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Slovo starosty

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA

Vážení občané,
když se tak zamyslím nad uply-
nulými dvěma měsíci, tak bych 
rád vzpomněl na našeho býva-
lého starostu Karla Hagela, kte-
rý počátkem roku oslavil 70 let 
svého života. 26 let tohoto živo-
ta věnoval Dolním Měcholupům. 
Téměř vše, co dnes v Dolních 
Měcholupech máme, nese jeho 
stopu a je tak na co navazovat. 
Proto se také stal čestným ob-
čanem městské části a letos 
jsme jako výraz vděčnosti zaří-
dili připsání jeho jména na 
pomník k ostatním jménům 
čestných občanů.
Všichni jsme se sečetli při sčítání 
obyvatel, a tak jsem zvědavý, co 
nového se dozvíme o naší měst-

ské části. Z předchozích analýz Statistického úřadu vyplývá, že 
jsme v Praze na čele žebříčku, co se týká rychlosti nárůstu oby-
vatel. Bohužel stále nejsou všichni obyvatelé u nás přihlášeni 
k trvalému pobytu. To je trochu problém, protože podle počtu 
obyvatel se vypočítává podíl, jaký nám do rozpočtu pošle ma-
gistrát. Odhadem víme, že nepřihlášených obyvatel může být 
až 1500. To je při částce cca 3500 na obyvatele už slušných 
5,25 miliónu korun. To není zrovna málo. Proto pokud nejste při-
hlášeni, tak se přihlašte a staňte se plnohodnotným občanem 
Dolních Měcholup.
Finance sháníme, kde se dá. Podali jsme žádost o dotaci na 
dostavbu rozestavěného zázemí sportovního klubu z Národní 
sportovní agentury. V této souvislosti jsme vypracovali Strate-
gii sportu pro Dolní Měcholupy. Z ní celkem jasně vyplývá, že 
v posledních 10 letech městská část do sportu v Dolních Měcho-
lupech investovala cca 100.000.000 Kč. To je myslím úctyhodná 
částka. Také jsme požádali o dotaci na stavební úpravy hasičské 
zbrojnice. Naši hasiči jsou stále velmi akceschopní a tak si za-
slouží to nejlepší zázemí. V dubnu zasahovali u velkého požáru 
bytového domu v Černokostelecké ulici a podíleli se na záchraně 
mnoha lidských životů. Osobně jim za to přijela poděkovat sta-
rostka z Prahy 10 paní senátorka Renata Chmelová. Jsem na 
naše hasiče hrdý a obdivuji jejich profesionalitu

Zastupitelstvo MČ Praha-Dolní Měcholupy na svém 33. ve-
řejném zasedání konaném dne 19. 4. 2021 prostřednictvím 
videokonference, schválilo tato usnesení:
USN 33/1: Bezpečnostní situace v městské části
VZALO NA VĚDOMÍ:
- zprávu městské policie o bezpečnostní situaci v městské části 
za měsíc březen 2021, kdy se v MČ udály 2 TČ na území spada-
jící pod MOP Uhříněves a 3 TČ na území spadajícím pod MOP 
Hostivař

USN 33/2: Dodatek smlouvy o spolupráci s Euro Park Praha 
a.s.
VZALO NA VĚDOMÍ a SCHVÁLILO:
- návrh dodatku Smlouvy o spolupráci s EPP, a.s. na domy H6 a H7

USN 33/3: Dotace spolkům
VZALO NA VĚDOMÍ 
- žádosti spolků o dotaci z rozpočtu MČ
SCHVÁLILO:
- poskytnutí dotace SČR, z.s. ZO Praha 10 - Dolní Měcholupy 
ve výši 300 000 Kč
- poskytnutí dotace SK Dolní Měcholupy ve výši 550 000 Kč

- poskytnutí dotace SDH Dolní Měcholupy ve výši 200 000 Kč
- poskytnutí dotace SDH Dolní Měcholupy ve výši 100 000 Kč
- poskytnutí dotace OS Leonardo ve výši 450 000 Kč
- uzavření veřejnoprávních smluv na dotace

USN 33/4: Vyúčtování DPS
VZALO NA VĚDOMÍ a SOUHLASILO:
- s vyúčtováním zálohových plateb Domu s pečovatelskou služ-
bou za rok 2020 a převedením částky ve výši 857 Kč z běžného 
účtu hlavní činnosti na účet zdaňované činnosti

USN 33/5: Sportovní klub
VZALO NA VĚDOMÍ:
- že existuje odůvodněná obava, že v souvislosti s rekonstrukcí 
zázemí Sportovního klubu Dolní Měcholupy došlo ke spáchání 
trestného činu a že v příčinné souvislosti s tímto jednáním vznik-
la Městské části Praha-Dolní Měcholupy škoda v celkové výši 
13.697.900,73 Kč
POVĚŘILO:
- starostu k připojení se k trestnímu řízení, které se týká porušení 
povinnosti při správě cizího majetku ve věci Sportovního klubu 
Dolní Měcholupy, jakož i k uplatnění nároku na náhradu škody 
ve výši 13.697.900,73 Kč

Pan senátor Ladislav Kos nám zase přivezl respirátory pro uči-
tele. Návrat dětí do školy byl dalším velkým tématem. Díky rodi-
čům i panu řediteli se podařilo zajistit otevření školy pro všechny 
žáky bez rotační výuky a místo nepříjemného antigenního testu 
z nosu bylo domluveno PCR testování ze žvýkacích tamponů.
Řešili jsme také změny v odbavování pacientů u paní doktorky 
Kiseľákové. Nový systém je potřeba si vyzkoušet. Návod je i sou-
částí tohoto Zpravodaje. Důležité je, že pokud se objednáváte 
telefonicky a ne přes rezervační systém na webové stránce, tak 
se nemusíte vždy dovolat. Když se tak stane, je nutné napsat 
SMS zprávu a sestra se vám ozve. V případě, že cokoli nebude 
fungovat tak, jak si představujete, tak neváhejte své připomínky 
sdělit přímo paní doktorce.
Rozběhla se konečně i spolková činnost. Letos jsme spolkům 
na jejich aktivity rozdali 1.600.000 Kč. Díky osobnímu nasazení 
paní místostarostky se podařilo zřídit obecní knihobudku, která 
si rychle získala své příznivce a cirkulární ekonomika v oblasti 
knih tu funguje na výbornou. Dalším příspěvkem k udržitelné-
mu rozvoji jsou pak obecní vícerázové kelímky. Poprvé jsme je 
vyzkoušeli na Dětském dni, který se i tentokrát vydařil a některé 
děti si odnesly trička Hrdý Měcholupák.
Své zkušenosti a zážitky z naší městské části můžete s námi 
sdílet v interaktivní pocitové mapě. Podle předběžných výsledků 
se celkem shodujete v pojmenování problematických míst. Mapa 
je celopražská a tak bude sloužit pro rozhodování nejen místních 
samospráv, ale doufáme, že i celoměstských organizací zřizova-
ných magistrátem.
Některé věci možná zlepšíme již letos díky našemu participativ-
nímu rozpočtu „Kilo pro Dolní“, ve kterém se rozděluje 100.000 
Kč na Vaše projekty.
Na náš postup ohledně architektonické soutěže na novou školu 
v Malém háji byl podán podnět k Úřadu pro ochranu hospodář-
ské soutěže. Protože však bylo vše v naprostém pořádku, tak 
úřad naštěstí neshledal důvod soutěž nebo následné jednací ří-
zení bez uveřejnění zrušit. Případné zrušení by znamenalo pro 
městskou část mnohamilionové škody a zdržení mnoho měsí-
ců, ne-li let. Vše tedy dobře dopadlo, a je tak možno pokračovat 
v projektování této nejdůležitější investice. Přivítali jsme v Dol-
ních Měcholupech dalších 31 nových občánků, tak doufám, že 
alespoň někteří již budou chodit do nové školy a školky.

Přeji Vám krásné prázdniny a těším se, že se všichni ve zdraví 
zase potkáme na zářijovém Setkání za školou.

Váš starosta Jiří Jindřich
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USN 33/6: Kompostéry
VZALO NA VĚDOMÍ:
- výsledek výběrového řízení k dotaci s názvem „Pořízení kom-
postérů pro občany městské části Praha – Dolní Měcholupy“ 
identifi kační číslo 115D314010775 z Operačního programu Ži-
votní prostředí na dodávku kompostérů a kontejneru na textil.
SCHVÁLILO:
- výsledky výběrového řízení, jehož vítězem je společnost MEVA-
TEC s.r.o.

USN 33/7: Smlouva o výpůjčce s SDH
VZALO NA VĚDOMÍ a SCHVÁLILO:
- smlouvu o výpůjčce týkající se pozemků a budovy sloužící SH 
ČMS – SDH Praha-Dolní Měcholupy

USN 33/8: Dodatek ke smlouvě 4Soft, s.r.o.
VZALO NA VĚDOMÍ a SOUHLASILO:
- s návrhem dodatku č. 1 ke smlouvě č. 373-2020 ze dne 19. 10. 
2020 se společností 4Soft s.r.o.
- se změnovým listem č. 1 ze dne 30. 3. 2021 (snížení celkové 
ceny za opravu běžecké dráhy u hasičské zbrojnice o cca 18 tis. 
Kč)

Zastupitelstvo MČ Praha-Dolní Měcholupy na svém veřej-
ném mimořádném 34. zasedání konaném dne 12. 5. 2021 
prostřednictvím videokonference, schválilo tato usnesení:
USN 34/1: Záměr rekonstrukce a dostavby hasičské zbroj-
nice
VZALO NA VĚDOMÍ:
- záměr na rekonstrukci a dostavbu hasičské zbrojnice
- informaci o poskytnutí dotace z MHMP
- výzvu k podání žádosti o poskytnutí účelové investiční dotace 
v roce 2022 od MV ČR
SOUHLASILO:
- se záměrem rekonstrukce a dostavby hasičské zbrojnice
s podáním žádosti o poskytnutí účelové investiční dotace 

Zastupitelstvo MČ Praha-Dolní Měcholupy na svém veřej-
ném 35. zasedání konaném dne 24. 5. 2021 ve víceúčelové 
sportovní hale, schválilo tato usnesení:
USN 35/1: Podnět ZUP 445-2019 Malý háj
VZALO NA VĚDOMÍ a SOUHLASILO
- s podmínkami pro další zpracování podnětu změn Územního 
plánu HMP v lokalitě Malý háj

USN 35/2: Postup prací na projektu MŠ a ZŠ Malý háj
VZALO NA VĚDOMÍ:
- dopracování studie projektu nové ZŠ a MŠ Malý háj

USN 35/3: Zápis z 33. zasedání ZMČ
VZALO NA VĚDOMÍ:
- předložený zápis z 33. zasedání ZMČ Praha – Dolní Měcholupy 
- vyjádření ověřovatelů
SCHVÁLILO:
- zápis z 33. zasedání ZMČ Praha – Dolní Měcholupy v podobě 
bez jakýchkoliv stručných sdělení zastupitelů

USN 35/4: Bezpečnostní situace v městské části
VZALO NA VĚDOMÍ:
- zprávu městské policie o bezpečnostní situaci v městské části 
za měsíc duben 2021, kdy se v MČ udály 3 TČ na území spada-
jící pod MOP Uhříněves a 1 TČ na území spadajícím pod MOP 
Hostivař

USN 35/5: Závěrečný účet a účetní závěrka za 2020
VZALO NA VĚDOMÍ:
- závěrečný účet a účetní závěrku MČ Praha - Dolní Měcholupy 
za rok 2020
- Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření MČ Praha – Dol-
ní Měcholupy za rok 2020
- Zápis fi nančního vypořádání se státním rozpočtem a s rozpoč-
tem HMP za rok 2020
- hospodaření příspěvkových organizací městské části – mateř-
ské školy a základní školy za rok 2020
SCHVÁLILO:
- závěrečný účet a účetní závěrku MČ Praha - Dolní Měcholupy 
za rok 2020 bez výhrad
- přijatá opatření k odstranění chyb a nedostatků
- fi nanční vypořádání se státním rozpočtem a s rozpočtem HMP 
za rok 2020
- výsledek hospodářské činnosti MČ Praha – Dolní Měcholupy 
za rok 2020
- výsledek hospodaření a převody do fondů příspěvkové organi-
zace MŠ Dolní Měcholupy
hospodářský výsledek – přebytek ve výši 201 953,57 Kč
převod do Fondu odměn 161 562,00 Kč
převod do Fondu rezerv 40 391,57 Kč
nevyčerpaná dotace na provoz MŠ ve výši 390 373,26 Kč bude 
převedena na účet MČ
výsledek hospodaření a převody do fondů příspěvkové organiza-
ce ZŠ Kutnohorská 36, Dolní Měcholupy 
hospodářský výsledek – přebytek ve výši 151 474,83 Kč
převod do Fondu odměn 92 462,00 Kč
převod do Fondu rezerv 59 012,83 Kč
dotace na provoz ZŠ byla vyčerpána

USN 35/6: Hospodaření za 1. čtvrtletí 2021
VZALO NA VĚDOMÍ a SOUHLASILO:
- s plněním rozpočtu městské části za 1. čtvrtletí roku 2021
- s hospodařením příspěvkových organizací za 1. čtvrtletí roku 
2021

USN 35/7: Svěření pozemků do správy MČ
VZALO NA VĚDOMÍ a SOUHLASILO:
- s převzetím pozemků č. parc. 580/20, 580/25 a 580/26 v k.ú. 
Dolní Měcholupy do správy MČ Praha – Dolní Měcholupy, čímž 
se narovnají vlastnické vztahy pozemků pod budovou hasičské 
zbrojnice

USN 35/8: Strategie sportu MČ
VZALO NA VĚDOMÍ a SCHVÁLILO:
- strategii sportu MČ Praha-Dolní Měcholupy

USN 35/9: Centrum sportu Dolní Měcholupy – žádost o dota-
ci od Národní sportovní agentury
VZALO NA VĚDOMÍ:
- záměr požádat o dotaci na dostavbu Centra sportu Dolní Mě-
cholupy (budovy SK)
SOUHLASILO:
- s podáním žádosti o dotaci na Národní sportovní agenturu

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

Šárka Fořtová, tajemnice ÚMČ
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Co je to projekt KlokTex?
Kontejnery na textil, oblečení a obuv pro děti i dospělé
Jde o charitativní a ekologický projekt, který podporuje přede-
vším Fond ohrožených dětí Klokánek. Po celé České republice 
jsou rozmístěné kontejnery s logem klokánka na sběr nepotřeb-
ného, avšak použitelného oblečení a obuvi. Odevzdáním tako-
výchto oděvů, obuvi, textilu, ale i hraček do těchto kontejnerů 
se jejich dárci přímo podílí na pomoci jak materiální, tak hlavně 
fi nanční. Více na www.KlokTex.cz.
„Projekt byl spuštěn s cílem pomoci těm, kteří naši pomoc potře-
bují. Díky všem dárcům oblečení a obuvi jsme v rámci projektu 
fi nančně podpořili charitativní organizace částkou převy-
šující 3 miliony korun. Tuto pomoc se budeme i přes nelehké 
období snažit nadále navyšovat.“ říká Ing. Pavlína Klementová, 
jednatelka společnosti.
Efektivita klíčem k podpoře
Projekt KlokTex zahrnuje stovky kontejnerů rozmístěných po 
celé České republice. Městská část se do projektu pomoci 
zapojila již před lety. V rámci projektu se musí velmi efektivně 
řešit provoz celého systému, jejich výrobu, svoz a třídění ode-
vzdaného textilu a obuvi, aby náklady s tím spojené, nepřevýšily 
přínosy celého projektu.

Jednou ze zásadních nákladových položek je svoz odevzdaného 
textilu a obuvi. Optimální plánování svozů s ohledem jak na roz-
místění kontejnerů, tak zejména na jejich naplnění, tak zásadně 
ovlivňuje efektivitu celého procesu a má přímý dopad do nákladů 
projektu.
Vedení projektu KlokTex si pro řešení optimalizace svozů vybralo 
společnost Sensority, s.r.o. Díky této spolupráci se optimalizují 
náklady svozu a také se přispívá ke snížení emisí díky chytré 
logistice.

Moderní technologie pomáhají v charitativních projektech
O nových technologiích se mluví často a v různých souvislostech, málokdy se však dozvídáme, že mo-
hou pomáhat i ohroženým dětem, jako například v projektu KLOKTEX.

Nyní připravujeme samolepku na poštovní schránku, kterou byste dali vědět doručovateli, že nemáte zájem o tištěnou verzi Zpravodaje, 
ale preferujete prohlížení online na PC, mobilu či tabletu. Na vydání nového Zpravodaje pravidelně upozorňujeme mobilním rozhlasem 
a odkaz je vždy umístěn také na webových stránkách www.dolnimecholupy.cz. Samolepky budou distribuovány v budově úřadu či 
na akcích pořádaných městskou částí. Těm, kteří se nemohou na úřad dostavit, můžeme po domluvě samolepku doručit či nalepit na 
schránku. 

MÚ Dolní Měcholupy

Čtu zpravodaj online 

Do konce měsíce března měl být zapla-
cen místní poplatek ze psů (nebo jeho ali-
kvotní část) na rok 2021. Tuto povinnost 
má každý držitel psa, pokud se na něj ne-
vztahuje některé ustanovení o osvoboze-
ní. V naší městské části se za pejsky platí 
následovně:
- držitel psa v rodinném domě platí sazbu 
300 Kč
- držitel psa v bytovém domě platí sazbu 
1 500 Kč
- držitel psa nad 65 let platí 200 Kč
- u každého dalšího psa platí držitel v ro-
dinném domě 600 Kč, v bytovém domě na-
výšení o 50% výše uvedené sazby – 2 250 
Kč a senioři nad 65 let platí za druhého psa 
300 Kč.
Osvobozen je držitel, kterým je osoba 
nevidomá, osoba, která je považována 
za závislou na pomoci jiné fyzické osoby 
podle zákona upravujícího sociální služ-
by, osoba, která je držitelem průkazu ZTP 
nebo ZTP/P, osoba provádějící výcvik psů 
určených k doprovodu těchto osob, osoba 

provozující útulek pro zvířata nebo osoba, 
které stanoví povinnost držení a používání 
psa zvláštní právní předpis.  
Novelou zákona o místních poplatcích 
565/1990 Sb. a Vyhlášky hl. m. Prahy v ob-
lasti místního poplatku ze psů, je od 1. 1. 
2020 chovatel povinen nechat psa označit 
identifi kačním číslem podle veterinárního 
zákona (mikročipem) a do třiceti dnů se při-
hlásit do registru chovatelů psů vedeném 
Magistrátem hlavního města Prahy. 

Ke dni uzávěrky příspěvků do Zpravodaje 
zbývá deset pejsků, za které páníčci ještě 
poplatek neuhradili. 

Dovoluji si tedy připomenout, že neuhraze-
né poplatky mohou být vyměřeny a na-
výšeny až na trojnásobek dlužné částky. 
Při jakékoliv změně poplatkové povinnosti 
(stěhování, uhynutí psa apod.), je držitel 
psa povinen do 15-ti dnů tuto změnu na-
hlásit. Za nesplnění této povinnosti hrozí 
držiteli psa pokuta za nesplnění povinnosti 
nepeněžní povahy. 

Poplatek můžete uhradit hotově nebo pla-
tební kartou v době úředních hodin v kan-
celáři úřadu nebo bankovním převodem 
na účet č. 2111281318/2700 pod varia-
bilním symbolem (VS) čísla popisného 
Vašeho domu (červené) a 1341 – např. 
6691341.

Pokud si nebudete jisti, kolik máte za 
svého pejska zaplatit, kontaktujte nás 
na telefonu 272 706 441 nebo e-mailem 
sekretariat@dolnimecholupy.cz 

Jana Hlavatá, ÚMČ

POPLATKY ZE PSŮ

Rádi bychom snížili náklady na tisk a šetřili životní prostředí tím, že budeme tisknout menší množství 
našeho Zpravodaje. 



POCITOVÁ MAPA 
ZDRAVÁ PRAHA 
2021

Ukažte svůj pocit v mapě!
Jak se Vám žije, pracuje a tráví čas (nejen) ve Vaší městské části?

pocitovemapy.cz/praha/ 

zdravapraha.praha.eu
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INFORMACE Z RADNICEŽIVOT V OBCI

Městská část několikrát v roce podle mo-
mentální situace pořádá slavnostní akci 
Vítání občánků. Tato akce má dlouholetou 
tradici a je stejně jako v jiných městských 
částech a obcích po celé ČR, věnována 
narozeným dětem, žijícím v dané městské 
části či obci. K Vítání občánků mohou hlásit 
rodiče své děti, které mají v naší městské 
části v době narození trvalý pobyt. Individu-
álně se řeší účast dětí, které zde sice žijí, 
ale v době narození měly bydliště shodné 
s bydlištěm matky mimo území naší měst-
ské části, ale druhý z rodičů v naší městské 
části v tento den trvalý pobyt měl a dítě se 
sem následně k pobytu přihlásilo. Stejně 
pak případy, kdy se dítě narodí v době, kdy 

rodiče mají v naší městské části koupenou 
nemovitost, kterou ale zařizují a změnu 
pobytu ohlásí až po nastěhování, budeme 
řešit individuálně i s ohledem, zda dítě ne-
bylo vítáno v minulém bydlišti. 

Jana Hlavatá

Vítání občánků
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Fotoreportáž

Pokřtili jsme novou knihobudku. Děkujeme, že jste ji naplnili 
a začali používat. Děkujeme také libušské radnici a jejich Střed-

ní škole grafi cké za krásný návrh, který nám přenechali.

Připravili jsme nové kelímky pro opakovatelné použití na naše 
měcholupské akce. Grafi cký návrh máme od paní Galiny 

Miklínové, takže jsou opravdu krásné.

Čarodějnice jen v covid režimu, ale vyšlo nám krásné počasí. 
Všichni, kteří splnili čarodějnickou stezku, dostali malou odměnu.



Bez májky by to nešlo… A vydržela!

Vyzvali jsme vás k vyplnění Pocitové mapy. Pokud jste se ještě 
nezapojili, naklikejte, máme na webu.

VOLNÝ ČAS
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INFORMACE Z RADNICEŽIVOT V OBCI

Poprvé jsme vyzkoušeli vyzvat vás k participaci. Participativní 
rozpočet jsme nazvali Kilo pro Dolní (nabízíme na realizaci 

100.000 Kč) a došlé návrhy už se zpracovávají. Celkem dorazi-
lo devět projektů. Moc děkujeme. Od 21. 6. do 21. 7. budete mít 

možnost všichni se zapojit do hlasování.



Položení věnců k pomníčkům je tradicí, na kterou nezapomínáme.
Pytlomaty můžete najít u dětského hřiště 
u ZŠ Kutnohorská, u hasičské zbrojnice 

a u dopravního hřiště na Malém háji.

ŽIVOT V OBCI
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Turnaj ve fl orbalu o Pohár starosty byl sice ochuzen o další školy, které běžně zveme, ale počasí se vyvedlo a páťáci ještě
 připravili soutěže v parku. Atmosféra byla skvělá.



Našim nejmenším se podařilo 
vyrazit na školku v přírodě. 

Báječně si to užili.

ŽIVOT V OBCI
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Přejeme krásné a pohodové léto, prázdniny plné zážitků a hodně zdraví vám všem!Přejeme krásné a pohodové léto, prázdniny plné zážitků a hodně zdraví vám všem!

Dětský den proběhl v sobotu 5. 6. V parku za školou. Snad 
si ho všechny děti náležitě užily.



ŠKOLA
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V pátek 23. 4. jsme si připomněli Den 
Země a mohl začít po dlouhé době projek-
tový den.

Žáci se pravidelně testují PCR metodou. 
Rádi bychom touto cestou poděkovali paní 
Hajné, Matějíčkové, Machkové a Ševčíko-
vé, za impuls a prvotní pomoc s PCR tes-
továním. Poděkování patří i paní místosta-
rostce za její angažovanost v celé věci 
a panu starostovi za porozumění, podporu 
a fi nanční dotaci od MČ Praha Dolní Mě-
cholupy. 

Naši žáci a učitelé se během května zapo-
jili do projektu Běh pro Paměť národa, kdy 
partneři projektu věnují za každý 1 uběh-
nutý km 1Kč na natáčení vyprávění pamět-
níků do sbírky Paměť národa společnosti 
Post Bellum.

Společně se všemi kolegy a spolužáky 
z celé České republiky naběhali neuvěři-
telných 46 435 km. K tomuto číslu přímo 
naše škola přispěla svými 1090 km. Ze 72 
zapojených škol jsme se umístili na krás-
ném 16. místě. 

Na Den dětí, 1. června, se uskutečnil již 
17. ročník fl orbalového turnaje „O pohár 
starosty Dolních Měcholup“. Turnaje se 
zúčastnilo 10 smíšených družstev rozděle-
ných do tří kategorií. Počasí opravdu přálo, 
a tak si to děti užily. Žáci, kteří nebojovali 
o pohár, mohli fandit či plnit nejrůznější do-
provodné aktivity v parku u školy. 

Naše škola je zapojena do projektu Pomá-
háme školám k úspěchu, s jehož podporou 

Škola v akci
Od druhé poloviny dubna je naše škola konečně otevřená pro všechny děti a bez rotace.
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rozvíjíme u našich žáků čtenářství, čtenář-
skou i kritickou gramotnost. V rámci projek-
tu budou do školní knihovny pořízeny kníž-
ky v celkové hodnotě 15.000 Kč. Projekt 
Pomáháme školám k úspěchu iniciovala 
a dlouhodobě podporuje Nadace The Kell-
ner Family Foundation.

Projekt Bezpečné cesty stále pokračuje. 
Naše požadavky na zlepšení bezmotoro-
vé dopravy byly zaznamenány do odborné 
dopravní studie a zaslány na MHMP. Již 
nyní je podaná žádost na MHMP na nové 
stojany na koloběžky a kola. Díky tomuto 
projekt vznikl i dokument Školní plán mobi-
lity ZŠ Kutnohorská.

Pro konec školního roku toho má škola ješ-
tě v plánu opravdu hodně.

Děti z pátých ročníků čeká druhý červno-
vý týden turisticko - pobytový kurz v chatě 
Smetánka v Peci pod Sněžkou. Druhou 
plánovanou akcí je tradiční symbolické roz-
loučení s páťáky, alias vodácký kurz.

V pátek 18. června proběhne 2. ročník po-
pulární soutěže Měcholupská šplhna. Po-
razí někdo pana ředitele?

Se školním rokem se děti rozloučí závě-
rečnými vystoupeními jednotlivých tříd na 
školní akademii v parku za školou. 

Škola své dveře otevře i o prázdninách, 
kdy proběhne 3. ročník letního příměstské-
ho tábora. 

Nastal konec dalšího netradičního školní-
ho roku, a proto bych velice rád poděkoval 
všem žákům a rodičům za jejich trpělivost, 

spolupráci a pochopení. Velké díky také 
patří všem pedagogickým pracovníkům za 
sdílení dobré praxe, předávání informací 
a zkušeností, vzájemnou pomoc a respekt 
při dodržování všech opatření. Cením si 
také práce našich uklízeček a kuchařek, 
které se musely popasovat se všemi hy-
gienickými opatřeními a zvládly tak práci 
v nových podmínkách. A nakonec děkuji za 
perfektní spolupráci a neustálou podporu 
panu zástupci Krakowitzerovi a Petře Huc-
lové. Vážím si také partnerských vztahů se 
zřizovatelem školy, bez kterých by spousta 
věcí nebyla možných.

Přeji Vám všem klidné léto a zaslouženou 
dovolenou. 
V září se budeme těšit na shledanou 
a doufám, že již v normálním školním 
roce☺

Miroslav Ferkl
ZŠ Kutnohorská

ředitel školy
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Členové jednotky sboru dobrovolných 
hasičů z Dolních Měcholup tento den na 
místní hasičské zbrojnici drželi ve svém 
volném čase 24 hodinovou pohotovost na 
žádost operačního střediska, kterých od 
začátku pandemie COVID-19 do letošního 
dubna bylo téměř 25, aby i přes nepřízni-
vou pandemickou situaci byla zajištěna po-
žární ochrana hlavního města. I díky této 
souhře okolností byli naši hasiči na místě 
mezi prvními zasahujícími. 

Jako první si požáru všimla shodou okol-
ností hlídka policie, která zrovna projížděla 
kolem. V tu dobu bylo již několik obyvatel 

domu na parapetech svých oken a křičeli 
o pomoc. Na místo okamžitě vyjeli všechny 
složky integrovaného záchranného systé-
mu. Za necelou minutu od vyhlášení popla-
chu na naší měcholupské zbrojnici bylo na 
cestě i 8 našich hasičů se dvěma zásaho-
vými automobily. Na místě byli za 5 minut 
jako druhá jednotka po jejich profesionál-
ních kolezích ze strašnické stanice.

„Přijížděli jsme na místo v době, kdy ješ-
tě stále probíhal jak samotný požár, tak 
i záchrana osob z hořícího domu. Část jed-
notky okamžitě pomáhala v dýchací tech-
nice a s vyváděcími maskami se záchra-
nou osob z hořícího a zakouřeného domu 
a s vyhledáváním osob v objektu. Dru-
há část pak ihned s pomocí medic bato-
hů začala poskytovat spolu s policií první 
předlékařskou péči zraněným osobám 
před příjezdem záchranné služby. Jednalo 
se zejména o různé rozsahy popálenin, po-
skytovali jsme kyslíkovou terapii osobám, 
které se nadýchali zplodin kouře a zároveň 
jsme poskytovali obyvatelům domu po-
sttraumatickou intervenční péči“ říká Jakub 

Jelínek, jeden z velitelů družstev naší mě-
cholupské jednotky.

Požár byl poměrně rychle uhašen, zá-
chranná služba aktivovala trauma plán, na 
místo dorazilo i velkokapacitní Atego ZZS 
pro mimořádné události, přistával vrtulník 
letecké záchranné služby. Celkem prošlo 
rukama zasahujících 14 zraněných osob, 
z toho 6 dětí a 11 osob bylo nutné transpor-
tovat do nemocnice, z toho dvě ve vážném 
stavu. Naštěstí nikdo při požáru nezemřel. 

V pátek 4. června přijela našim hasičům 
poděkovat i starostka Prahy 10 paní Re-
nata Chmelová, všem zasahujícím pře-
dala ocenění za jejich dobrovolnou práci, 
kterou ve svém volném čase a bez nároku 
na honorář dělají a nepřijela s prázdnou. 
Naši hasiči dostali na svou zbrojnici novou 
varnou desku, troubu a nové nádobí pro 
zvýšení komfortu během času, který na své 
zbrojnici tráví. 

Petr Vltavský, Velitel jednotky
Jakub Jelínek, Velitel družstva

Naši hasiči zasahovali u požáru se 14 zraněnými
Naši dobrovolní hasiči mají za sebou asi zatím nejtěžší zásah v tomto roce. Dne 11. dubna v odpoled-
ních hodinách zasahovali všechny složky IZS, včetně dobrovolné jednotky hasičů z Dolních Měcholup, 
u požáru ve třetím patře obytného domu v ulici Černokostelecká na Praze 10. Při požáru se zranilo cel-
kem 14 lidí, z toho 6 dětí. V pátek 4. června jim za jejich práci přijela osobně poděkovat a předat ocenění 
starostka Prahy 10 paní Renata Chmelová.
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Naši starší (10 - 15 let) si se všemi disci-
plínami poradili na jedničku, na některých 
disciplínách dokonce dorovnávali týmové 
rekordy, a v konkurenci velmi kvalitních 
soupeřů si zaslouženě vybojovali celkové 
vítězství a postup na Mistrovství ČR ve 
hře Plamen, které se uskuteční 26. - 27. 
června v Jihlavě. Tam poměří síly s vítězi 
jednotlivých krajských kol.

Na MČR jsme postoupili v roce 2014 
a od té doby se daří vyhrávat pražská po-
stupová kola každou sezónu. Za těchto 
7 let se kompletně obměnilo složení našich 
soutěžních družstev, proto si postupu vel-
mi ceníme. Pro soutěžící samotné půjde 
zejména o odměnu za jejich píli, kterou se 

prezentovali při své přípravě na závody. 
Držme jim na mistrovství palce!

Mladší žáci (staří od 6 do 10 let) si taktéž 
nevedli špatně, v silné konkurenci zdatně 
sekundovali jiným družstvům, ale přede-
vším měli možnost si po takřka roce zaběh-
nout závod a prezentovat při něm doved-
nosti, kterým se naučili.

Za SDH,
Ondřej Vojta

Mladí hasiči postoupili na Mistrovství ČR
Starší žáci z SDH Dolní Měcholupy v těchto týdnech prodloužili sérii držení titulu „Mistr Prahy“ na sed-
mou sezonu za sebou. 22. května a 5. června se totiž v pražských Třebonicích konaly postupové soutěže 
ve hře Plamen. Ta dle pravidel obsahuje šest různorodých týmových disciplín, díky pozdějšímu uvolnění 
kolektivního sportování a absenci závodů v roce 2020 však pořadatelé letos přistoupili ke změně a druž-
stva výjimečně plnila disciplín pět.
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ITSen
Slyšíme-li slovo tablety, povětšinou nás napadne bolest, lék a pak úleva.
Současné tablety, které mám teď na mysli, nám také do určité míry pomáhají. 

Ony totiž dokážou poskytovat bezmezné 
možnosti informací, komunikaci, poznání, 
zábavu, pobavení.
Dnes již batolata se sápají po chytrém tele-
fonu nebo tabletu, rodiče jim marně nabízí 
tablet či telefon dávno odložený nejlépe 
nefunkční. Dítě po krátké chvíli tuto lest 
prohlédne a neoblomně vyžaduje právě 
ten funkční a moderní přístroj. Je barevný, 
svítí, mluví, hraje, zpívá, reaguje na každý 
pohyb jejich ruky, domnívám se, že právě 
ty okamžité a neúnavné reakce dítě za-
ujmou na dlouhou dobu tak, že po čase 
rodiče rezignují a sami dětem tyto „hra-
čky“ nabízí. Kde mají stále brát tu energii, 
aktivitu a neúnavnost? Současná doba nás 
více a více nutí k přijmutí, používání a vy-
užívání těchto „hraček“. Je to rychlé, chyt-
ré, moderní a hlavně ta „hračka“ toho fakt 
hodně umí.
Můj otec tvrdošíjně tyto technologie odmí-
tal, oproti mé matce, která naopak tvrdo-
šíjně stále trvá na proniknutí do tajů inter-
netu, Facebooku a všech chytrých přístrojů 
a technologií. Marně již patnáct let vysvět-
luji, že telefonovat může odkudkoliv, ale 
telefonovat přes WhatsApp lze jen tehdy, 
když je připojená na WiFi. Marně mamce 
již patnáct let vysvětluji, že mé kamarádky jí 
o přátelství na Facebooku nežádají, ale že 
ta technologie jí pouze tento kontakt nabízí. 
Mamka přece mé kamarádky zná, byť jen 
třeba z mé letmé zmínky… a proto ji žádají 
o přátelství, to je přeci jasné, jak ta facka. 
Ale nedivím se, i mně se to párkrát stalo… 
Ale je pravda, a to klobouk dolů, že infor-
mace, které mamka potřebuje, si najde, 
a hojně zásobuje informacemi i otce. A na-
konec je to ona, kdo hledá tátovi na inter-
netu ceny nářadí, adresy obchodů, či cíle 
společných výletů, programy kin nebo di-
vadel. Je to právě ona, kdo mi telefonuje 
přes WhatsApp a posílá fotografi e. Je prav-
da, někdy mi volá přes WhatsApp právě 
z toho parku a pak dostanu vynadáno, že 
neberu telefon nebo že jí ten telefon zase 
nefunguje. Ale kolikrát mi oni opakovali 
a vysvětlovali Y/I nebo rovnice?? No pat-

náct let asi ne, ale jsou věci, které mi opa-
kují již 54let a vždy velmi trpělivě. A já je 
také nechápu, nebo je spíš nechci chápat, 
ale to je věc jiná.
Když o tom tak přemýšlím, musím uznat, 
že vysvětlování a seznamování s novými 
technologiemi či přístroji, je jedna z věcí, 
která nás spojuje dohromady. Dává nám 
společná témata, o kterých máme možnost 
diskutovat, polemizovat, někdy se i pohá-
dat o jejich zbytnosti či nezbytnosti, o je-
jich pozitivním, tedy z jejich pohledu spíše 
negativním, ovlivňování vnuků a vnuček 
a vůbec všech dětí a mládeže.
Pamatuji si, jak mi to samé říkali děda 
s babičkou, když jsem nepřetržitě koukala 
v dětství na televizi. A také jsem odmíta-
la k nim chodit na víkend, protože neměli 
barevnou televizi. Nedávno za mnou přišel 
táta a začal mi vyprávět: „byli jsme u ryb-
níka a byl tam pán určitě ještě starší než 
já, měl v ruce ten chytrý telefon a ukazo-
váčkem po něm jezdil sem a tam…… To 
já snad taky zvládnu, ne?“ A tak můj papá 
tvrdošíjně odmítající chytré technologie, 
má již také chytrý telefon, podotýkám, že 
nevolá ani nepíše. Na můj nepřijatý hovor 
přijde po čtrnácti dnech a volá mi, že jsem 
volala… Ale i přesto nás chytrý telefon spo-
juje. A vlastně je i spojuje navzájem oba, 
protože mamka najde informace na inter-
netu a táta zase chápe, jak a kdy funguje 
WiFi, zvládá bankovní aplikaci a pamatuje 
se své piny i ty maminčiny. A tak trpělivě 
vysvětluji, opakuji, opravuji všechna mož-
ná nastavení PC, tabletu či telefonu a ne-
jen já, ale i můj bratr, jejich vnuk či vnuč-
ky… Možná si nyní říkáte, proč nám to tady 
píše? No snad proto, že je dobré si uvědo-
mit tu důležitost spojení a propojení. Dříve 
rodiny velmi často bydlely společně, chodili 
společně na pole. Nyní je propojení rodin 
jiné, a přesto i tak velmi důležité.

„Stárnout je jako stoupat na vrcholek hory. 
Čím výše stoupáme, tím více sil spotřebu-
jeme, ale o to větší rozhled máme.“

(Ingmar Bergman)

A proto podporujte své rodiče či prarodiče, 
komunikujte a sdílejte cokoliv, vše je potě-
ší a podpoří. Vědomí, že to zvládnou i oni, 
je důležitější, než si myslíme. A nakonec 
Vám se uleví, když si třeba Vaše babi najde 
sama na tabletu jízdní řád, dokáže napsat 
email paní doktorce, nebo si jen přečte 
zprávu od Vás na WhatsAppu nebo shléd-
ne Vámi poslané fotografi e z Vaší úžasné 
dovolené. A to nemluvím o tom, že zvlád-
nou spustit i video hovor. V našem ITSnu 
jsme toto společně zvládli, jsem pyšná na 
to, že každé pondělí účastníci přijdou v pl-

ném počtu s tabletem v ruce a s úsměvem 
na tváři. Na začátku byli skutečně nepolí-
bení jakoukoliv znalostí s prací na tabletu, 
či vědomosti o něm. Po třech měsících ko-
munikují na tabletu přes WhatsApp, sledují 
Facebook, hrají hry, malují mandaly, luští 
křížovky, poslouchají hudbu na Spotify. Do-
káží udělat fotografi i, uložit ji do galerie či 
poslat e-mailem nebo na WhatsApp. Spo-
lečně sledují fi lmy, a co je nejhlavnější, jsou 
skvělá parta, kterou je radost navštěvovat. 

Jen jim někdo musí ukázat, jak na to, a pak 
také co jim to může přinést a v čem jim to 
může pomoci. Jasně, nebudou rychlí, tak 
jako Vy mladí, ale budou o něco víc znalí 
a orientovaní, tím pádem Vám budou více 
rozumět a pochopí tu dobu, která je jejich 
předchozímu životu tolik vzdálená…

Jen tak dál přátelé a příznivci ITSnu!
Vaše Iveta Běhounková
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kou pomocí pro nás je možnost využívat 
outdoorové prostory určené pouze nám.

Krásnou odměnou pro nás bylo vyhodno-
cení celostátní výtvarné soutěže ČSZ, kde 

jsme letos opět zabodovali a získali i metu 
nejvyšší – zlato.

Kategorie polytechnické práce (prosto-
rová výtvarná tvorba)
1. místo Kristina Kůželová (Ateliér teen)
3. místo Jan Doležal (Atelier teen)
4. místo Šimon Freund (Ateliér teen)
5. místo Sara Hassanová (Ateliér teen)
Kategorie kresba+malba
3. místo Anna Dubecká (Ateliér 4)
4. místo Ema Rygerová (Ateliér 3)
5. místo Maya Rybínová (Ateliér 4)
V hodnotící komisi zasedají jak členové od-
borné komice ČZS tak skuteční odborníci 
v oboru, v posledních letech většinou z řad 
pedagogů uměleckoprůmyslových škol, 
nebo grafi ci činní ve svém oboru.

Také naši angličtináři se nebáli nechat si 
prověřit svoje jazykové schopnosti. Máme 
za sebou zkoušky z angličtiny u British 
Council. Letos Klára připravovala dva žáky 
na Pre A1 a čtyři žáky na A1. Zároveň už 

VOLNÝ ČAS

LEONARDO A JEHO AKTIVITY 
ve 2. pololetí 2020/2021

Díky rozvolnění a stabilizaci epidemiolo-
gické situace jsme se i my mohli opět po-
stupně vrátit téměř ke všem aktivitám. Vel-

Don Quijote
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plánujeme výuku na tyto jazykové zkoušky 
(Pre A1, A1, A2) do dalšího roku.

I divadla se letos dočkaly svých premiér, 
v neděli 6. 6. 2021 se otevřela vrata do 
dvora u prostor Leonardo a podobně jako 
velká divadla jsme i my nabídli Letní scénu.
Jako první – předskokani – vystoupili ta-
nečníci z Cool Dance a Bubble Dance. 
A poté už všechny čekal Petr Pan v podání 
DS Tyátr – nejmladší divadelní oddělení. 
S podvečerem pak přišli již zkušení herci 

z DS Forbíni a předvedli svoji verzi slavné-
ho Dona Quijota.

Ani nejstarší divadelní oddělení během 
uzávěry nespalo a teď chystá premiéru 
a hned i reprízu nastudované hry W.Shake-
speara „Mnoho povyku pro nic“. Nenechte 
si ujít v přírodním divadle Dády Stoklasy 
v Horních Počernicích inscenaci plnou 
smíchu, humoru, lásky, zrady, okořeněnou 
dokonalými výkony dvou „skotských“ poli-
cistů.
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Vládními nařízeními byl ovlivněn také provoz Školičky Malenky 
v Malém háji. Ta ihned po otevření začala pracovat. Její kapacita 
je zcela naplněna a počítá i s prázdninovým provozem. V úterý, 
na Den dětí měly děti malou besídku spojenou s divadelním před-
stavením. Moc si to užily a určitě to nebyla poslední pohádka, 
kterou jim nabídneme.

Pozor, v létě ještě máme volná místa na některých bězích 
táborů. Pokud nevíte, jak děti pobavit, neváhejte a hlaste se.

Petr Pan



Veroniku Havelkovou, 
která začala sama likvidovat odpadky 
v našem lese. Je to milá a skromná mla-
dá žena, a protože nás zajímalo, proč to 
dělá, tak jsme se jí na to zeptali.

Proč jste se rozhodla začít se sběrem 
odpadků v Dolních Měcholupech?
Po tom, co jsem se přestěhovala do Dol-
ních Měcholup, zejména kvůli krásné 
okolní přírodě, šla jsem na procházku do 
nedalekého lesa. Místo toho, abych si ale 
užívala přírody, zkazily mi náladu všudypří-
tomné odpadky. Řekla jsem si, že to takto 
nemůžu nechat – měla jsem hodně času 
kvůli karanténě a homeoffi  ce, takže jsem 
vzala věci do svých rukou. Začala jsem od-
padky sbírat. Oslovila jsem městský úřad 
a jsem moc ráda, že mi všichni vyšli vstříc. 
Nepřijde mi na tom nic zvláštního, naopak, 
nechat to tam jen tak by mi přišlo nespráv-
né. 
Říkám si, že nejvíce trpí příroda, takže to 
dělám pro přírodu a také vlastně kvůli sobě 
(dostávám čerstvý vzduch a takovou tak 
trochu posilovnu).

Jak často máte čas se tomu věnovat?
Začala jsem asi v březnu tohoto roku. Cho-
dím téměř každý den, pokud je vhodné po-
časí, a průměrně asi hodinu denně. Ale do 
lesa chodím tak ráda, že se to ani nezdá, 
a taky díky pohybu získávám tak potřebný 
serotonin a endorfi ny.

Máte představu, kolik už jste toho sesbí-
rala?
Teď to bude určitě celkem 150 pytlů (120l, 
každý váží odhadem 10kg).

Kde všude vlastně uklízíte a jaké je Vaše 
oblíbené místo?
Celkově jsem objevila tři velké ilegální 
skládky. Zatím jsem zvládla uklidit jen jed-
nu, druhou mám asi z jedné třetiny, na třetí 
zkusím sehnat nějakou pomoc, protože ta 
je nejrozsáhlejší.
Oblíbené místo, kde teď nejraději chodím 
a je (teď už) čisté, je lesík hned za dešťo-
vou nádrží.

Co na to říkají přátelé a Vaše rodina?
Přátelé i rodina mě velmi podporují a jsou 
z toho nadšení. To mě velmi motivuje.

Jaké máte další záliby?
Mám dvě kočky, moc ráda hraju videohry, 
zajímám se o environmentalismus a věnuji 
se programování.

Máte pro nás nějaký vzkaz?
Pokud by se každý zamyslel nad tím, jestli 
je opravdu správné zahodit plechovku na 
zem, svět by byl zase o trochu hezčí místo.

Děkujeme Vám, Veroniko, nejen za roz-
hovor, ale především za to, co děláte pro 
Dolní Měcholupy. Moc si toho vážíme, jste 
opravdu skvělá.

Jana Doláková

P. S. Pytle, které slečna Veronika nasbíra-
la, odváží společnost Mikapa. I oni si váží 
její práce a v měsíci květnu, kdy nasbírala 
1,375 t odpadu do 116 pytlů, nám neúčto-
vali za tento odpad nakládku a odvoz. I jim 
moc děkujeme za hezké gesto.

Bydlí tu s námi
7 otázek pro …

BYDLÍ TU S NÁMI
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Dolní Měcholupy očima pamětníka 
Oldřicha Podehradského

Stavba pomníku na návsi (1946/1948)
V roce 1946 občané scházející se jako 
„Stolní společnost“ restaurace „Na schůd-
kách“ (č. p. 22), přišli s myšlenkou posta-
vit „pomník padlým“, který zde v té době 
scházel.

Šlo především o:
hostinského Procházku, Josefa, Franti-
ška a Miroslava Horníkovi, Fr. Kopeckého, 
Al. Koubu, K. Vlčka, V. Podehradského, 
k nimž se později přidaly další ochotné 
ruce.
Bylo nalezeno pochopení u Národního 
výboru a bylo vytipováno vhodné místo 
u stávající kapličky.

Téhož roku bylo započato se zatrubko-
váním přilehlé škarpy. Betonové roury 
o průměru 60 cm se ručně dělaly podle za-
půjčené formy na dvoře u pánů Horníků, 
za dozoru J. Matouška, původem betoná-
ře a za pomoci tzv. „třínožky“ byly uloženy 
a zasypány zeminou.

V roce 1947 provedena terénní úprava 
místa a započato se stavbou podstavce za 
dozoru stavebního mistra F. Kopeckého. 
Materiál získán ze zrušeného německého 
hřbitova v Šterboholech. Jedná se opraco-
vané žulové kostky z bývalého tarasu ko-
lem tamního pomníku.
Dopravu zajišťovali Horníkové. Náhro-
bek z leštěného mramoru s uvedením 
jmen padlých a letopočtem „1918 – 1945“ 

byl osazen na jaře roku 1948 a 9. května 
slavnostně odhalen. Je na něm i nápis 
„Z vděčnosti Vám, kteří jste padli, abychom 
my mohli žít“. Pod jednou kostkou podstav-
ce - směrem ke kapličce - byl uložen také 
„zakládací list“. Následně bylo provedeno 
oplocení i výsadba zeleně, v roce 2002 
byl pak pomník zrekonstruován a doplněn 
o další jména.

Vůbec první věnec, ještě u nedokončené-
ho pomníku, byl položen při odvodu branců 
ročníků 1926/1927 s hudbou a projevem 
plk. ČS armády Ing. Karla Voříška dne 8. 3. 
1948. Od té doby se květinové dary poklá-
dají každoročně při památných dnech.
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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

PLACENÁ INZERCE

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

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

PLACENÁ INZERCE

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.  



 

 

Jak se můžete 
objednat do ordinace? 

TELEFONICKY 
a SMS 

775 614 114 

E-MAILEM 
dolnomecholupska 
@medkontakt.cz 

ONLINE 
REZERVACÍ 

na 
www.dolnomecholupskazdravotni.cz 

Telefon do ordinace je zapnutý pouze v ordinačních hodinách. Na nepřijaté hovory 
mimo ordinační dobu nemůže být z technických důvodů reagováno.  

Pokud se nemůžete v ordinační době dovolat, pošlete SMS a sestra se Vám ozve zpět. 

MUDr. Michaela Kiseľáková 
Praktická lékařka 

pro dospělé 



Seznam podnikatelů
INZERCE

(i Vaše firma 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.

Certifikovaný 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, grafika, redakční činnost. 

www.rcmodely.cz

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.

JiWo.cz - efektivní PPC marketing 
Honzíkova 636/8,

Praha 10 - Dolní Měcholupy 111 01 
604 251 780; jirka.wolf@gmail.com

Správně připravenou reklamou Vás doká-
žu dostat na přední pozice na Google 

i Seznamu, a to dokonce i u velmi konku-
renčních oborů.

NAKLADATELSTVÍ DYNASTIE 
U Šumavy 306/16, 

111 01 Praha - Dolní Měcholupy 
www.dynastie.cz

Rodinné nakladatelství vydávající knihy 
nejen pro děti.

Vydáváme knihy s přesahem, inspirova-
né historickou osobností či zaměřené na 
rozvoj IT gramotnosti a logického myšlení 
pro děti od 4 let. Na své si přijdou i dospělí 
milovníci ojedinělých ilustrací a grafiky či 

zdravého životního stylu.
Rozvíjíme čtenářskou gramotnost dopro-
vodnými pracovními materiály využívají-
cích metod kritického myšlení. Určeno do 

škol či knihoven pro práci s dětmi 
na 1. stupni ZŠ.

 

 

Jak se můžete 
objednat do ordinace? 

TELEFONICKY 
a SMS 

775 614 114 

E-MAILEM 
dolnomecholupska 
@medkontakt.cz 

ONLINE 
REZERVACÍ 

na 
www.dolnomecholupskazdravotni.cz 

Telefon do ordinace je zapnutý pouze v ordinačních hodinách. Na nepřijaté hovory 
mimo ordinační dobu nemůže být z technických důvodů reagováno.  

Pokud se nemůžete v ordinační době dovolat, pošlete SMS a sestra se Vám ozve zpět. 

MUDr. Michaela Kiseľáková 
Praktická lékařka 

pro dospělé 



www.dolnimecholupy.cz/ETM

Cestovat zdravě = cestovat udržitelně.
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