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Slovo starosty

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA

Vážení občané,
opět přemýšlím o čem psát 
v dnešní „rozviklané“ době. Čím 
dál více se mi honí hlavou otáz-
ka co je v životě důležité a co nás 
spojuje. 
Byť každý žijeme svůj vlastní 
a osobitý příběh, tak také proží-
váme společně i příběh Dolních 
Měcholup. Pro mne se oba příbě-
hy velmi silně prolínají. Nedávno 
jsem se dozvěděl, že můj prapře-
dek Adam Šebek je v roce 1651 
zmiňován v Dolních Měcholupech 
jako 75 letý kmet. To by znamena-
lo, že se narodil roku 1576 a zažil 
ještě slávu rytíře Adama Zapské-
ho ze Zap na Dubči. Toto propo-
jení cítím jako velký osobní záva-
zek, protože jsme všichni součástí 

něčeho, co tu bylo již dlouho před námi, něčeho co nevzniklo teď 
a tady pouze naším přičiněním, ale bylo budováno předchozími 
generacemi. 

To, jak se dnes máme, není zdaleka jen naše zásluha. Dolní 
Měcholupy nám jsou do jisté míry pouze propůjčeny a měli by-
chom je našim dětem předat v lepším stavu, než v jakém jsme 
je převzali. Nejsilněji vnímám identitu Dolních Měcholup na náv-
si. Historická náves je pro mne odkazem předků. Něčím co zde 
přetrvalo věky do dnešních dnů a propojuje nás s naší nejstarší 
minulostí. Pravděpodobně již ve 13. století byl založen tento vel-
korysý veřejný prostor obklopený budovami statků místních hos-
podářů. Bylo tomu tak i o 300 let později v době sedláka Adama 
Šebka a tento stav přetrval až do 21. století. Je to urbanisticky 
významný celek a z hlediska dějinné kontinuity Dolních Měcho-
lup naše největší historická památka. Náves se dnes hodně pro-
měňuje, ale její vesnický charakter zůstává i nadále zachován. 
Přál bych si, abychom se na této dolnoměcholupské hodnotě do-
kázali shodnout, vážili si jí a bojovali za její zachování.

Krásným osobním vkladem pro naši náves se stala poeticky vy-
malovaná autobusová zastávka. Děkuji Leonardu a hlavně paní 
autorce Daniele Kuruc za tuto osobitou proměnu tohoto obyčej-
ného místa v neobyčejné. Díky deštivému podzimu máme letos 
návesní rybníček plný vody a tak by snad při troše štěstí a hodně 
mrazu mohlo dojít i na bruslení.

Naši školáci si školy zatím moc neužili, ale moc se mi líbila akce 
Pěšky do školy i dušičková výstava dýní.

Radost mi udělala i novinka, kterou je pojízdná prodejna Domů 
bez obalu. Zastavuje se jak v Malém háji, tak v ulici Za kovárnou. 
Jejich zboží je šetrné k přírodě a to je hodnota, kterou v Dolních 
Měcholupech podporujeme.

Veřejné akce stále ještě nejsou povoleny, ale snažíme se, aby 
alespoň něco z adventní nálady bylo zachováno. Rozsvícení 
vánočního stromečku i rybí polévka jsou tím nejmenším, co se 
mohlo uskutečnit. No a „Zpívání u kapličky“ se bude konat mini-
málně online. Tak pokud chcete vidět posvěcení jesliček a hraní 
koled v přímém přenosu, tak si nezapomeňte naladit 20.12.2020 
v 17:30 náš videopřenos.

Přeji Vám poklidné prožití Vánoc a šťastný a úspěšný celý příští 
rok 2021.

Váš starosta Jiří Jindřich
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Zastupitelstvo MČ Praha - Dolní Měcholupy na svém veřej-
ném 26. zasedání konaného dne 19. 10. 2020 prostřednic-
tvím videokonference, schválilo tato usnesení:

USN 26/1: Bezpečnostní situace v městské části
VZALO NA VĚDOMÍ:
- zprávu městské policie o bezpečnostní situaci v městské části 
za měsíc září 2020, kdy se v MČ v části spadající pod MOP 
Uhříněves událo 6 TČ

USN 26/2: Hospodaření za 1. pololetí 2020
VZALO NA VĚDOMÍ:
- předloženou zprávu o hospodaření městské části Praha-Dolní 
Měcholupy za 1. pololetí roku 2020
- zprávu o hospodaření příspěvkových organizací městské části 
– mateřské školy a základní školy za 1. pololetí 2020
SOUHLASILO:
- s plněním rozpočtu městské části za 1. pololetí roku 2020
- s hospodařením příspěvkových organizací za 1. pololetí roku 
2020

USN 26/3: Sídlo společnosti Mirident s.r.o.
VZALO NA VĚDOMÍ:
- žádost o vydání souhlasu s umístěním sídla
- žádost o změnu nájemní smlouvy
SOUHLASILO:
- s umístěním sídla společnosti Mirident s.r.o. na adrese Dolno-
měcholupská 168/37
- se změnou nájemní smlouvy

USN 26/4: Oprava běžecké dráhy u hasičské zbrojnice
VZALO NA VĚDOMÍ:
- zápis z jednání komise pro otevírání obálek, posouzení a hod-
nocení nabídek k zakázce malého rozsahu „Oprava běžecké 
dráhy v ulici Ke Slatinám, Praha Dolní Měcholupy“ 

USN 26/5: Různé – oprava komunikace Ke Školce
VZALO NA VĚDOMÍ:
- zápis z jednání komise pro otevírání obálek, posouzení a hod-
nocení nabídek k zakázce malého rozsahu „Oprava komunikace 
Ke Školce“

Zastupitelstvo MČ Praha - Dolní Měcholupy na svém veřej-
ném 27. zasedání konaného dne 23. 11. 2020 prostřednic-
tvím videokonference, schválilo tato usnesení:

USN 27/1: Bezpečnostní situace v městské části
VZALO NA VĚDOMÍ:
- zprávu městské policie o bezpečnostní situaci v městské části 
za měsíc říjen 2020, kdy se v MČ událo 6 TČ
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PERIODICKÝ TISK vydávaný Městskou částí Praha - Dolní Měcholupy
Dolnoměcholupská 168/37, 111 01 Praha 10
Evidenční číslo: MK ČR E 21639
Distribuce: zdarma do schránek obyvatel této městské části
Náklad: 1 700 ks
Ceník inzerce: www.dolnimecholupy.cz/inzerce-zpravodaj

Příjem inzerce a příspěvky do Zpravodaje zasílejte prosím na e-mail: zpravodaj@dolnimecholupy.cz
Redakce: Václav Janko
Uzávěrka příspěvků pro následující číslo nejpozději do 4. 2. 2021.
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 27/2: Hospodaření k 30. 9. 2020
VZALO NA VĚDOMÍ:
- předloženou zprávu o hospodaření městské části Praha-Dolní 
Měcholupy k 30. 9. 2020
- zprávu o hospodaření příspěvkových organizací městské části 
– mateřské školy a základní školy za k 30. 9. 2020
SOUHLASILO:
- s plněním rozpočtu městské části k 30. 9. 2020
- s hospodařením příspěvkových organizací k 30. 9. 2020

USN 27/3: Rozpočtové opatření
VZALO NA VĚDOMÍ:
- návrh úpravy rozpočtu městské části spočívající v navýšení ka-
pitoly 3419 TV činnost, běžné výdaje úhradu dopočtu spotřeby 
plynu u sportovní haly za rok 2014 – 2018 o 336 200 Kč z kapi-
toly Rezerva
SOUHLASILO:
- s navýšením kapitoly 3419 TV činnost, běžné výdaje 
o 336 200 Kč z kapitoly Rezerva

USN 27/4: Revokace usnesení – 10. učebna ZŠ Kutnohorská
VZALO NA VĚDOMÍ:
- doporučení KV v zápise č. 8 ze dne 13. 10. 202
- revokaci usnesení Zastupitelstva MČ Praha – Dolní Měcholupy 
č. 40/4 ze dne 13. 3. 2018 týkající se zadání studie na 10. kme-
novou učebnu ZŠ Kutnohorská“
REVOKUJE A RUŠÍ:
- usnesení ZMČ Praha – Dolní Měcholupy č. 40/4 ze dne 
13. 3. 2018 týkající se zadání studie na 10. kmenovou učebnu 
ZŠ Kutnohorská navýšením kapitoly 3419 TV činnost, běžné vý-
daje o 336 200 Kč z kapitoly Rezerva

USN 27/5: Pronájem prostoru Leonardu
VZALO NA VĚDOMÍ:
- žádost OS Leonardo o možnost využívání pozemku č. parc. 
802/1 v k.ú. Dolní Měcholupy 
SCHVÁLILO:
- výjimku ze Směrnice – ceník pronájmů pro OS Leonardo týkají-
cí se bezplatného využívání pozemku č. parc. 802/1 v k.ú. Dolní 
Měcholupy do 31. 12. 2021 za podmínky uvedení pozemku do 
stavu bez případných provizorních staveb

USN 27/6: Petice „Les Dolní Měcholupy“
VZALO NA VĚDOMÍ:
- petici občanů Dolních Měcholup týkající se oplocování lesních 
ploch a věcných břemen v dolnoměcholupském lesíku
SCHVÁLILO:
- přistoupení MČ Praha-Dolní Měcholupy k této petici
POVĚŘILO:
- starostu i nadále vymáhat dodržování zákona v této věci
- starostu předáním petice České inspekci životního prostředí 
a zasláním jejích kopií úřadu MČ Praha 15 a úřadu MČ Praha 11
- tajemnici písemným vyrozuměním petičního výboru

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

 

 

VÁNOČNÍ 
OTEVÍRACÍ DOBA 

 

POŠTA PARTNER 

Pondělí – středa 21. – 23. 12. běžná otevírací doba 

Čtvrtek – pátek 24. – 25. 12. vánoční svátky 
ZAVŘENO 

Pondělí – středa 28. – 30. 12. běžná otevírací doba 

Čtvrtek 31. 12. 8 – 12 hodin 

Pátek 1. 1. 2020 Nový rok 
ZAVŘENO 

 

 
Úřední hodiny úřadu se v období 

vánočních svátků a Nového roku nemění. 

Městská část Praha – Dolní Měcholupy
PLÁN PŘISTAVOVÁNÍ

VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ

na rok 2021 – I. pololetí

čas přistavení: 16.00 - 20.00 hodin

1.2.2021 pondělí Pod Lesíkem
15.2.2021 pondělí Ke Slatinám

1.3.2021 pondělí Ke Dráze
15.3.2021 pondělí Parková
29.3.2021 pondělí V Dolinách
12.4.2021 pondělí Kardausova
26.4.2021 pondělí Pod Lesíkem
10.5.2021 pondělí Ke Slatinám
24.5.2021 pondělí Ke Dráze

7.6.2021 pondělí Parková
21.6.2021 pondělí V Dolinách

Do kontejnerů lze odkládat pouze domovní odpad, např. nábytek, kovové odpady,
zdravotní techniku, podlahové krytiny apod.
Do  kontejnerů  nelze odkládat  sklo,  papír,  plasty,  nápojové  kartony,  stavební
odpad či nebezpečné odpady.

V případě, že kontejner není v daném termínu na uvedeném stanovišti,
volejte prosím úřad MČ Praha – Dolní Měcholupy na tel.  224 324 315
nebo 722 446 163.
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Množství městského odpadu s postupem 
let stále roste. Odpadem se stávají i věci, 
které jsou funkční, téměř nové či jednodu-
še znovupoužitelné. Praha nyní apeluje na 
své obyvatele, aby před vyhozením napří-
klad nábytku, knih či sportovního vybavení 
uvažovali nad tím, zda by se tyto předměty 
nedaly znovu využít pro potřebné obyvatele 
Prahy. Díky projektu hlavního města Prahy 
a Pražských služeb je totiž nyní mohou lidé 
jednoduše odvézt do sběrného dvora s re
-use pointem. Zde už pro ně zaměstnanci 
prostřednictvím elektronické aplikacehtt-
ps://praho.nevyhazujto.cz/najdou nové 
uplatnění. 

„Re-use koncept, kdy věci nacházejí nové 
uplatnění, místo aby byly vyhozeny, už 
úspěšně funguje v zahraničí. Věříme, že i 
u našich občanů najde ohlas. Hlavní město 
Praha a Pražské služby se pravidelně vě-
nují tématůmsprávné recyklace, využívání 
alternativ k jednorázovým obalům a naklá-
dání s biologickou složkou odpadu. I malá 
změna v našem spotřebitelském chování 
může mít v celkovém měřítku velký dopad. 
Jde o další příspěvek na cestě hlavního 
města k cíli snížit množství odpadu a za-
vést cirkulární ekonomiku,“ říká k projektu 
náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast 
životního prostředí Petr Hlubuček.

V pilotním projektu fungují dva sběrné dvo-
ry: v ulici Zakrytá, Praha 4 – Spořilov, a 
Pod Šancemi 444/1, Praha 9 - Vysočany. 

Ty jsou vybaveny speciálním uzavřeným 
skladovým velkoobjemovým kontejnerem 
pro uložení objemných předmětů (náby-
tek, sportovní vybavení, kočárky, zdra-
votní pomůcky atd.) a stavební buňkou 
pro uložení drobných předmětů (nádobí, 
knihy, hračky, apod.). Proškolená ob-
sluha předměty posoudí, zdokumentuje 
a postará se o jejich správné uskladnění. 
Následně je zanese do aplikace, kde se 
zobrazí partnerským organizacím - chari-
tám, městské nábytkové bance, sociálním 
odborům a dalším. Předměty, které nevy-
užijí tyto organizace, si mohou lidé rezer-
vovat ve veřejně přístupné části aplikace a 
poté zdarma vyzvednout.

Pilotní projekt začal 1. října 2020. V přípa-
dě, že se osvědčí, město plánuje jeho roz-
šiřování i do dalších sběrných dvorů. 

Více informací Praha nabízí na stránkách 
https://reuse.praha.eu/.

Lidé mohou také sami přímo využít inter-
netovou aplikaci 

https://praho.nevyhazujto.cz/a nabídnout 
zde věci k dalšímu použití. 

Kontakty na pilotní sběrné dvory: 
• Zakrytá: mob. 731 122 891, e-mail info@
psas.cz
• Pod Šancemi: mob. 739 682 180, e-mail 
info@psas.cz

Praha 25. 11.2020

Vít Hofman
Tiskový mluvčí Magistrátu hl. m. Prahy
Tel.: 778 737 868, e-mail: vit.hofman@

praha.eu

Praha dává použitým věcem druhou šanci. V říjnu 
odstartoval pilotní projekt re-use pointů ve sběrných 
dvorech
Nejlepší odpad je ten, který nevznikne. Řada použitých věcí může dále sloužit a nemusí se odpadem 
vůbec stát. Hlavní město Praha společně s Pražskými službami proto nově nabízí lidem možnost odložit 
dosud funkční, zachovalé či takřka nové věci ve dvou sběrných dvorech - na Spořilově a ve Vysočanech 
v tzv. re-use pointech. Odtud budou nabídnuty potřebným k dalšímu využití. 
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ŽIVOT V OBCI

Městská část ve spolupráci s Magistrátem 
hl. m. Prahy a svozovými společnostmi 
zajišťuje, krom jiného, i svoz velkoobjemo-
vého a biologicky rozložitelného odpadu. 
Dnes bychom se chtěli věnovat svozům 
velkoobjemového odpadu. Až do letošního 
roku bylo v naší městské části pět stano-
višť, kam byly pravidelně přistavovány kon-
tejnery na velkoobjemový odpad. Pro pří-
ští rok jsme se rozhodli přidat ještě jedno 
stanoviště a to pro obyvatele Malého háje. 
Jedná se o tato stanoviště:
1. Pod Lesíkem
2. Ke Slatinám
3. Ke Dráze
4. Parková
5. V Dolinách
6. Kardausova

Všechna stanoviště jsou označena ještě 
na přehledné mapce.

A co vlastně rozumíme pod pojmem velko-
objemový odpad? Jedná se např. o starý 
nábytek, koberce, linolea, umyvadla, toa-
lety, kuchyňské linky, drobný stavební od-
pad atd. Možnosti, jak s takovým odpadem 
naložit jsou v zásadě dvě. Buď využijete 
přistavených kontejnerů na velkoobjemo-
vý odpad, nebo takový odpad odvezete 
rovnou do sběrného dvora. Všichni obyva-
telé Prahy mají uložení takového odpadu 
ve sběrném dvoře zdarma. Pokud rekon-
struujete vlastní dům nebo byt nebo pro-
vádíte zásadnější opravy, pak je vhodnější 
zajistit si u některé společnosti přistavení 
kontejneru jen pro vás. Tato služba je pak 
zpoplatněna dle ceníku jednotlivých firem. 
Při větším množství především stavebního 
odpadu se však platí poplatek i ve sběrném 
dvoře.

V žádném případě nedávejte vysloužilý 

nábytek, matrace, elektroniku apod. k ná-
dobám na odpad před vašimi domy s úmys-
lem, že možná ještě někomu poslouží. 
Svozová společnost takový odpad zpravi-
dla neodveze a tyto věci skončí na černých 
skládkách vytvořených lidmi bez domova. 
Stejně tak neodkládejte tyto věci podél ko-
munikací, ja-ko se to děje např. na přístu-
pové cestě k bývalé tzv. kompostárně. MČ 
se pak o odvoz takového odpadu musí po-
starat a stojí to nemalé finanční prostředky.

Harmonogram přistavování kontejnerů na 
velkoobjemový odpad naleznete na jiném 
místě tohoto vydání Zpravodaje, případně 
je k dispozici na webových stránkách úřadu 
www.dolnimecholupy.cz v sekci praktické 
informace. Další informace můžete získat 
i na internetové adrese https://ksnko.pra-
ha.eu/map-bulky/, kde se nachází interak-
tivní mapa se stanovišti.

Martin Kembitzký

Kam s velkoobjemovým odpadem
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Fotoreportáž

Jako již tradičně jsme si připomněli vznik Československa polo-
žením věnců k našemu pomníčku.

ŽIVOT V OBCI

Ve škole pokračovalo distanční vy-
učování. Je to náročné pro všech-
ny, ale musíme vydržet. Kolem ško-
ly vznikla pěkná podzimní výstava 
dýní. Teď už děti zase začaly chodit 
do školy, tak snad to vydrží!

Naši hasiči opět drží pohotovos-
ti. Mají své výjezdy a pomáhají 
na území Dolních Měcholup, 
například s dezinfekcí prostor 
školky, instalací nového kontej-
neru u haly apod. A naši dobro-
volníci pro ně vaří obědy, aby na 
to měli dost sil.

Ve školce jsou přípravy na Vá-
noce v plném proudu. Tady je 
svět „normální“ ☺



ŽIVOT V OBCI

Naši dobrovolníci začali péct na podporu a pro radost pro perso-
nál v centru SeneCura sušenky, perníčky a koláče a naše děti pro 
ně donesly krásnou výzdobu a obrázky a chystají také vánoční 
dárečky.

Založili jsme si facebookovou 
skupinu Měcholupka pro ra-
dost. Soutěžíme, bavíme se 
a nepropadáme trudomyslnos-
ti…

Děti v naší dětské skupině jsou prima parta a moc šikovné a paní 
učitelky si taky zaslouží velkou pochvalu. Všichni mají za sebou 
kus dobré práce. Díky.

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.
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ŽIVOT V OBCI

Místní podnikatelé jsou připra-
veni otvírat střídavě okénka 
a své podniky podle aktuální 
situace, je skvělé, že je podpo-
rujete svými nákupy.

Rozsvěcení vánoční-
ho stromečku tentokrát 
proběhlo jen komorně 
a neorganizovaně. Každý 
se mohl přijít podívat, po-
slechnout si vánoční pís-
ně, zavěsit svou vánoční 
ozdobu a dát si z okénka 
rybí polévku. Příští rok si 
to snad vynahradíme.

Začala k nám jezdit pojízdná prodejna, která nabízí nákup domů 
bez obalu. Mají zdravé potraviny, dobrůtky i některé drogistické 
zboží. Nákup zde je vždy velmi příjemný. V období Vánoc vyne-
cháme, ale v příštím roce bude zase zajíždět na dvě stanoviště. 
Malý háj a Za Kovárnou.

9
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V polovině října došlo opět k uzavření škol, 
a tak všechny pedagogické pracovníky 
i žáky školy čekala distanční výuka. Zadá-
vání úkolů probíhalo v jednotlivých třídách 
přes systém Bakaláři, kde si děti zadané 
učivo stáhly, vypracovaly v elektronické 
nebo papírové podobě a do systému opět 
odevzdaly. Přes tento systém probíhalo 
i hodnocení prací ze strany učitelů.
Došlo také k rozšíření nástrojů on-line vý-
uky. Při on-line hodinách tak mohly děti 

společně s učiteli využívat nástroj virtuální 
tabule, který využívali například pro tvorbu 
myšlenkových map. Další užitečnou apli-
kací je fl ashcards, díky které mohou děti 
procvičovat získané znalosti a vědomosti. 
Pro některé třídy si paní učitelky připravi-
ly také nejrůznější vlastnoručně vytvořená 
vzdělávací on-line cvičení a únikové hry na 
rozšíření učiva.  
Všechny děti se do distanční výuky zapojily 
poctivě a aktivně plnily a plní zadané úkoly 
a pokračují v učivu téměř tak dobře, jako by 
seděly ve školních lavicích. 
V době distanční výuky si paní vychova-
telky pro žáky vymyslely „Družinu doma“ 
a na webové stránky školy dětem vkládaly 
inspirace, co mohou dělat, když budou mít 
volnou chvíli. Děti si tak mohly podle videa 
něco vyrobit, vyzkoušet experiment nebo 
třeba připravit veselou svačinu. 
Ve středu 18. listopadu opět škola ožila, 

když otevřela své dveře pro žáky prvních 
a druhých tříd. A my už se těšíme, že se 
brzy sejdeme ve škole v plném počtu se 
všemi našimi žáky.

ZŠ Kutnohorská

Máme za sebou společně druhou vlnu dis-
tanční výuky. Chtěl bych velmi poděkovat 
rodičům za spolupráci, vstřícnost, ochotu, 
trpělivost, zpětnou vazbu a čas, který se 
svými dětmi věnujete učení. Slova podpo-
ry a uznání, kterých se nám od Vás v po-
sledních dnech dostává, jsou pro nás 
v této zvláštní době nesmírně důležitá. Velká 
pochvala směřuje i na adresu našich žáků 
za jejich samostatnou práci. Pedagogic-
kým pracovníkům děkuji za jejich energii, 
čas a odhodlání učit se novým věcem.

Miroslav Ferkl

Učíme se z domova
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Naši školáci se zapojili do projektu Pěšky 
do školy a v průběhu jednoho týdne si i ti, 
kteří předtím jezdili s rodiči autem nebo au-

tobusem, vyzkoušeli, jak je prima do školy 
chodit. Vytvořilo se několik skupinek a děti 
chodily do školy pěšky, jezdily na kolech 
a koloběžkách a neodradil je ani déšť. Děti 
akce Pěšky do školy baví, přestože chodit 
pěšky vyžaduje jistou námahu. Co je na 
tom všem nejlepší? Nezůstalo jen u toho-
to jediného týdne, většina dětí pokračuje 
a chodí pěšky do školy i nadále. Cestou si 
povídají, smějí se a pozorují, co se kolem 
děje a hledají si tu nejlepší trasu.
A co dál? Pokračujeme s Pražskými mat-
kami v projektu Bezpečné cesty do školy 
ZŠ Kutnohorská. V prosinci nás čeká pro-

jednání návrhů dopravní studie, aby se 
upravila místa, která jsou problematická, 
a my chceme zvýšit jejich bezpečnost, jak 
už naznačuje název tohoto projektu.

Jana Doláková

Chodíme pěšky a baví nás to

Sourozenci jsou žáci Taťany Vejvodové ze 
ZUŠ I. Hurníka v Praze. Vladislav je rov-
něž modelovým žákem pedagogické pra-
xe na pražské HAMU pod dohledem prof. 
MgA. Aleny Vlasákové. Valentina se vě-
nuje nejen hře na klavír, ale je i nejmladší 
žačkou sólového zpěvu na GMHS ve třídě 
prof. Alexandra Sedláčka. 
V současné době je pro sourozence situa-
ce velice složitá, protože výuka v umělec-
kých školách, probíhající zásadně na dál-
ku, nemůže suplovat výuku osobní, i když 
mají doma podnětné prostředí a hudebně 
vzdělané rodiče. „Pro některé spolužáky 

mých dětí je situace ještě mnohem složi-
tější, protože jejich rodiče hudebně vzdě-
láni nejsou. Myslím si, že jejich mnohdy 
doslova vydřená hudební úroveň upadne 
a ztráty budou nevratné. Ostatně snížení 
úrovně se obáváme i u svých dětí, přeci 
jen nejsme pedagogové. Systém on-line 
výuky nezafungoval kvůli kvalitě signálu, 
a proto pouze dokola posíláme nahrávky 
a zpět dostáváme připomínky, což je po-
stup velmi úmorný a rozhodně není tak 
efektivní, jako prezenční výuka. Nejdůleži-
tější ale samozřejmě je, že děti hudbu mi-
lují a starší bráška pomáhá své sestřičce, 

proto spolu tráví hodně času u klavíru,“ do-
dal tatínek dětí Ivan Vozňuk. 
„Výuka sólového zpěvu je distančně prak-
ticky nemožná, vše se odehrává s obrov-
ským zpožděním a je to neefektivní. Je 
škoda, že se preferuje umožnění konání 
sportovních utkání a o znovuotevření umě-
leckých škol a umožnění kulturních akcí 
se neuvažuje. Nechápu, proč je zpěv po-
važován za největší zlo, když lidský hlas 
je nejhezčí hudební nástroj,“ uvádí prof. 
Alexandr Sedláček.

Ivan Vozňuk

Pandemie je nezastaví. 
Nadaní sourozenci z Dolních Měcholup uspěli v klavírní 
sekci mezinárodní soutěže Labia & Callegaro v Itálii na 
dálku 
Šestiletá Valentina a desetiletý Vladislav Vozňukovi z Prahy se věnují hře na klavír od útlého věku 
a na svém kontě mají oba již řadu ocenění z domácích a mezinárodních klavírních soutěží, ke kterým 
navzdory nynější obtížné době přidali další – první ceny v klavírní sekci prestižní mezinárodní soutěže 
Labia & Callegaro Prize 2020. Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci nebylo možné se zúčastnit 
fi nálního koncertu, a proto pořadatelé nabídli účast na koncertě přísti rok. 
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Tvorba keramika - doma

Zastávka

Centrum volného času LEONARDO
Komunitní centrum

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

Vážení a milí klienti, sousedé,
rok 2020 se chýlí ke svému konci. 
Byl to 20. rok naší existence, ale čas na oslavy nám neposkytl. 
Byl to rok, který nás vystavil mnoha nelehkým zkouškám, které 
jsme zvládli se zdviženou hlavou i díky vaší přízni.
A nyní, v prosinci jsme vlastně rádi, že jsme neslavili – ač jsme 
od vás všech byli dál, za monitory, displeji, tak jsme si uvědomili, 
jak jsme vám blízko a jak blízko vám chceme být.
To je pro nás tou nejlepší oslavou.

Během obou nucených uzávěr jsme se snažili udržet kontakt 
s lidmi v co nejširší míře.
V létě jsme naši aktivitu zdvojnásobili, fungovali bez oddychu.
V očekávání druhé vlny pandemie jsme již byli poučení a při-
pravení.
Kde to bylo realizovatelné, tam jsme okamžitě a bez prodlení 
rozjeli on-line výuku, tato se osvědčila zejména u starších žáků 
v jazykové oblasti. Jazyky si ale užívali v plné míře i ti nejmenší 
a z mnohých se staly malé hvězdy na obrazovkách.
On-line nadále fungovaly všechny přípravky k přijímacím 
zkouškám jak z českého jazyka, tak z matematiky, ale i výuka 
českého jazyka cizinců a doučování žáku ZŠ.
Úspěšnými se staly také jógy dospělých, protože poskytly všem 
ve večerních hodinách zasloužený oddech a meditaci. On-line 
zvládly tančit i naše nejmenší a teen tanečnice a roztleskávačky 
a i část výuky hudebních nástrojů byla vedena distančně.
Před obrazovkou se konaly i všechny zkoušky divadelních 
kroužků, které začaly čtenými zkouškami a následně i hranými 
úseky nových her.

Otevřeli jsme výdejní okénko ateliérů a keramiky pro starší 
a zkušené umělce. V něm si přebírali materiál a zadání pro 
domácí tvoření. Vzhledem k jejich zkušenostem, řízením přes 

telefonní aplikace a sociální sítě a v rámci domácích možností 
všichni vše zvládli a účast byla téměř stoprocentní.
Podařilo se nám dotáhnout do cíle i projekt „Zastávka“ a těšíme 
se, že třeba zjara nastane chvíle, kdy budeme moci opět něco 
v obci umělecky zkrášlit.
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Online výuka skupiny Vydávání materiálu

Malenka

Centrum volného času LEONARDO
Komunitní centrum

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

Rok 2020 končí a s ním končí i EU grant.
Tento grant nám v posledních 2 letech do-
volil realizovat mnoho komunitních akcí pro 
širokou veřejnost zdarma. V rámci těchto 
aktivit jsme realizovali mimo jiné:
● Komunitní kluby rodičů a dětí …. Ty se 
rozrostly z jedné skupinky na tři a na pravi-
delné aktivity třikrát týdně.
● Komunitní tvořivý klub dětí a mládeže
● Art session … volné sdružení uměními-
lovných nadaných občanů, které pod úžas-
ným vedením dotáhlo svoje snahy až k vý-
stavě Cesty vody

● Výuka českého jazyka cizinců … od jed-
notlivců se nám podařilo začlenit do naší 
komunity a naučit základy českého jazyka 
desítky spoluobčanů s jiným mateřským ja-
zykem – ukrajinštinou a ruštinou počínaje, 
moldavštinou, polštinou ..nekonče…
● Doučování žáků ZŠ – věnovali jsme se 
intenzivně zejména žákům s SPU a snažili 
se je posunout ve vývoji zase o kousek dál

Loučíme se s velkým kusem vykonané 
práce a zároveň doufáme, že naše snaha 
o získání EU grantu na realizaci aktivit 
tohoto typu bude korunováno úspěchem 
a od ledna 2021 je budeme moci nabídnout 
opět zdarma široké veřejnosti.

POBOČKA 
LEONARDO – MALÝ HÁJ

Jsme rádi, že i v nepříznivé situaci si po-
bočku v Malém Háji lidé našli.

Během celé uzávěry fungovala školička 
pro naše nejmenší – Malenka.

Celý podzim vyrážela na pravidelné pro-
cházky, tvořila výrobky s plody podzimu. 
V malém kolektivu jen s učitelkami děti 
oslavily Halloween, svátek Svatého Martina 
a z dětí, které Malenku pravidelně navště-
vovaly, se stali regulérní „školáčci“. Všem, 
kteří váhají, zda je jejich dítko připraveno 
k začlenění do kolektivu, neváhejte - přijďte 
se k nám podívat, a zeptat se na vše co by 
Vás ohledně naší školičky zajímalo, stále 
máme pár volných míst. 

Kolektiv lektorů LEONARDO



Ondřeje Vrkoče, majitele pivovaru 
Panaczech

S lidmi jako je Ondřej se setkávám moc 
ráda a velice si vážím toho, že si ve svém 
nabitém programu našel čas i na mě. Když 
jsem přišla, byl v pilné práci, pak začal 
mluvit a bylo vidět, jak rád to má. Všech-
no, co dělá, dělá naplno a nadšeně. Kdo 
už ho zná, ví, že Titanic je jeho vášeň už 
od mala a patří k největším odborníkům na 
toto téma. Já jsem ho oslovila jako souse-
da, který tu nejen žije, ale i podniká a podle 
mě to dělá velmi dobře.

Jak dlouho žijete v měcholupském ráji 
a je to ráj?
V Dolních Měcholupech žiju 27 let, už od 
narození, a určitě bych neměnil. Stále jsme 
ještě na okraji Prahy, je tu docela čisté pro-
středí a za posledních x let šly Měcholupy 
„do sebe“, máme tady docela dobře udě-
laný nový park, dává se dohromady fotba-
lové hřiště, děti se tu zabaví. Funguje tu 
i městská hlídka, takže člověk tu má taky 
pocit bezpečí. Za mě to funguje. Sice už se 
nezná každý s každým, ale pořád je to tady 
taková větší vesnice. A hlavně je tu čisto, 
to mám rád.

Co Vás přivedlo k tomu zrovna vařit 
pivo?
Už na střední škole, kromě toho, že už 
jsem tenkrát dělal na Titanicu, jsem řešil, 
co budu dělat potom, jsem ten typ, co rád 
vytváří něco, co mohou ostatní ohodnotit 
a říct buď, je to úplně na nic, nebo je to 
dobrý. Na pivo jsem zpočátku vůbec ne-
myslel. Potom mi můj děda z Vodňan zavo-
lal, že by mi rád ukázal jednu takovou ma-

lou varničku, která byla u jeho kamaráda 
ve sklepě v Protivíně. Mě to tenkrát úplně 
uchvátilo. To, že on tam celý den něco tvoří 
a to je založeno na jasně daných proce-
sech, které se musí dodržet, ale zároveň 
se dají vymýšlet nové a nové věci v tom 
pivu, i když se držíme té klasické české tra-
dice. Když to potom zraje, musí se tomu 
věnovat péče, ta láska a pak se po měsíci 
ukáže, jak byla správně vynaložena. Každý 
má to svoje zlato v něčem jiném. Pro mě je 
to dát si půllitr dobře uvařeného nachmele-
ného vychlazeného piva. A pak ta odměna, 
když tady ve výdejním okénku slyšíme: to-
hle je skvělý, vařte to dál!

Moc se mi líbí název Panaczech. Koho 
to napadlo a jak?
To byla taky trošku náhoda, původně jsme 
se měli jmenovat Rezon. REZ – jako re-
zavý, tak se pivu říkalo a ON jako Ond-
ra&Ondra, dva zakladatelé pivovaru, a je 
z toho REZON, jako že to rezonuje. Když 
jsme přestali vařit jen pro sousedy a známé 
a začali s novou technologií a chtěli jsme 
už opravdu pod značkou, tak nám to nepři-
šlo ideální. Pivovar běžel, začali jsme vařit 
a neměli jsme značku, co teď? Můj brácha 
Vašek, který chodil na uměleckou školu, už 
si kreslil toho panáčka, kterého znáte, tak 
jsme si říkali, že by se to dalo využít a dát 
si ho nějak do názvu. On s tím designem 
vyhrával i soutěže! Tak jsme vymysleli, že 
bychom měli pivo Panák. Ale uznejte, která 
žena pustí chlapa na panáka? To by bylo: 
nikam nepůjdeš, zůstaneš doma! ☺ Tak 
jsme si řekli, že dáme raději název Paná-
ček. Protože jsme už od začátku věděli, že 
budeme pivo dodávat i do severní Itálie, 
kde milujou české pivo, tak aby poznali, že 
jsme z České republiky, vždyť to je ta záru-
ka kvality, napadlo mě, že by tam mělo být 
Czech. České pivo je jedno z nejlepších na 
světě. A tak vznikl Panaczech (čteme pa-
náček).

Jaké pivo pijete a kolik dáte?
Já mám nejraději našeho Thora, je to je-
denáctka světlý ležák. Český ležák je kla-
sika, opravdu jeden z nejlepších na světě. 
Jsem odkojenej na Plzni, na Prazdroji, tam 
pramenila ta inspirace k našemu Thorovi. 
Spíš ty ležáčky, klasika v létě. A kolik toho 
vypiju? No, já nejsem úplně velkej pijan, 
třeba tvrdý nepiju vůbec, to pivo si dávám 
na chuť k dobrému jídlu, k náladě jako si 
dá vinař víno. Jsou odborníci, kteří dají za 
tři týdny 30 - 40 petek šestnáctky, k těm 
nepatřím.

Co na tohle náročné povolání říká rodi-
na?
Minulý rok se mi v prosinci narodil syn 
Eduard, Edík, těsně před tím, než jsme 
spustili pivovar. Skloubit rodinu a tuhle 
práci, ještě v době, kdy přišel covid… Měli 
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jsme uvařenou první várku piva, vůbec 
jsme nevěděli, kam s ním. Hodně nám po-
mohlo výdejní okénko. Lidi nás zachránili 
a chodili, protože pivo jim chutnalo 
a opravdu pořád chutná. Z původních tří 
tanků jsme se dostali na dvanáct! Pivovar 
je věc, která se řeší od rána do večera 
a každý den, pivo nečeká. Na začátku to 
bylo velice těžké, ten čas pro rodinu. Byl 
jsem tu každý den a rodina tu byla se 
mnou, práce byla na dvanáct až čtrnáct 
hodin, to už se na nás začalo trošku po-
depisovat. Teď jsem v pivovaru fyzicky tak 
3x – 4x týdně, jinak funguju z domova, ale 
těžké to je s malým dítětem, partnerka 
musí mít pochopení, máme v tom spoustu 
peněz. Ona to toleruje, ví, že se to zajíždí, 
máme už i druhého sládka. Udržet podnik 
v chodu je teď v další vlně covidu extrém-
ně náročné, dřív se tomu člověk musel vě-
novat na sto procent, aby přesvědčil nové 
odběratele a hospodské a teď to chce troj-
násobek energie. Nás zachránilo, že nás 
oslovily hypermarkety. Zpočátku se nám 
všichni smáli, že jsme blázni, ale první 
obchod nás oslovil sám a nečekali jsme 
roky, jak je zvykem, chutná jim naše pivo 
a bylo to na lusknutí prstů a máme na tom 
i zajímavé marže.

Máte čas na záliby, jaké to jsou?
Nemám ☺, tak samozřejmě Titanic, to je 
mé druhé já, tím žiju. Projekt Titanicu, tak 
o tom bychom mohli mluvit celé hodiny, ať 
už to jsou výstavy nebo nějaká bádání, pak 
samozřejmě hlavně ta rodina. Jak máte 
dítě, tak je vám líto, když nemůžete být 
s ním a naplno se mu věnovat.

A co Queenie?;-) Myslím, že je tady. 
Opravdu… (Ondra zvedá telefon, volá 
Ruda, že přijeli Oueenie, to je načasová-
ní!). S klukama se známe přes pivo, naše 
pivo jim chutná, uvařili jsme pro ně speci-
ální edici Queenie (já to vím, byla jsem na 
koncertě, kde byl Ondra i na podiu, ale vy 

to možná ještě nevíte. Pánové ze skupiny 
Queenie počkali, až Ondra dokončí roz-
hovor a nechali se vyfotit i bez kostýmů, 
jsou to velcí sympaťáci a naprosto chápu, 
že se dali s Ondrou dohromady, tyhle věci 
fungují. A já mám štěstí, tuhle hudbu miluju 
a tenhle revival je špička).

Co Vám přinesl tento zvláštní rok a co si 
přejete do toho dalšího?
Byl to náročný rok, ale zvládli jsme ho dob-
ře, dostali jsme naše pivo do hypermarketů 
a jsme rádi, že lidem chutná.
A v tom příštím máme v plánu rozšiřovat 
náš pivovar Panaczech a vařit dál dobré 
pivo.

Ondro, moc Vám děkuji za rozhovor a pře-
ji, ať se Vám daří vše, co děláte, protože 
to děláte opravdu dobře a celým srdcem. 
A nám všem přeji tohoto dobrého a šikov-
ného souseda.
Tak na úspěch a hlavně na zdraví!

Jana Doláková

BYDLÍ TU S NÁMI
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Dolní Měcholupy očima pamětníka 
Oldřicha Podehradského

Měnová reforma 

Dne 30. listopadu 1945 je vyhlášena měno-
vá reforma s výměnou peněz. Protektorát-
ní peníze, do toho dne platné, s přetiskem 
Československá republika, jsou nahrazeny 
československými. U nás, v Dolních Mě-
cholupech, je výměna prováděna na sále 
tehdejšího kina (Kutnohorská 42, č.p. 39) 
tak, že každý občan odevzdal u stolečku 
protektorátní peníze a podle tzv. „kmeno-
vého listu“ (počet lidí v domácnosti), dostal 
na každou osobu 500 korun nových česko-
slovenských. Zbytek byl zapsán na „váza-
ný vklad“ do již zestátněné spořitelny. Tam 
byly převedeny i ČSR 1918 případné účty 
nebo vkladní knížky. Na žádost občanů, z 
rodinných či sociálních důvodů nebo ne-
nadálých událostí, byly tyto vázané vklady 
občas uvolňovány, převážně však propadly 
státu.

Pro informaci se můžeme snad ještě do-
dat, že generace občanů mohou pamato-
vat další změny kolem platné měny, jako 
tomu bylo v letech 1918, 1934, 1936, 1939 
a 1953. Co je ale důležité, že od roku 1892 
je stále naším platidlem „koruna“, která 
byla zachována za všech režimů!!! Může-
me ji tedy považovat za „Historické platidlo“ 
a snad si ji i cenit, stejně jako Korunovační 
klenoty.

Oldřich Podehradský

HISTORIE
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Naše obec v roce 1946, ač nebyla územ-
ní součástí Hlavního města Prahy, dostala 
autobusové spojení Dopravního podniku 
Hlavního města Prahy. 

Autobus měl původní 
označení písmenem 
„G“ a jezdil po trase 
Nové Strašnice (stanice 
„U Michálků“) po státní 
silnici – Dolní Měcholu-

py (stanice „U Jaurisů“) s řidičem a průvod-
čím. Má dvoje dveře – vzadu vstup, kde je 
průvodčí a vpředu výstup u řidiče, které se 
otevírají pákou. Stalo se tak 29. 9. 1946, je 
neděle, jako zaváděcí linka pro všední dny, 
ale od 13. 6. 1947 jezdí už i v neděli. Na 
budově sálu U Jaurisů byl obcí vybudován 
přístřešek, sociální zařízení bylo používá-
no v restauraci. Výstupní stanice byla na 
státní silnici. Nástupní stanice zacouváním 
do ulice k Hostivaři. 
Po výstavbě vlečky ČSD k závodům 
a mostu na Hostivařské ulici (dnes Dolno-
měcholupská), jezdí autobus MHD od roku 

1964 přes Hostivař, se zastávkou „Za Nad-
jezdem“, ale již s označením čísla „111“ 
a s konečnou stanicí u budovy u středis-
ka (MÚ), se sociálním zařízením tamtéž. 
Obec v roce 1971 vybudovala autobuso-
vou otočku se sociálním zařízením a če-
kárnou a trasa byla prodloužena na novou 

konečnou v ulici Pod lesíkem, a to už byl 
samoobslužný provoz jen s řidičem. Trasy 
se časem měnily podle potřeby. Konečná 
bývala Na Hroudě nebo Želivského, Skal-
ka a dnes naše bývalá, dlouholetá 111 je 
prodloužena přes Dubeč až do Koloděj se 
zastávkami u nás: Za Nadjezdem, U Stře-
diska, Dolní Měcholupy a K Dubečku. Tato 
linka vykoná denně 53 spojů tam i zpět, 
v sobotu a neděli pak spojů 35. Není to 
však jediné dopravní spojení. Po dnešní 
Kutnohorské ulici – výpadové silnici, jezdí 
další spoje MHD se zastávkami: Kutnohor-
ská, Dolnoměcholupská, Dolní Měcholupy, 
Průmstav, a dále Nádraží Horní Měcholu-
py. Jsou zavedeny i spoje noční. 

Oldřich Podehradský

Městská hromadná doprava  

Škoda 706 RO

Škoda 706 RO - Rekonstruovaný Osobní (nahoře) je typ autobusu vyráběný v 
Československu v letech 1947 – 1958, poté byl vystřídán modelem Škoda 706 RTO 
(dole)

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
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Patrně málokdo si ještě vzpomene na spo-
lek, který zde také ve své době působil. 
A protože není pamětníků, je i málo in-
formací. Jednalo se o tzv.: „Vzdělávací 
a podporující se spolek Barák“ pro Dolní 
Měcholupy a okolí, založený roku 1939. 
Obor činnosti i rozsah působnosti je dán již 

samotným názvem. Předsedou spolku byl 
pan Jaroslav Kozel, z domu č.p.32, jako 
zakládající člen, spolu s dalšími funkcioná-
ři. Spolek vlastnil vyšívaný prapor, se kte-
rým se několikráte pochlubil na oslavných 
průvodech v obci. Matkou praporu byla 
paní Pospíšilová, první kmotrou paní Sla-
víčková, druhou kmotrou paní Mračková 
a praporečníkem pan Kovařík. Spolek, jak 

je uvedeno, měl pouze územní působnost, 
žádné ústředí, a tak, v dobách slučování 
do společenských organizací, zanikl. Patr-
ně se tak stalo kolem roku 1950 a prapor 
byl údajně předán do muzea.

Oldřich Podehradský
Přiložené snímky jsou z roku 1949

Vzdělávající a podporující se spolek Barák 

Předseda spolku pan Jaroslav Kozel
Prapor spolku spolu s praporčíkem 
panem Kovaříkem

II. kmotra praporu pí. Mračková, matka praporu pí. Pospíši-
lová, předseda spolku p. Jaroslav Kozel, I. kmotra praporu 
pí. Slavíčková

? , pánové: Kliner, Mašek, J, Novák, K. Novák, Suchánek, 
B. Voříšek, Štěch, Novák, Kozel, ?

P. Kozel, pí. Petříčková a Slavíčková, p. Postl

Pí. Mračková, pí. Slavíčková, p. Kozel, p. K. Novák a malá 
Houžvičková

Pí. Horníková a Vlčková, p. Suchánek

Děti a předseda spolku



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



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpívání koled 

20. 12. 2020 od 16:30 hodin 
Srdečně Vás zveme na netradiční zpívání koled 

o poslední Adventní neděli. 
 

Pokud se do termínu konání nezmírní aktuální opatření, 
bude se letošní zpívání konat „online“ formou. 

a  B e t l é m s k é  s v ě t l o  
„u kapličky“ 

Aktuální informace budou před termínem 
konání zveřejněny na 

www.dolnimecholupy.cz, 
Facebook.com/MCDolniMecholupy 

a mobilním rozhlasem. 
 

U kapličky bude od této neděle 
do Štědrého dne k dispozici 

také Betlémské světlo. 


