v Dolních Měcholupech. 

 
 

MĚCHOLUPSKÁ 
ŠLAPKA 

13. ročník cyklistického setkání  
se bude konat  

19. září 2020 

Měcholupští  cyklisté  
Vás zvou na sportovní sobotu 

Letos opět u příležitosti Dne bez aut 



PŘÍBĚHY  
BYČEJNÉHO 

ŠÍLENSTVÍ

Městská část 
Praha 
Dolní Měcholupy

PŘEDPRODEJ A REZERVACE VSTUPENEK: 

Úřad Městské části Dolní Měcholupy, paní Jana Hlavatá, 
e-mail: sekretariat@dolnimecholupy.cz,  +420 272 706 441

KDE DSP NAJDETE: 

www.divadelnisekce.cz

4.10.
2020

NE
19.00 V

ST
U

PN
É 100 

Kč
SPORTOVNÍ HALA 
DOLNÍ MĚCHOLUPY 
KUTNOHORSKÁ 638/54

&

ŠÍLENSTVÍ

„Většina lidí je v agónii a jsou na tom tak mizerně, 
že radši riskují další agónii, než aby se pokoušeli 
čelit svojí stávající životní situaci.“

Charles Bukowski



V říjnu 2019 se nám v Dolních Měcholu-
pech poprvé představil amatérský soubor 
Divadelní Sekce Praha s výtečným před-
stavením „Společenstvo vlastníků“. Proto-
že se představení vydařilo, našim divákům 
se líbily výkony herců a hercům se u nás 
dobře hrálo, bylo domluveno, že v břez-
nu roku 2020 navážeme naší spolupráci 
dalším představením. Bohužel nám tyto 
plány překazil COVID-19 a představení se 
neodehrálo. Mnozí z Vás máte nakoupe-
né vstupenky, které Vám samozřejmě platí 

na nový termín představení. Komu termín 
z jakéhokoliv důvodu nevyhovuje, může 
již zakoupené vstupenky v kanceláři vrátit 
a uhrazené vstupné mu bude vráceno. 

Opakovaně si Vás tedy dovolujeme pozvat 
na divadelní představení „Příběhy oby-
čejného šílenství“, které se bude konat 
v naší Víceúčelové hale – tělocvičně Kutno-
horská 638/54 dne 4. října 2020 od 19:00 
hodin.  Vstupenky v hodnotě 100,- Kč jsou 
k dispozici v kanceláři úřadu. Pokud bu-

dete chtít vstupenky vyzvednout až v den 
představení, z kapacitních důvodů si pro-
sím vstupenky zarezervujte na jméno tele-
fonicky (tel.: 272 706 441) nebo e-mailem 
(sekretariat@dolnimecholupy.cz). Obdržíte 
od nás platební údaje k úhradě vstupenek. 
K vyzvednutí je pak budete mít připraveny 
v místě hodinu před představením.

   Jana Hlavatá    

Divadelní představení

ŽIVOT V OBCI / ŠKOLA
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S koncem června nám skončil letošní ne-
tradiční školní rok. Škola však své dveře 
nezavřela ani o prázdninách. 

Po loňském úspěchu proběhly i letos 
v naší škole dva turnusy letního příměst-
ského tábora. 

Každý den se děti sešly ve škole a plnily 
záludné úkoly celotáborové hry. Děti se 
vžily do rolí vyšetřovatelů řešících případ 
loupežného přepadení poštovního vlaku 
s penězi. Poznaly, k čemu je důležitá dak-
tyloskopie, naučily se snímat otisky prstů, 
rozluštily důležité šifry a kódy nebo posíla-
ly zprávy, kterým porozuměl kromě odesí-
latele pouze příjemce. 

Díky nabytým vědomostem a zkušenos-
tem v pátek úspěšně dopadly a usvědčily 

pachatele a především našly uloupenou 
kořist. ☺

Prázdninové táborové dobrodružství



ŠKOLA / HASIČI
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Kromě celotáborové hry zažily děti spoustu dobrodružství na nej-
různějších místech a výletech po Praze - navštívily vodní svět 
v parku Gutovka, muzeum Lega, Petřínskou rozhlednu i taměj-

ší zrcadlové bludiště, zahrály si minigolf, našly východ z kuku-
řičného bludiště nebo se podívaly na Prahu z výšky 93 metrů 
z observatoře Žižkovské věže. 

Linda Hönigová
ZŠ Kutnohorská

I od letošního září přijímá Kolektiv mladých hasičů do svých řad nové 
členy. Kromě hlavní sportovní činnosti (Hry Plamen a účast na dal-
ších závodech po celé ČR) se věnujeme i organizování společen-
ských událostí.

Více informací o naší činnosti najdete na našich stránkách: hasi-
cidm.cz/mladi-hasici
V případě zájmu kontaktujte vedoucí kolektivu MH Ivetu Vojtovou 
na e-mailovou adresu vojtova.iveta@seznam.cz

Od září přijímáme nové členy do kategorií:
Starší žáci
Ročník narození 2006 až 2009
Tréninky každé úterý 17:00-18:30 a čtvrtek 17:00-18:30
Mladší žáci 
Ročník narození 2010 až 2014
Tréninky každý čtvrtek 17:00-18:00
Přípravka
Ročník narození 2015, 2016, maximální počet dětí omezen
Tréninky každý čtvrtek 17:00-18:00

Kolektiv vedoucích mládeže SDH

Kolektiv mladých hasičů přijímá nové členy



HASIČI
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Dne 25. června proběhlo v Dolních Mě-
cholupech setkání s nejstarším pražským 
zasloužilým hasičem, panem Oldřichem 
Podehradským.

Pan Podehradský, který se v letošním roce 
dožívá 94 let, je členem SDH Dolní Měcho-
lupy již 75 let. Navzdory svému věku však 
stále pečuje o kroniku dolnoměcholup-
ských hasičů, do které provádí pravidelné 
zápisy z činnosti našeho sboru.

Setkání na zahradě Pečovatelského domu 
proběhlo za iniciativy vedoucího Akti-
vu pražských zasloužilých hasičů, pana 
Františka Vance, a kromě členů z Dolních 
Měcholup se jej zúčastnili i členové SDH 
Horní Měcholupy a zástupci městské části.

Hasičský životopis 
Oldřicha Podehradského
Oldřich Podehradský (*1926) zasvětil 
celý svůj život hasičině. Ve svých devate-
nácti letech v roce 1945vstoupil do našeho 
SDH a ihned se stal jednou z nejvýrazněj-
ších person někdejších měcholupských 
hasičů, kdy zastával roli jednatele sboru. 
Zanedlouho po absolvování základního 
výcviku se stal i členem jednotky.

Po návratu z vojny v roce 1950, kde pů-
sobil i jako velitel kasárenského požární-
ho družstva, se znovu zapojil do činnosti 
a brzy se stal velitelem sboru. Byl jedním 

z iniciátorů zřízení stanice první pomoci 
Požárního sboru se stálou službou a vlast-
ní sanitkou, o něco později, v roce 1955 se 
stal organizátorem výstavby vlastní požár-
ní zbrojnice. Ta byla uvedena do provozu 
v roce 1957 a byť na jejím místě dnes sto-
jí sportovní hala, význam této zbrojnice je 
pro rozvoj sboru dodnes nedocenitelný.

V letech 1973 až 1995 byl starostou na-
šeho SDH. Po dvaadvaceti letech služby 
dobrovolně předal nejvyšší funkci v našem 
sboru a začal se naplno věnovat péči o kro-
niku dolnoměcholupských hasičů. O kroni-
ku samotnou pečuje dodnes.

Sbor za jeho vedení dosáhl uznání „Za mi-
mořádné zásluhy“ od ústředí dobrovolného 
hasičstva i od ministra vnitra ČR.

V roce 2000 v Přibyslavi převzal z rukou 
tehdejšího starosty SH ČMS titul Zasloužilý 
hasič, který se uděluje za celoživotní práci 
a přínos dobrovolnému hasičstvu. O pět let 
později byl vyznamenán Řádem svatého 
Floriána za mimořádné výsledky celoživot-
ní práce. Pan Podehradský coby pamětník 
často přispívá i do zpravodaje články za-
bývajícími se historií a rozvojem Dolních 
Měcholup.

-SDH-

Setkání s nejstarším pražským zasloužilým hasičem



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

PREMIÉRA WEST SIDE STORY
Ač nám všem ještě v dubnu připadalo, že 
premiéra rok připravovaného muzikálu se 
nebude konat… BYLA. 
V náhradním termínu 28. 6. 2020 se jeviště 
Divadla Horní Počernice ponořilo do tmy 
a z něj na zaplněný sál vystoupily postavy 

inspirované nesmrtelnou Shakespearovou 
hrou Romeo&Julie.
Herci všech divadelních spolků Leonardo 
předvedli úžasné představení plné tance, 
zpěvu (i naživo profesionálně přímo na je-
višti) a hereckého umění. 
V sobotu 12. 9. 2020 hrajeme znovu a to 

přímo v Dolních Měcholupech – při příz-
nivém počasí na přenosném jevišti v par-
ku, při nepřízni počasí jeviště stavíme ve 
sportovní hale. Srdečně zveme všechny na 
představení!

22
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VOLNÝ ČAS

PRÁZDNINOVÝ PROGRAM 
V LEONARDU

Ani o prázdninách nespíme. Hned v čer-
venci jsme rozjeli taneční setkání dospě-
lých, snažili jsme se vynahradit čas prose-
zený doma v karanténě.
Také malíři pokračovali ve své tvorbě a to 
díky Art Session. Červencové bylo věnova-
né Africe a srpnové Hvězdné obloze.

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
Letos na děti v červenci čekaly celé 4 tý-
denní turnusy a v každém program pro 
2 - 3 věkové skupiny. V srpnu pak probíhaly 
„příměšťáky“ další tři týdny. Celkem jsme 
o letošních letních prázdninách v Leonardu 
uspořádali 16 běhů táborů, které měly do-
hromady bezmála 230 účastníků - dětí ve 
věku 3 - 14 let.

KROUŽKY A KURZY
V pondělí 7. září 2020 se v Leonardu zno-
vu rozběhnou pravidelné kroužky a kurzy. 

Máme pro vás připravenou i úplnou no-
vinku, která potěší zejména obyvatele 
Malého Háje.
Otevíráme Leonardo Malý Háj.
V jeho rámci rodiče mladších dětí zaujme 
zejména klub MALENKA, který pro Vás 
připravuje širokou škálu aktivit. V Malence 
budeme zajišťovat celodenní kvalitní hlí-
dání včetně stravování v čase 7 - 15 hod. 
Centrum bude vedené v duchu základů 
zdravé výchovy k přírodě (zahradničení 
dětí na vlastních minizáhoncích), sportu 
uvnitř (cvičení s prvky jógy, gymnastiky, 
minitančení) i venku (sportovní aktivity za 
každého počasí), ale i v duchu rovnoměr-
ného duševně psychomotorického vývoje 
dětí (grafomotorika, logohrátky). 

Malenka nabídne přátelskou a rodinnou 
atmosféru s malým kolektivem (kapacita 
omezena - 15 dětí). Díky našemu pestré-
mu programu naučíme naše nové kamará-
dy spoustu dovedností. To vše v rovnováze 
s moderním životním stylem a přírodou. 
Záleží nám na tom, kde žijeme, a proto se 
v Malence budeme ubírat směrem ekolo-
gické výchovy. Děti nenucenou formou zís-
kají respekt k přírodě a lásku k ní. Budeme 
klást důraz na učení vhodných stravova-
cích návyků, zvládnutí odloučení od rodi-
čů, základy samostatnosti jako je oblékání, 
stolování, spolupráce v kolektivu, tolerant-
nost, to vše pod vedením zkušených peda-
gogů a lektorů.

Dopoledními aktivitami to v Malence vše 
bude začínat, ale rozhodně ne končit. Na 
odpoledne bude připraven program LEO-
NARDA, na který jste zvyklí, v přímé ná-
vaznosti na to, co děti zažívají v Malence. 
Jak děti z Malenky, tak jejich trochu star-
ší sourozenci a kamarádi, budou moci 
navštěvovat samostatné hodiny grafomo-
toriky, logohrátek, základů gymnastiky, 

běhání pro děti. Samozřejmostí odpoled-
ních aktivit bude i vzdělávací část formou 
doučování, procvičování školních doved-
ností. Budou zde i oblíbené kroužky pro 
děti a dospělé jako je pilates, tancování, 
fi t hodiny, jóga, kurzy pro cizince a další. 
Doufáme, že v Leonardu - Malý Háj si kaž-
dý najde svoji oblíbenou aktivitu.

Těšíme se na vzájemnou spolupráci 
a spoustu zážitků s Vámi a našimi novými 
malými kamarády.

Kolektiv lektorů LEONARDO
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7 otázek pro…
Manželé Ctirad a Jana Hemelíkovi
bydlí mezi námi v Dolních Měcholu-
pech 12 let. Oba jsou to velmi milí, 
vzdělaní a pozitivní lidé, ona krásná, 
on charismatický, tvoří skvělý pár. V je-
jich společnosti se cítíte dobře a uvol-
něně. S oběma jsem měla možnost se 
osobně potkat, jsou to profesionálové 
a přitom skromní lidé. 
Ctirad je studovaný strojař; založil ně-
kolik fi rem a neziskových organizací; 
podniká od devatenácti let, základ jeho 
podnikání tvoří organizování eventů 
(festivaly, konference, koncerty, semi-
náře…), mezi největší patří Festival 
Evolution na Holešovickém Výstavišti. 
Také má rád marketing a komunikaci, 
mezi projekty, které startoval, bylo na-
příklad Flowee.cz či kreativní agentura 
Bfl ow.cz. V posledních dvou letech se 
plně věnuje projektu Artinii.com, kte-
rým chce „předělat“ fi lmovou distribuci 
a přímo propojit producenty s diváky 
po celém světě a na to navazující pro-
jekt Mytitle.com, který poskytuje digi-

tální ochranu. 
Jana je herečka, tanečnice, koučka; 
nyní absolvuje pětiletý výcvik integra-
tivní psychoterapie zaměřené na tělo.

Proč jste se rozhodli pro domov 
v Dolních Měcholupech? 
Jana: První byt, který jsem viděla v in-
zerci, byl právě tento, hned jsem vě-
děla, že je to ono. Nic lepšího jsme už 
nenašli a já jsem už ani nechtěla. Nej-
prve jsme sem tedy přišli do pronájmu 
a tento byt jsme později odkoupili. Já 
jsem hybatel našeho bydlení, Ctirad 
toho ostatního. Teď bydlíme v domku, 
který jsem si tu také našla já. Začala 
jsem se dívat na pozemky… a bylo to, 
zase láska na první pohled.
Ctirad: Nutno podotknout, že jsme byli 
v tu chvíli v Jeseníku, makléř už měl na 
ten byt 3 nebo 4 zájemce a řekl nám, 
že kdo dřív přijde, ten dřív mele. Tak 
jsme se sbalili, hned ráno vyrazili a byt 
byl náš.

Jak se tu žije zaměstnaným rodičům 
s dětmi?

Jana: Žije se tu krásně, neměnila bych. 
Před dětmi jsem tančila fl amenco a in-
dický tanec, hodně jsem vystupovala, 
teď už to mám jako zábavu, ale mohu 
to propojit právě s mou nynější prací, 
terapií zaměřenou na tělo. S dětmi 
mám společnou aktivitu. Začala jsem 
je vozit na parkour a hrozně mě to nad-
chlo. Myslela jsem, že už akrobacii ne-
zvládnu, ale trenér mě vyvedl z omylu. 
Ctirad: Trenér je sedmadvacetiletý kluk 
a Jana dělá salta! ☺
Ctirad: Ano, souhlasím. Jsme tu spo-
kojeni. Ta atmosféra je tu skvělá, žije 
se tu dobře. 
Jana: Když jsme slyšeli Dolní Měcho-
lupy, mysleli jsme si, že je to daleko, 
ale je to do centra blíž než jsem my-
slela. 
Ctirad: Já jsem tudy jezdil dříve do Ří-
čan, ale ani jsem nevěděl, jak se to tu 
jmenuje… 

Myslíte si, že žijeme ve šťastné 
době?
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Ctirad: Myslím, že čím blíž jsou lidi 
k sobě, jsou šťastnější, čím víc se do-
týkají nějakého systému kolem nás, 
jsou z toho nešťastní. My jsme s Ja-
nou spoluzaložili nadační fond Šťast-
né Česko. S panem Hartlem a agen-
turou Stem měříme štěstí v Čechách 
už třetí rok. Měřící model jsme převzali 
z Bhútánu, jediné země, která neměří 
hrubý domácí produkt, ale hrubé do-
mácí štěstí, a upravili ho na evropské 
poměry (V Bhútánu se ptají, kolik má 
rodina volů ☺, a to by v Evropě úplně 
nezafungovalo). 
Jana: Já vnímám štěstí jako terapeut 
v postoji, někdy jen stačí změnit postoj 
k problému a jste šťastnější. Člověk se 
to musí leckdy učit. Je důležité, jsou-
li u lidí smysluplně pokryty primární 
vztahy. Nemusíte mít mnoho přátel, 
ale musíte někam patřit. 

Co udělat, aby se lidé cítili šťastněj-
ší, byli šťastnější?
Ctirad: Z našeho měření nám vychá-

zí, že jedna z největších korelací mezi 
štěstím a člověkem je ve vzdělávání. 
Například jedna z aktivit fondu je, že 
do občanské nauky vkládáme element 
domácího štěstí jako důležitou věc, 
o které má smysl mluvit. Politici by se 
měli věnovat regionálním tématům, 
multiplikaci peněz v regionu. Když 
jsme se nastěhovali do Dolních Mě-
cholup, tak jsem začal vozit auto do 
místního servisu a začal hrát tenis na 
místním kurtu, abych podpořil místní 
a stal se součástí komunity.
Jana: Budovat vztahy, opravdu hlavně 
vztahy a prožitky. Necítit osamění.

Zbývá-li vám ještě čas pro sebe, jak 
s ním naložíte?
Ctirad: Myslím, že ano, že nám zbývá 
čas na sebe.
Jana: Umíme si vytvořit prostor, aby-
chom byli spolu a také někdy bez dětí. 
Máme dva syny, 7 a 11 let a pak také 
psa. Máme rádi přírodu. Cestovat, jít 
do lesa, do klidu. Já to opravdu po-
třebuji, narodila jsem se v Jeseníku. 
Proto mě moc baví Měcholupy, je to 
Praha, ale vesnice ☺ Nám se tu líbilo 
hned. A pak nás baví ještě náš mlýn, 
tam budujeme, společně natíráme…
Ctirad: Mlýn, to je naše chlubidlo. Po 
dvou dnech práce mě to tak umrtví, 
že se tam tak krásně vyspím. Je to 
120 km kamkoli, střed republiky. Jinak 
chodím na tenis, s našima klukama si 
ve třech zahrát fotbálek.

Co jste dělali v COVID době?
Jana: To byla pohoda, to jsme byli rádi, 

že bydlíme v Měcholupech a máme 
dům se zahradou. Dopoledne 1. a 4. 
třída na pohodu, uvařit, potom jsem 
to tu s pejskem oběhla, hodinu až dvě 
venku.
Ctirad: já jsem doma pracoval. Bylo 
tedy dobré, že jsem měl pravidelnou 
stravu, seděl jsem na balkóně, ověše-
ný telefony, opálil jsem se. Podařilo se 
mi zhubnout. Ostatní kolegové zmo-
hutněli, já zeštíhlel. Chtěl jsem začít 
cvičit, ale zatím jsem nezačal…

Uvažujete o tom, zaměřit nějakou 
svou aktivitu na Dolní Měcholupy?
Ctirad: Ano, rád bych tu rozjel s ka-
marádem fi lmový klub. Chybí nám tu 
pro dospělé nějaké menší pravidelné 
společné aktivity. Tohle mi přijde jako 
ta správná vztahová vlna. 
Jana: Já jsem součástí projektu 
Restart, bohužel nejsem právě já pa-
tron Radosti tady v Dolních Měcholu-
pech. Jezdíme koučovat do dětských 
domovů a pomáhat dětem, které je 
opouští, se začlenit se do samostatné-
ho života. Nicméně mohla bych udělat 
taneční workshop, indický tanec či fl a-
menco.

Moc děkuji Janě a Ctiradovi za krás-
nou hodinku v místní restauraci 
u domácí limonády, bylo to inspira-
tivní setkání plné smíchu. Přeji hod-
ně úspěchů do všech aktivit, které 
plánují a samozřejmě, ať se jim tu 
s námi hezky žije.

Jana Doláková



HISTORIE

Dolní Měcholupy očima pamětníka 
Oldřicha Podehradského

Skauting – Junák v Dolních Měcholupech  

Činnost je zaměřena převážně na vztah 
k přírodě, sportu, táboření, službě druhým, 
kázni a lásce k vlasti. Ne vždy byl Junák 
státnímu zřízení po vůli a proto byl v někte-
rých letech potlačován (zakázán) – stalo se 
tak v letech 1939 - 1945 a 1948 - 1989. 
U nás v Měcholupech byl Junák zalo-
žen krátce po osvobození v květnu 1945 
a sdružoval až osmdesát dětí s několika 
vedoucími. Na tu dobu to byla velmi počet-
ná organizace, která byla na veřejnosti do-
statečně viditelná, zvláště pak ve slušivých 
stejnokrojích. Ten byl, kupodivu, dodáván 
„ústředím“ v krátké dodací době a bez 
ohledu na přídělové hospodářství. Junák, 
kromě vlastního zaměření, se účastnil ve-
řejných akcí. Kupříkladu to byl tzv. „Mírový 
pochod obcí“, „Mírová mše v kostele v Du-
bečku“, Veřejný pohřeb občana Hory“ (kte-
rý padl v květnové revoluci), ale také „Ná-
rodních prvních žní“. Třicetičlenná skupina 

děvčat a chlapců starších 14-ti let odjela na 
sklizně do obce Sloveč v okrese Nový By-
džov, kde pobývala celý srpen. Vlastní čin-
nost probíhala v oddílech dle věku. Oddíly 
děvčat ve věku od 7 do 10 let nese název 
„světlušky“, oddíl chlapců téhož věku „vlča-
ta“, ve věku 10 až 15 let „skautky“ a „skauti“, 
ve věku 15 až 21 let společný název „ro-
veři“ a od věku 21 let se zovou „oldskauti“.

Každá skupina měla svého vedoucího, 
který organizoval její činnost: setkání, vý-
chovu, lovení bobříků, pracovní výchovu, 
společná koupání, táboření, varty, zpěv, 
sport, nocování v přírodě, apod… K dis-
pozici pro ně byla místnost – „strážnice“ 

Světové skautské ústředí má sídlo v Ženevě. Skautské hnutí se v českých zemích šířilo pod vlivem 
A.B.Svojtíka (*1876 †1938 kantor, hudebník) již před první světovou válkou. V roce 1914 tak byla založe-
na skautská organizace s názvem „Junák – Český skaut“, po roce 1918 byla přejmenována na „Česko-
slovenský Junák – Skaut“ a současný název zní „Junák – Svaz Skautů a Skautek ČR“. 

Odznak Roverů Odznak Vlčat Odznak Junák

ve dvoře obecního domu, která jim byla 
poskytnuta místními hasiči. Tak tomu bylo 
do roku 1948. Změna politického režimu ve 
státě již tomuto sdružení mládeže nepřála 
a došlo opětovnému úplnému zákazu čin-
nosti. Po dvaceti letech, na jaře roku 1968, 
došlo ke krátkému politickému uvolnění, 
a tak se několik mladších osob pokusilo 
činnost Junáka znovu obnovit, avšak rok 
1970 vše opět znovu defi nitivně překazil.

Oldřich Podehradský

Čelo Junáků při „Mírovém pochodu“ 
roku 1945 – zleva zepředu: Věra Šacho-
vá, Evžen Uherecký, Lída Pulcová, Líba 
Voříšková, Jaroslav Kozel.
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(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



 

 

Můžete se těšit na výstavu návrhů 
zaslaných do architektonické 

soutěže na podobu nové 
MŠ a ZŠ v Malém háji. 

Zájemci si prohlédnou prostory 
nové přístavby učebny a jídelny 

u sportovní haly. 

Pro děti jsou připraveny soutěže a 
oblíbené atrakce. 

ZVEME VÁS NA 
 

    

TRADIČNÍ 

 

SETKÁNÍ 
ZA ŠKOLOU 

 

    

13. 9. 2020 
14:00 

 

Park za školou 
v Dolních Měcholupech 

 

 5. ročník 
běžeckého závodu 

Velká měcholupská 
běžecký závod 

pro všechny věkové kategorie 

 

Koláčky a káva 
ZDARMA 

 

Zahraje Duo Amis 

 


