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Příjemné prožití vánočních svátků, hodně štěstí, zdraví, lásky a úspěchů v roce 2022 přejí zastupitelé a zaměstnanci úřadu 
MČ Praha - Dolní Měcholupy.
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Slovo starosty

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA

Vážení občané,
chtěl bych Vám poděkovat za 
vysokou volební účast v Parla-
mentních volbách. Se 78,19% 
jsme výrazně nad celorepu-
blikovým průměrem, který byl 
65,43 %. Někoho výsledky vo-
leb potěšily, jiného možná zkla-
maly. Důležité však je, že volit 
můžeme svobodně a také tak se 
zájmem činíme.

Stále pokračuje rekonstrukce 
Kutnohorské ulice. Probíhá před-
poslední fáze v okolí křižovatky 
s Kardausovou ulicí a u zastáv-
ky Kutnohorská. Konečně se tak 
zbavíme ohromných louží ve vy-
jetých kolejích, ze kterých za vel-
kých dešťů hrozila nedobrovolná 

sprcha, jak na zastávce, tak i na přilehlém chodníku. Dočasně 
máme možnost vyzkoušet, jak bude fungovat linka 173 do Malé-
ho háje. Bohužel natrvalo půjde linku zřídit až v příštím roce. Po 
dobu stavby jezdí pro děti v odpoledních hodinách školní linka 
252. Pokud vše půjde podle plánu, tak bude tato fáze ukončena 
nejpozději do 10. 12. 2021. Poslední fáze ke křižovatce s Dolno-
měcholupskou bude probíhat na jaře příštího roku. Omlouváme 
se za komplikace s touto stavbou spojené, ale věříme, že to stojí 
za to.

Za výběrové řízení na projekt Základní a mateřské školy v Malém 
háji jsme získali ocenění Neplejtvák 2021 za 2. místo v kategorii 
„Nejlepší počin ve veřejných zakázkách“. Vážíme si toho, proto-
že to znamená, že můžeme být při zadávání veřejných zakázek 
vzorem pro ostatní. 

Na veřejném fóru jsme společně rokovali o prioritách naší měst-
ské části. Nápadů bylo mnoho, ale jako priority jste vybrali našich 
10 „Pé“, která se prověřily v internetové anketě. 

Již tradiční akcí je Soutěž o nejlepší svatomartinskou husu spo-
jená se Svatomartinskou zábavou. Podle poroty se kvalita sou-

Zastupitelstvo MČ Praha-Dolní Měcholupy na svém 39. ve-
řejném zasedání konaném dne 18. 10. 2021 v zasedací míst-
nosti úřadu, schválilo tato usnesení:

USN 39/1: Bezpečnostní situace v městské části
VZALO NA VĚDOMÍ:
- zprávu městské policie o bezpečnostní situaci v městské části 
za měsíc září 2021, kdy se v MČ udály 3 TČ na území spadají-
cí pod MOP Uhříněves a 2 TČ na území spadajícím pod MOP 
Hostivař

USN 39/2: Podnět na posouzení souladu využití území s plat-
ným ÚP
VZALO NA VĚDOMÍ:
- podněty a vyjádření občana městské části
- písemné vyjádření MČ z 10. 3. 2021
UKLÁDÁ:
- starostovi ověření stavu provozovny, zda vybavení a provoz má 
charakter těžké průmyslové výroby. Součástí kontrolní skupiny 
bude i zástupce opozice

- starostovi ověření informace, že provozovna ke Slatinám má 
oprávnění pro těžkou průmyslovou výrobu a pokud ano, zaslání 
podnětu na zrušení takového oprávnění
- starostovi zaslání podnětu na ÚMČ Praha 15 (odbor životního 
prostředí, živnostenský odbor a stavební odbor) aby kontrolovali 
dodržování provozování drobné nerušící výroby na adrese pro-
vozovny Ke Slatinám 117 a zákonů ČR
- starostovi zajistit informování ZMČ Dolní Měcholupy o výsled-
cích kontrol

USN 39/3: NESCHVÁLENO

USN 39/4: Plánovací smlouva – bytová výstavba Nad Vokolky
VZALO NA VĚDOMÍ a SCHVÁLILO:
- návrh plánovací smlouvy a její uzavření

USN 38/5: Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene
VZALO NA VĚDOMÍ a SOUHLASILO:
- návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

těžních hus stále zvyšuje a tak tímto způsobem městská část 
zlepšuje úroveň kuchařského umění v Dolních Měcholupech.

Není toho málo, na čem nyní pracujeme. Buduje se bosá stez-
ka, která vznikla na základě participativního rozpočtu „Kilo pro 
Dolní“. Vyměřena byla trasa obnovené polní cesty do Uhříněvsi. 
Nechali jsme opravit díry v asfaltu v ulici Za zastávkou. Nová 
služebna Městské policie vzniká v bytovém domu U jezírka, který 
roste na naší návsi. V rámci projektu Bezpečné cesty do školy 
projektujeme úpravu přechodu pro chodce u úřadu. Vznikne zde 
středový ostrůvek, který zajistí bezpečné zázemí chodce třeba 
v případě, kdy v zastávce stojí autobus a z protisměru se žene 
auto.

Divadelní představení Příběhy obyčejného šílenství v naší hale 
nám skvěle odehrála Divadelní sekce Praha. Stále mi v hlavě 
rezonuje poselství této hry od Petra Zelenky „Spousta lidí tady 
chce bejt šílená, protože šílenství znamená absolutní svobodu“. 
Bohužel i já mám občas dost silný pocit, že se v dnešní době 
spousta lidí snaží zcvoknout a nemuset nést odpovědnost za to, 
co dělají.

Situace ve zdravotnictví, způsobená Covidem19, je stále horší 
a horší. Je třeba zachovat si pozitivní náhled na svět a věřit, 
že vše zvládneme. Něco pro to může udělat každý z nás. Mini-
málně nerozdmýchávat emoce již tak vystrašených lidí obava-
mi z následků nemoci či očkování. Strach je pro rozhodování 
špatný rádce. Mějme na paměti, že vše co vyřkneme, se velmi 
špatně bere zpět. Slovo je mocná zbraň a podle průzkumů se ta 
nepravdivá, ale znepokojující slova šíří několikrát rychleji než ta 
pravdivá.

Jako povzbuzení plánujeme i letos na poslední adventní neděli 
posvěcení jesliček a tradiční Zpívání koled u kapličky. Pevně vě-
řím, že se budeme moci sejít, ale pokud by nám to nevyšlo, rádi 
vám zprostředkujeme tento zážitek alespoň přímým přenosem 
jako v minulém roce.

Přeji všem požehnané a ve zdraví prožité vánoční svátky.

Váš starosta Jiří Jindřich
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pro společnost PREdistribuce, a.s. na umístění distribuční sou-
stavy podzemního vedení NN na pozemcích č. parc. 54/40 v k.ú. 
Dolní Měcholupy a souhlasilo s jejím uzavřením za budoucí jed-
norázovou náhradu ve výši 1.000 Kč bez DPH

USN 38/6: Plnění závazků ze smlouvy s Euro Park Praha, a.s.
VZALO NA VĚDOMÍ:
- zprávu o stavu plnění smluvních závazků

USN 38/7: NESCHVÁLENO

Zastupitelstvo MČ Praha-Dolní Měcholupy na svém 40. ve-
řejném zasedání konaném dne 15. 11. 2021 v zasedací míst-
nosti úřadu, schválilo tato usnesení:

USN 40/1: Bezpečnostní situace v městské části
VZALO NA VĚDOMÍ:
- zprávu městské policie o bezpečnostní situaci v městské části 
za měsíc říjen 2021, kdy se v MČ událo 3 TČ na území spada-
jící pod MOP Uhříněves a 2 TČ na území spadajícím pod MOP 
Hostivař

USN 40/2: Hospodaření MČ k 30. 9. 2021
VZALO NA VĚDOMÍ a SOUHLASILO:
- s plněním rozpočtu městské části k 30. 9. 2021
- s hospodařením příspěvkových organizací k 30. 9. 2021

USN 40/3: Rozpočtové opatření
VZALO NA VĚDOMÍ a SCHVÁLILO:
- rozpočtové opatření týkající se přesunu fi nančních prostředků 
z neinvestiční položky ve výši 30 tis. Kč na investiční položku 
týkající se činnosti souvisejícími se službami pro obyvatelstvo - 
participativní rozpočet

USN 40/4: Revokace usnesení č. 28/2 – vyúčtování plynu 
s SPP CZ, a.s.
VZALO NA VĚDOMÍ:

- neuznání reklamace vyúčtování plynu a vyjádření advokátních 
kanceláří ohledně efektivnosti vymáhání pohledávky vzniklé 
v souvislosti s reklamací vyúčtování plynu od společnosti SPP 
CZ, a.s.
RUŠÍ:
- část usnesení zastupitelstva MČ Praha – Dolní Měcholupy 
č. 28/2 ze dne 2. 12. 2020 v bodě II. SOUHLASÍ v rozsahu 
„S tím, že v případě neuznání reklamace se MČ bude bránit 
soudní cestou“

USN 40/5: Kámen Zbraslav
VZALO NA VĚDOMÍ a SOUHLASILO:
- předloženou rámcovou smlouvu o poskytování fi nančních darů 
společností KÁMEN Zbraslav, a.s. a uděluje souhlas k prodlou-
žení dočasnosti stavby betonárky do 12/2026 za podmínky na-
výšení daru na 3 mil. Kč

USN 40/6: Smlouva o zřízení služebnosti
VZALO NA VĚDOMÍ a SOUHLASILO:
- s uzavřením smlouvy o zřízení služebnosti na pozemku č. parc. 
701/73 v k.ú. Dolní Měcholupy

USN 40/7: Různé – Zjišťovací řízení REGIOJET
UKLÁDÁ:
- starostovi předložit před odesláním vyjádření ke zjišťovacímu 
řízení o posuzování vlivů na životní prostředí ke schválení za-
stupitelstvu MČ

Průběh hlasování k jednotlivým usnesením najdete v textech 
zápisů ze zasedání zastupitelstva na www.dolnimecholupy.cz 
v sekci Zastupitelstvo –> Zasedání zastupitelstva, kde najdete 
i audiozáznam z jednání zastupitelstva a stenografi cký přepis 
jednání ZMČ. Zápis v listinné podobě je k dispozici v kanceláři 
tajemnice ÚMČ Praha – Dolní Měcholupy, stejně jako i celá zně-
ní usnesení ZMČ.

Šárka Fořtová, tajemnice ÚMČ

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se konaly 
8. a 9. října 2021. 
Volební účast v naší městské části byla vysoká, dosáhla 78,19%, 
děkujeme za účast.
Občané Městská část Praha-Dolní Měcholupy volili takto: 
46,94 %745 hl. SPOLU
18,21 %289 hl. Piráti+STAN
14,93 %237 hl. ANO
5,16 %82 hl. SPD
3,59 %57 hl. PŘÍSAHA
3,27 %52 hl. ČSSD
2,58 %41 hl. TSS
2,07 %33 hl. KSČM

0,88 %14 hl. Zelení
0,63% 10 hl.  VOLNÝ blok
0,37% 6 hl.  Koruna Česká
0,31% 5 hl.  Švýcarská demokracie 
0,25% 4 hl. Urza.cz Nechceme vaše hlasy
0,18% 3 hl. Volte Pravý Blok 
0,18% 3 hl.  Otevřeme Česko normálnímu životu
0,18% 3 hl.  Moravané
0,12% 2 hl.  ALIANCE NÁRODNÍCH SIL
0,06% 1 hl.  Aliance pro budoucnost 

Šárka Fořtová
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Ocenění jsou udělována institucím za výjimečné výsledky ve ve-
řejných zakázkách, které zohledňují jejich dobrou zadavatelskou 
praxi v oboru veřejných zakázek. V letošním čtvrtém ročníku byla 
zařazena i nová kategorie s názvem NEJLEPŠÍ POČIN VE VE-
ŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH. 
Toto ocenění nebylo založeno pouze na číslech, ale především 
subjektivním hodnocení odborné poroty. Do této kategorie byly, 
ze stran veřejnosti a odborníků, nominovány veřejné zakázky, 
které byly dle jejich názoru výjimečné. Mezi pět nejlépe hodno-
cených se dostala i Vaše veřejná zakázka s názvem Architekto-
nická soutěž Nová ZŠ MŠ v Malém háji, Praha - Dolní Měcholupy. 
V rámci celkového pořadí jste se umístili na sdíleném 2. místě. 
Porota v rámci Vaší veřejné zakázky oceňovala zejména skvěle 
nastavené podmínky architektonické soutěže a následný vývoj. 
Některé citace z hodnocení členů poroty: 
● 56 návrhů v architektonické soutěži svědčí o tom, že zadavatel 
dokázal soutěž nastavit dostatečně atraktivně pro trh. 
● Pozitivně hodnotím i shrnutí a chronologický vývoj projektu na 
webu městské části. Pozoruhodné je především to, že zvolený 
způsob zadání oslovil velmi široký okruh dodavatelů. 
● Spolu s formou výběru, kterým je soutěž o návrh, lze předpo-
kládat, že bude vybrán velmi kvalitní dodavatel a vznikne archi-
tektonicky hodnotná stavba. 
● Ve velké mezinárodní soutěži byla upřednostněna kvalita pro-
jektu z pohledu zadavatele - obce (resp. městské části). 
● Zároveň z pohledu zákona bylo správně administrováno, če-
hož je dokladem skutečnost, že zadavatel správnost svého po-

stupu obhájil i před ÚOHS a při návrhu na rozhodčí řízení sta-
vovského soudu ČKA. 
● Pozitivní je rovněž etapizace výsledného komplexu škol bez 
vzájemného narušení dílčích staveb. 

Konečné pořadí a přehled pěti nejlepších naleznete na webové 
stránce www.neplejtvak.cz
Velice si tohoto ocenění vážíme a budeme se snažit, abychom 
i nadále obstáli se ctí před ostatními zadavateli veřejných zaká-
zek.

Jiří Jindřich

Městská část Praha – Dolní Měcholupy získala 2. místo 
v soutěži NEPLEJTVÁK 2021
Městská část letos obdržela ocenění Neplejtvák 2021 v kategorii Nejlepší počin ve veřejných zakázkách. 
Níže volně citujeme z dopisu zaslaného naší městské části.

4

POJĎTE TŘÍDIT
JEDLÉ OLEJE S NÁMI

KAŽDÁ KAPKA
SE POČÍTÁ

portalzp.praha.eu
tridimolej.cz
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• do tříděného odpadu patří všechny jedlé oleje a tuky, 
které se používají při přípravě jídla

• použité oleje a tuky stačí slít do jakékoliv PET lahve

• plnou a dobře uzavřenou láhev odnést do nejbližší ná-
doby určené pro sběr jedlých olejů a tuků

• rostlinné oleje, pevné tuky, oleje a tuky z konzerv, olej 
ze smažení a fritování, olej ze salátu, olej z nakládaných 
potravin, marinády na grilování, olej z fondue

• zabráníte zanášení odpadního potrubí u vás doma

• předcházíte haváriím celé kanalizační sítě 

• snižujete znečištění odpadních vod

• redukujete množství CO2 v ovzduší

• šetříte přírodní zdroje

• dáváte odpadu šanci být opět užitečný

• použitý jedlý olej stačí slít do obyčejné PET lahve 
a odnést do některé z našich sběrných nádob: 
tridimolej.cz

• kromě nádob mohou občané Prahy k odložení jedlých 
olejů využít i sběrné dvory: portalzp.praha.eu

• můžete také využít službu mobilního sběru 
nebezpečného odpadu a jedlých olejů: 
portalzp.praha.eu

Jak správně třídit oleje?

Jaké druhy olejů třídíme?

Proč třídit oleje?

Pojďte třídit jedlé oleje s námi

Děkujeme, že třídíte spolu s námi! 
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Městská část Praha – Dolní Měcholupy
PLÁN PŘISTAVOVÁNÍ KONTEJNERŮ NA

BIOODPAD
na rok 2022 – I. pololetí

čas přistavení: 13.00 - 16.00 hodin

26.3.2022 sobota Čs. tankistů

9.4.2022 sobota Pod Lesíkem

23.4.2022 sobota Čs. tankistů

7.5.2022 sobota Pod Lesíkem

21.5.2022 sobota Čs. tankistů

4.6.2022 sobota Pod Lesíkem

18.6.2022 sobota Čs. tankistů

Městská část Praha – Dolní Měcholupy
PLÁN PŘISTAVOVÁNÍ

VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ

na rok 2022 – I. pololetí

čas přistavení: 16.00 - 20.00 hodin

7.2.2022 pondělí Pod Lesíkem
21.2.2022 pondělí Ke Slatinám
7.3.2022 pondělí Ke Dráze

21.3.2022 pondělí Parková
4.4.2022 pondělí V Dolinách

19.4.2022 úterý Kardausova
2.5.2022 pondělí Pod Lesíkem

16.5.2022 pondělí Ke Slatinám
30.5.2022 pondělí Ke Dráze
6.6.2022 pondělí Parková

20.6.2022 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.

• do tříděného odpadu patří všechny jedlé oleje a tuky, 
které se používají při přípravě jídla

• použité oleje a tuky stačí slít do jakékoliv PET lahve

• plnou a dobře uzavřenou láhev odnést do nejbližší ná-
doby určené pro sběr jedlých olejů a tuků

• rostlinné oleje, pevné tuky, oleje a tuky z konzerv, olej 
ze smažení a fritování, olej ze salátu, olej z nakládaných 
potravin, marinády na grilování, olej z fondue

• zabráníte zanášení odpadního potrubí u vás doma

• předcházíte haváriím celé kanalizační sítě 

• snižujete znečištění odpadních vod

• redukujete množství CO2 v ovzduší

• šetříte přírodní zdroje

• dáváte odpadu šanci být opět užitečný

• použitý jedlý olej stačí slít do obyčejné PET lahve 
a odnést do některé z našich sběrných nádob: 
tridimolej.cz

• kromě nádob mohou občané Prahy k odložení jedlých 
olejů využít i sběrné dvory: portalzp.praha.eu

• můžete také využít službu mobilního sběru 
nebezpečného odpadu a jedlých olejů: 
portalzp.praha.eu

Jak správně třídit oleje?

Jaké druhy olejů třídíme?

Proč třídit oleje?

Pojďte třídit jedlé oleje s námi

Děkujeme, že třídíte spolu s námi! 7



Fotoreportáž

Rekonstrukce Kutnohorské ulice pokračuje

28. říjen - proběhla pietní vzpomínka u pomníčku s položením 
věnců

Staví se nová služebna pro strážníky MP

ŽIVOT V OBCI

8



Volby do PS ČR proběhly ve dvou volebních místnostech 
naší MČ, viz výsledky voleb str. 3

Uskutečnilo se 2. Veřejné 
fórum, viz článek str. 14

ŽIVOT V OBCI

9

Ve sportovní hale jsme shlédli představení 
Příběhy obyčejného šílenství



Mezigenerační setkávání v SeneCura se nám rozjíždí a moc se líbí seniorům i našim dětem, viz článek str. 20

ŽIVOT V OBCI

10

Projektujeme novou školu

Budujeme tzv. Bosou stezku v rámci participace Kilo pro Dolní v ulici Parková



IT SEN - pokračuje vzdělávání seniorů v IT technologiích. 
Není to skvělé?!, viz článek str. 22

Výstava kronikáře proběhla u našich sousedů ve Štěrboholech,
 ale týkala se například i naší školy 

ŽIVOT V OBCI

11

Soutěž o svatomartinskou 
husu i taneční zábava 

se vydařily



VOLNÝ ČAS

12

INFORMACE Z RADNICEŽIVOT V OBCI

Děti ve školce a ve škole se 
připravují na Vánoce. Děkuje-
me také naší paní spisovatel-

ce za pěkný workshop

Přejeme krásný vánoční čas s těmi, které máte rádi, splnění 
vánočního snu a pohodu v Dolních Měcholupech.

Jana Doláková

Novinky Malý háj – hřiště nyní zdarma k využití pro naše 
občany ve čtvrtek 16 – 18 hod. a v neděli 14 – 16 hod. 

a nově instalována Zásilkovna



ŽIVOT V OBCI

1. úklidová akce se konala 31. října, přišlo 
nás dohromady 6.
Podařilo se dohromady nasbírat 751 kg 
odpadu, z čehož bylo 527 kg směsi, 13 kg 
plastu, 46 kg skla, 6 kg kovu, 96 kg elektro-
odpadu a 63 kg pneumatik (2 ks).

Z nápojových obalů jsme napočítali 129 
plastových lahví, 75 ks plechovek a 46 ks 
nezálohovaných skleněných lahví.

Mimo to jsme narazili na velké množství 
zavařovaček, 7 nárazníků od aut, 7 ks tele-
vizí a 3 matrace.

2. akce se konala 20. listopadu, přišlo nás 
tentokrát více - 12!
Dohromady se sesbíralo 997,5 kg!
Z toho bylo 678 kg směs, 111 kg pneu, 130 
kg elektro, 41,5 kg kovu, 32 kg skla a 5 kg 
plastu.

ÚKLIDOVÉ AKCE

Z nápojových obalů jsme napočítali 
92 PETek, 53 plechovek, 26 nezálohova-
ných skleněných lahví. K tomu ještě zmíní-
me 6 pneumatik, z nichž 2 byly obří.

Bohužel ani po druhém velkém úklidu a ob-
řím nasazení se nám nepodařilo zdaleka 
vše sklidit.

Veronika Havelková

Na podzim proběhly dvě dolnoměcholupské úklidové akce, na které městská část zařídila kontejnery 
a nářadí.

Zástupci naší městské části moc děkují za tuto dlouhodobou aktivitu slečny Havelkové 
a moc si její pomoci, práce a organizace úklidů váží.

13
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V úvodu jsem měla tu čest přítomné pro-
vést prezentací se stručným shrnutím 10 P, 
tedy priorit Dolních Měcholup z minulého 
Fóra. Podařilo se nám úspěšně zapracovat 
na tom, co si občané Dolních Měcholup na 
minulém VF stanovili za své priority. Někte-
ré cíle jsou již splněny, některé se blíží do 
fi nále a ten obchvat snad taky bude.
Pan starosta Jiří Jindřich všechny seznámil 
s myšlenkou Zdravých měst, a proč se mu 
líbilo se do této sítě začlenit. Z této úvahy 
také vznikla vize Dolních Měcholup, kdy:
Dolní Měcholupy se stanou místem, kte-
ré bude přátelské rodině, dětem, mladým 
i seniorům, zkrátka všem, kteří chtějí využít 
benefi tů města a přítomnosti přírody malé 
městské části. V průběhu příštích let se 
naše městská část bude dynamicky roz-
růstat, ale chceme být nadále komunitou, 
která chce společně rozvíjet naše pestré 
aktivity kulturní i sportovní, v součinnosti 
s místními spolky i úřadem. V souladu s 
potřebami obyvatel chceme zajistit dosta-

tečné kapacity škol, postavit novou mateř-
skou a základní školu v Malém háji, vytvořit 
kvalitní zázemí pro sport a vybudovat ko-
munitní centrum, současně zajistit dosta-
tečnou kapacitu zdravotnických zařízení 
a zasadit se o zlepšení komunikace mezi 
MČ a podnikatelskými subjekty. Dolní 
Měcholupy budou jeden propojený celek 
s místy nové moderní výstavby a s cent-
rem, které si zachová svůj tradiční ráz. 
S vědomím toho, že vztah k domovu 
a místu se nejživěji utváří v dětství, zažívá 
v dospělosti a oceňuje ve vzpomínkách, 
chceme podporovat mezigenerační sou-
náležitost a sdílení zkušeností v rámci ro-
din, zájmových organizací i společenského 
a kulturního života v Dolních Měcholupech. 
Pocit domova má několik úrovní od vlast-
ního pokoje, domu a ulice až k hrdosti na 
svou vlastní obec. Neskromným cílem pro 
nás je, aby se i všichni noví obyvatelé cí-
tili v Dolních Měcholupech opravdu jako 
doma.
Za podpory zástupkyně NSZM paní Marty 
Vencovské se občané střídali u jednotli-

Veřejné fórum 2021
Diskusní setkání s názvem Dolní Měcholupy Vašima očima

vých diskuzních stolů, komunikovali zde 
o tom, co by se dalo změnit, vylepšit apod., 
a zapisovaly se jednotlivé nápady a podně-

20. října se setkali všichni, kteří mají zájem (a mohli tam být), v naší sportovní hale, aby diskutovali 
o rozvoji naší městské části. 
Pořádali jsme 2. Veřejné fórum Národní sítě zdravých měst.



ŽIVOT V OBCI
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ty, pro které se později hlasovalo. Podpora 
z platformy Národní sítě zdravých měst je 
pro nás, jako i ostatní začleněné obce, vel-
kým přínosem. Na vše důsledně dozírala 
(a později počítala hlasy a komunikova-
la výstupy) koordinátorka projektu NSZM 
v naší MČ Barbora Dubská. 

Diskusní témata a garanti u jednotlivých 
stolů se rozdělili následovně
● občan a úřad (A), Šárka Fořtová, tajem-
nice
● životní prostředí (B), Martin Kembitzký, 
referent výstavby
● sport a volný čas (C), Alena Ševčíková, 
členka sociální a školské komise
● sociální problematika a zdraví (D), Kate-
řina Tomíčková, členka sociální a školské 
komise
● vzdělávání (E), Miroslav Ferkl, ředitel ZŠ
● podnikání (F), Vladimír Kuba, zastupitel
● doprava a výstavba (G), Jiří Jindřich, sta-
rosta

● jak to vidí mladí (H), Julie Sobková, stu-
dentka střední školy (u tohoto stolu se sou-
středili pouze mladí a byli velice kreativní, 
přítomnost dětí ze školy byla tak nějak 
„osvěžující“)

Po té, co byly rozdány všechny hlasy, 
a garanti jednotlivých témat představili, 
o čem se u jednotlivých stolů diskutovalo, 
se otevřelo ještě on-line ověření výsledků 
prostřednictvím ankety mobilního rozhlasu, 
které trvalo po celý listopad.
Po zapracování všech těchto hlasů z an-
kety, zveřejníme TOP aktuálních 10 P pro 
Dolní Měcholupy.
Příjemným zpestřením tohoto odpoledne 
bylo vystoupení našich úžasných stepa-
řek a všem se moc líbilo. Děvčata Klárka 
a Šárka jsou vítězky mnoha soutěží a jsme 
na ně moc pyšní. 
Dalším bonusem bylo malé občerstvení 
v průběhu akce a tobola s cenami od na-
šich místních podnikatelů. Ti šťastní vylo-
sovaní vyhráli vouchery do Leonarda, pivo 
PANACZECH, vouchery do restaurace Mě-
cholupský park, voucher a balíček od ka-
várny TRIO Malý háj a vouchery od Pizza 
do krabice. 
Nejvíce ucelených informací o celém pro-
jektu a jeho výsledcích získáte na webu 
městské části (https://www.dolnimecho-
lupy.cz/2021/09/27/verejne-forum/) a prů-

běžně Vás budeme informovat také na FB, 
v našich vývěskách a prostřednictvím Mo-
bilního rozhlasu.
Moc si vážíme všech, kteří se do tohoto 
projektu zapojili, zapojují a zapojovat bu-
dou. Občané i podnikatelé, lidé ze starší 
i novější zástavby, z domů rodinných i byto-
vých, různého věku od školních dětí až po 
seniory, rodiny i jednotlivci… V tom hlav-
ním se shodneme, chceme tu kvalitně žít.
Nejen při Veřejném fóru, ale i mimo něj, se 
na nás můžete obracet se svými podněty, 
nápady a požadavky.

A nezapomeňte si, kdo snad ještě nemáte, 
zaregistrovat Mobilní rozhlashttps://dolni-
mecholupy.mobilnirozhlas.cz/, ať už Vám 
nic neuteče.

Za Zdravé Dolní Měcholupy místosta-
rostka a politik NSZM Jana Doláková
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Na začátku října přijelo do školy mobilní 
planetárium s programem Se zvířátky do 
vesmíru. Děti strávily celý program v ob-
rovské nafouklé kopuli, kde se dozvěděly, 
co všechno můžeme pozorovat na noční 
obloze. Celým příběhem děti provázelo 
několik zvířátek, díky kterým se seznámily 
s důležitými pojmy, jako jsou planety, hvě-
zdy, Mléčná dráha, souhvězdí a se spous-
tou dalších. Na závěr programu následova-
la zábavná diskuze. 
Třída 3. A se vypravila na exkurzi s průvod-
cem po Pražském hradě a okolí. Žáci spo-
lečně s paní učitelkou během jednoho do-
poledne navštívili nejdůležitější dominanty 
hlavního města. Svoji výpravu zahájili u Pí-
secké brány, prohlédli si nádvoří pražského 
hradu a viděli výměnu hradní stráže. Dále 
pokračovali do chrámu sv. Víta a Vladislav-
ského sálu, přes jezdecké schody pak do 
Zlaté uličky. Zkratkou se dostali k Dalibor-
ce a uličkami k Čertovce, poté pokračovali 
přes Karlův most až k Orloji, kde svůj pouč-
ný výlet plný informací zakončili. 
Třeťáci si v říjnu užili besedu se spisovatel-
kou paní Meravou, která si pro děti připravi-
la setkání na téma „Jak se píše kniha“. Děti 
během poučné besedy zjistily, co všechno 
musí spisovatel řešit, vymyslet a také si 
samy zkusily napsat knihu. 
V druhé polovině října proběhlo ve ško-
le setkání s odborníkem z praxe. V rámci 
tohoto projektového dne čekaly na žáky 
pátých tříd aktivity spojené s kariérním po-

radenstvím. Žáci si s odborníkem povídali 
o rutinních pracích, které za nás v budouc-
nu budou vykonávat roboti, pracovali s 3D 
perem nebo diskutovali o tom, jak se bu-
dou vyrábět boty za 20 let. V rámci sebepo-
znání a zjištění vlastních schopností měli 
žáci možnost vyzkoušet manuální práci, 
u které byla vyžadována přesnost, zruč-
nost, pečlivost a schopnost pochopit in-
strukce. Projektový den byl zakončen kres-
lením své budoucnosti. 
V pondělí 1. listopadu měla třída 1. B te-
maticky zaměřený halloweenský den. 
Všechny děti se proměnily v čarodějnice, 
čaroděje, kostlivce a jiné strašidelné by-

Podzimní zážitky z naší školy

tosti. Děti se v rámci tématu naučily nová 
anglická slovíčka, zatancovaly si, zahrály 
nejrůznější hry nebo si společně s paní 
učitelkou povídaly o Dušičkách. Nechybě-
lo také ochutnávání nejrůznějších dobrot, 
které děti donesly. 
V rámci hodin informatiky se všichni žáci ze 
4. a 5. tříd zúčastnili předmětové soutěže 
Bobřík informatiky. Na žáky čekaly nejrůz-
nější zajímavé otázky z oblasti algoritmiza-
ce, porozumění informacím, řešení problé-
mů, digitální gramotnosti a kódování.

Pomáháme školám k úspěchu
Již druhým rokem je naše škola zapojena 

Podzim zavítal i do naší školy a dopřál nám krásné slunné dny. My se ještě společně ohlédneme za na-
šimi říjnovými a listopadovými zážitky. 
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do projektu Pomáháme školám k úspěchu, 
který je zaměřen na čtenářství a rozvoj 
čtenářských, potažmo učebních strategií. 
Pedagogové účastnící se tohoto projektu 
se pravidelně vzdělávají prostřednictvím 
školících dnů, které jsou buď na partnerské 
škole v Kunraticích, nebo formou výjezdu. 
V říjnu byl realizován dvoudenní výjezd do 
Perlové vody. V průběhu tohoto školení 
byly rozvíjeny strategie při práci s neline-
árními texty, plánování hodiny pozpátku, 
a dále jsme se důkladně zabývali dopadem 
výuky na učení žáka. 
V tomto bloku jsme také analyzovali žákov-
ské výkony a sledovali, kde konkrétně v žá-
kovských pracích vidíme důkazy o učení. 
Zároveň jsme měli možnost v týmech na-
plánovat si vlastní hodinu, kterou jsme poté 
ve škole odučili. 
V první polovině listopadu se konalo další 
setkání, tentokrát v rámci otevřené školy 
v Kunraticích. Zde jsme měli možnost na-
vštívit námi zvolené hodiny a poté s vyu-
čujícími probrat cíle hodiny, použité meto-
dy a především žákovské práce. Případní 
zájemci také mohli s průvodci probrat své 
odučené hodiny naplánované na říjnovém 
výjezdu, resp. důkazy o učení žáků a po-
střehy z organizace hodiny. 
Osobnostní a sociální výchova – svobo-
da a její klady a zápory
17. listopadu jsme slavili 32 let od student-
ských protestů z roku 1989. Při této příle-
žitosti jsme pro žáky 4. a 5. ročníku připra-
vili několik bloků, které se týkaly svobody 
a otázek s ní spojených. 

Vše začalo 16. listopadu, kdy studenti 
z Gymnázia Paměti národa s dětmi prošli 
interaktivní formou události ze 17. listo-
padu 1989. Blok se týkal totality a demo-
kracie, svobody a jejího omezování. Vše 
bylo podáno dětem velmi srozumitelnou 
formou, doplněno o audio i video podklady. 
Ve čtvrtek dne 18. listopadu se žáci pátého 
ročníku vypravili do divadla Minor na ins-
cenaci Hon na Jednorožce. Tento skutečný 
příběh člověka, který – ač nevinný – byl 
uvězněn a z tohoto vězení utekl, děti velmi 
fascinoval. Projevilo se to i v následné be-
sedě o 50tých letech v ČSR. 

Kolegiální podpora mezi učiteli 
Na naší škole vyučujeme Hejného meto-
dou matematiky. Cílem této metody je roz-
voj žáka a celé jeho osobnosti s využitím 
jeho předchozích a každodenních zkuše-
ností. Žáky tento způsob výuky velmi baví 
a vždy se na matematiku těší. 
Naše škola má tu výhodu, že máme v týmu 
kolegyni, která je zároveň i lektorkou Hej-
ného metody a je velkým přínosem pro 
náš tým. Celý rok probíhá napříč prvními 
ročníky kolegiální podpora, kdy se učitelé 
navzájem navštěvují v hodinách, čerpají 
nové poznatky a inspiraci, mohou porovnat 
práci v různých matematických prostředích 
a poté vše společně zkonzultovat. Každé 
prostředí Hejného metody funguje trochu 
jinak a je nastaveno tak, aby zachytilo 
všechny styly učení a fungování dětské 
mysli. Naše kolegyně lektorka všem vždy 
poskytuje zpětnou vazbu, dopomáhá k po-
chopení daného prostředí a dělí se o další 
motivační aktivity. Kromě kolegiální podpo-
ry se pedagogové účastníme také různých 
seminářů a navštěvují Hejného letní školu.

Anglický jazyk na naší škole
Na Základní škole Kutnohorská probíhá 
výuka anglického jazyka již od prvního 
ročníku v časové dotaci jedné vyučovací 
hodiny týdně. Od třetího do pátého ročníku 
pak navazuje rozšířená výuka anglického 
jazyka třikrát týdně. 
Velkým přínosem, kromě zkušených vyu-
čujících je také rodilý mluvčí ze Skotska, 

který byl zprvu přítomen jen na některých 
hodinách anglického jazyka, poslední dva 
roky vyučuje společně s vyučujícími kaž-
dou lekci.
Lekce jsou vedené společně česky hovo-
řící paní učitelkou a rodilým mluvčím, kteří 
v hodinách spolupracují a na děti hovoří 
převážně anglicky. Paní učitelka hovo-
ří českým jazykem, jen pokud je potřeba 
žákům vysvětlit zadávaná práce či nový 
gramatický jev. Hodiny tak dostávají úplně 
jiný rozměr oproti běžným hodinám ang-
lického jazyka. Žáci mají možnost daleko 
více rozvíjet sluchové vnímání jazyka a cit 
pro cizí jazyk, učí se používat a rozumět 
nikoliv pouhým slovíčkům, ale celým frá-
zím a větným celkům. Lekce anglického 
jazyka jsou interaktivní, kdy žáci vystřídají 
různé činnosti a v lavicích se moc neohřejí. 
Hovoří anglicky s vyučujícími, spolupracují 
ve dvojicích či skupinách, učí se anglické 
písničky a básničky či hrají různé hry rozví-
jející jazykové dovednosti. 

Největší odměnou nám, učitelům, a zcela 
určitě i rodičům našich žáků, je vidět děti 
hovořit anglicky zcela bez zábran v hodi-
nách anglického jazyka i ve volném čase. 
Cílem naší školy je vést žáky k získání 
dovedností nestydět se mluvit, vyjádřit 
své myšlenky na úrovni běžné konverzace 
a porozumět mluvenému projevu v anglic-
kém jazyce.

ZŠ Dolní Měcholupy 
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Centrum volného času LEONARDO
Komunitní centrum

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

starou zástavbou (start u Hasičárny) a no-
vou čtvrtí (cíl v naší pobočce v Malém háji).
Stezka duchů měla letos velmi strašidel-
nou podobu: na opravdu dlouhé trase če-
kal krvežíznivý králík, obří gorila, Fanto-
mas. Počasí bylo krásné a tak do temnoty 
vyrazila pěkná řádka dětí i dospělých. Pře-
stávka neubrala počtu účastníků – zájem 
byl obrovský a přesáhl dvě stovky osob.

Během podzimu jsme stihli ještě Husí díl-
nu. Svatomartinská husa připravená v Leo-
nardu se umístila na krásném 3. místě 
v hodnocení poroty. Rok od roku se zlepšu-
jeme…příště zase nejméně o dva stupínky 
výš!

Podzimem jsme propluli samozřejmě ka-
ranténami jako všichni. A nově naprosto 
hladce i kombinovanou výukou – prezenč-
ně zdraví a on-line připojení nemocní či 
karanténní.

I naše pobočka v Malém háji jede na sto 
procent, největší radost nám dělají naši 
maličcí z Malenky.

A tak se alespoň formou fotogalerie pojďte 
ohlédnout za podzimem v Leonardu…

Letošní podzim jsme po odmlce mohli za-
hájit naší klasickou akcí: Lesem duchů.
Ač letos pod jiným názvem: Stezka du-
chů… a v jiné lokalitě.

Strašidla se přesunula a tak místo ve zbyt-
cích lesíka strašila v pláních a polích mezi 

Červený den v Malence - jen tak pro 
radost

Hrůzostrašná strašidla ze Stezky duchů přípravy na Vánoce v Ateliérech

Stezka duchů



Centrum volného času LEONARDO
Komunitní centrum

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

Baletky
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Divadla trénují a převtělují se Halloween v lekcích angličtiny

Tančíme a cvičíme venku jak to jde Tančíme venku

Zimní princezna a Svatomartinské slavení v Malence
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Mezigeneračně u nás v Dolních Měcholupech,
aneb když se potkají generace, dějí se zázraky
Děti, babičky a dědečkové, to přece patří k sobě. Tak, kde je ten zázrak? 
Zázrak, to jsou štěstím rozzářené oči, když velká upracovaná ruka tvoří společně s tou malou dětskou 
krásné věci. Když si společně mohou hrát, zpívat a povídat. 
Pak se ty dva životy prolínají a obohacují jeden druhého.

Děti z naší mateřské školy už tři roky na-
vštěvují seniory z Domova seniorů Sene-
Cura Štěrboholy. Jsou zapojeny do progra-
mu „Povídej“ společnosti Mezi námi o.p.s. 
Jejím cílem je právě propojování generací 
tak, aby se znovu potkaly a vzájemně pro-
žívaly společné chvíle a paní Helenka Lu-
kasová, koordinátorka programu Povídej, 
je ta dobrá víla, která nám tu s tím vším 
pomáhá.

V roce minulém, „kovidovém“, jsme fun-
govali na dálku, ale každý obrázek, video-
pozdrav, či drobný dárek seniory potěšil 
a děti se naučily, jak důležité je umět daro-
vat radost.

Od září navštívily děti z mateřské školy 
Dolní Měcholupy zahradu domova seniorů 
několikrát. Zazpívaly, zahrály pohybové hry 
a zamávaly ze zahrady do oken, za který-
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spolupracovat. Vždyť nám jde všem o to 
samé, o radost a setkávání.     

Když nemůžeme společně tvořit, malo-
vat, lepit, vystřihovat, hrát společenské 
hry, tak na sebe myslíme a předáváme si 
radost přes sklo. Dárky chystají i babičky 
s dědečky, namalovali kamínky a upekli 
moc dobré perníčky, které dětem chutnaly. 
Krmítko pro ptáky od dětí teď plní semínky 
a pozorují ptáčky. 

Nyní se všichni těšíme na advent a k ma-
teřské škole se připojila i Základní škola 
Kutnohorská a žáci třetích tříd chystají-
překvapení…,a tak se zahrada Domova 
SeneCura zase zaplní dětmi, písničkami 
a štěstím. 
A pak že se nedějí zázraky…

Helena Lukášová

mi senioři seděli. Co víc si přát. A protože 
děti mají skvělé paní učitelky Lucii, Petru, 
Helenu a další, které vymýšlejí, jak na to, 
tak jim to společně klapalo. Na vše dohlíží 
vstřícná paní ředitelka Libuška (můžeme si 
tak říkat, vždyť jsme tady doma mezi se-
bou) a s paní ředitelkou domova pro seni-
ory Kateřinou Vokálovou je rovněž radost 
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Je to skvělá parta prima lidí a je prima se 
s nimi vídat, je to totiž nakažlivé.

Pokračuje také IT Sen úspěšně světem 
moderních aplikací a technologií tak, aby 
byly praktickým přínosem našim seniorům. 
Používáme „Tečku“, což je jednoduchá ap-
likace k prokazování platného covid očko-
vání. 
V posledních hodinách se také věnujeme 
on-line nakupování potravin v aplikaci „Ro-
hlík“.

Dlouze jsme diskutovali o pravdivosti ře-
tězových e-mailů a seznámili se s tím, jak 
poznat, zda se jedná o pravdivé informace 
a jak si tyto informace ověřit.
Už víme, co znamenají cookies a jak fun-
gují. Proč stále dokola slyšíme zkratku 
GDPR, co to znamená a proč je důležité 
tyto informace číst pozorně. 
Posloucháme aktivně Spotify a používáme 
WhatsApp. Naši senioři udělali opravdu 
velký posun od února, kdy jsme se viděli 
poprvé. 
Velice si vážím a hluboce obdivuji jejich 
neutuchající zájem a trpělivost, který potře-
bují. Používat nové technologie vyžaduje 
změnu myšlení, a to není vůbec jednodu-
chá věc pro lidi ve věku 70+ a já s úctou 
a obdivem vidím, že to jde. 
Sledujte nás na facebookových stránkách 
ITSen, kde každý týden sdílíme zprávičky 
z našich hodin a nejen to.

Přeji všem klidný a pohodový čas Adventu, 
Vánoce, které Vám přinesou to, co očeká-
váte. Nemám na mysli dary, dárky a dáre-
čky, ale pocity, prožitky a potěšení z toho, 
co Vám činí radost.
A konečně dobrý a ještě lepší rok 2022.

Vaše Iveta Běhounková

Klub seniorů pokračuje ve své činnosti 
a uskutečnil krásný výlet do Plzeňského 
Prazdroje a všichni si to krásně užili. Umí 
se bavit a přes všechny nedostatky této 
doby žijí na plné obrátky. Pohyb vnímají 
jako velmi důležitý nejen pro fyzickou zdat-
nost, ale také pro psychickou pohodu. Pro-
to se také společně „toulali“ po Praze a ne-
bylo toho málo, co prošli. Viděli Strahovský 
klášter, obrazárnu, knihovnu, dali si společ-
ně chutný oběd na Malovance a prohlédli si 
také Loretu, Hradčany a prošli Karlův most. 

ŽIVOT NAŠICH SENIORU

Plzen a Strahov
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Fotbal
Muži
Dohráli podzimní 
část soutěže s těmi-
to výsledky: 8. kolo 
SK DM – SK Uni-
on Vršovice B 1:1, 
9. kolo AFK Olym-
pia Šeberov – SK 
DM 2:2, 10. kolo SK 
DM – TJ Praga C 

0:1, 11. kolo TJ Sokol Benice – SK DM 3:2, 
a předehrávané jarní 12. kolo AFK Slávia 
Malešice – SK DM 2:1, takže mají na kontě 
4 výhry, 2 remízy, a 6 porážek a drží se 14 
body 8. místo v tabulce. Konec podzimní 
části zastihl muže v útlumu, i díky několi-
ka zraněním, každý zápas odehráli v jiném 
složení, což se podepsalo na výsledcích 
v některých zápasech. Přes zimu trenér 
věří, že se kluci dají dohromady a potré-
nují, aby byli lépe připraveni na jarní část 
soutěže, pokud to epidemie dovolí. 

Mládež
I naše ml. přípravka má podzimní část 
sezóny dohranou, a to s těmito výsledky: 
5. kolo FC Háje J.Město – SK DM 8:19, 
6. kolo SK DM - SK Újezd Praha 4 18:5, 
7. kolo Sokol Dolní Počernice - SK DM 
6:11, 8. kolo SK DM – SK Čechie Uhří-
něves 9:11, 9. kolo Běchovičtí Sršni – SK 
DM 10:12, 10. kolo SK DM – FK Slavoj 
Koloděje 15:3, 11. kolo Viktorka Žižkov – 
SK DM 13:17. Mladší přípravka odehrála 
v podzimní části soutěže 11 zápasů z toho 
9x vyhrála a jen 2x prohrála při skóre 186 
– 88. Kluci odehráli soutěž velmi dobře 

a předvedenými výkony potěšili hlavně tre-
néry a rodiče. Všem výbor SK děkuje za 
velmi dobrou reprezentaci. 
Všechny naše družstva mládeže nadále 
trénují, buď v hale, nebo ještě na našem 
hřišti na UMT, pokud to počasí dovolí. Na 
konci listopadu všem našim družstvům 
mládeže začínají halové turnaje v nedale-
kých Říčanech. 

Stolní tenis
A tým – má odehráno již 8 kol s těmito vý-
sledky: 1. kolo SK DM A – TJ Střížkov B 
10:8, 2. kolo SK OÁZA Praha B – SK DM A 
10:5, 3. kolo TJ Sokol Žižkov B – SK DM A 
7:10, 4. kolo SK DM A – TTC Rebel A 10:7, 
5. kolo SF SKK EL Niňo Praha H – SK DM 
A 10:4, 6. kolo SK DM A – Slavan KST Boh-
nice E 10:4, 7. kolo mají odložené, 8. kolo 
SK DM A – TJ Sokol Nusle Praha D 10:3, 

a v tabulce prozatím drží s 15 body 4. mís-
to. Kluci na začátku soutěže počítali s tím, 
že každý zápas bude pro ně velmi těžký, 
ale výbornou hrou a velmi dobrými výsled-
ky překvapují i sami sebe.
B tým – má také odehráno již 8. kol s těmito 
výsledky: 1. kolo VSK MF UK Praha A – SK 
DM B 10:6, 2. kolo SK DM B – TJ Stadion 
Žižkov DDM Praha 3 - Ulita B 10:2, 3. kolo 
TJ Sokol Petrovice C – SK DM B 8:10, 
4. kolo měli volno, 5. kolo Slovan KST Boh-
nice G – SK DM B 10:7, 6. kolo SK DM B 
-AC Sparta Praha I 10:4, 7. kolo TJ Sokol 
Žižkov C – SK DM B 10:6, 8. kolo TJ Avia 
Čakovice E – SK DM B 5:10, a v tabul-
ce prozatím drží s 12 body také 4. místo. 
I béčko předvádí velmi dobré výkony, 
a pevně věří, že si svoji výkonnost udrží, 
a že se jim bude dařit i v dalších zápasech.    

Předseda SK DM Karel Mára

SK Dolní Měcholupy
Po delší době zaviněné Covid -19 se opět rozjely soutěže ve fotbale a stolním tenise. Rádi bychom Vás 
tedy informovali o tom, co nového se děje v celém SK.

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

Pošta Partner:  272 705 481

Městská policie:  272 700 662
        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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A také pro stolní tenis, kde by byla tělo-
cvična vyloženě pro stolní tenis a koneč-
ně bychom měli vlastní prostor a nemuseli 
chodit do pronájmu, který je pro nás fi nanč-
ně náročný. Potažmo si myslím, že nová 
budova naláká další děti. Když už jsme 
u těch dětí…

3. Tady ve starší části Měcholup nebyl 
nyní dostatek dětí. V tuto chvíli, s vý-
stavbou v Malém Háji, vidíš nějakou 
možnost zlepšení této situace? 
No, především je nutné tady říct, že zásad-
ní problém je v tom, že je zde pouze škola 
do páté třídy. V kategorii mládeže do páté 
třídy máme dostatek hráčů, ale bohužel po 
tom, co děti přestoupí na druhý stupeň, tak 

se nám rozutečou. Najdou si nové kamará-
dy a nové koníčky. Snad se nám s novou 
školou podaří naplnit i starší kategorie.
4. Fotbal zde v klubu nehrají pouze děti, 
ale i dospělí, konkrétně A tým. Jak se 
jim daří?
Co se týče počtu dospělých, momentálně 
je v A týmu 22 mužů. V době s Covidem 
je to složitější, někdo onemocní a musíme 
to složitě doplňovat. Stále se snažíme to 
udržet. A tým tady vždy byl a doufám, že 
i bude. Bohužel nemůžeme doplňovat 
z dorostu, už jsou tady trošku starší hráči 
a my chceme vybudovat dorost a z něho 
doplňovat A tým. SK není jenom fotbal, 
ale i stolní tenis. Ano, náš sportovní klub 
se sestává ze stolního tenisu a fotbalu. 
Já osobně hraju stolní tenis, ale dřív jsem 
hrával fotbal. Chtěl jsem na stáří alespoň 
nějaký sport. Tady je dobrá parta, baví mě 
to, ping-pong jsem vždycky hrál ve škole. 
V současnosti trénujeme v mateřské škol-
ce, v pondělí a ve čtvrtek, když není soutěž. 
Když je soutěž, jelikož máme 2 týmy, tak se 
na přeskáčku vystřídá trénink za zápas. 

5. Vím prakticky o všech fotbalových 
klubech, co jsou kolem nás, a s tím stol-
ním tenisem je to jak?
Já vím, že stolní tenis tady hrajeme jenom 
my, pak Petrovice, ale co tak vím, ty taky 
nemají mládež, pak Běchovice, které jsou 
blízko, a taky nevím, jestli mají mládež 
a jinak zblízka nikdo není… Nikde nemají 
mládež, všichni mají spíš dospělé man-
šafty, přicházejí většinou ti starší. Jedni 
z mála, kde se věnují mládeži, jsou napří-

Když se řekne v Dolních Měcholupech 
A, tedy SK, musíme říct také B, Karel 
Mára.
Předseda našeho SK Dolní Měcholupy 
je srdcař a máme ho tu rádi. Není tu tak 
dlouho jako náš sportovní klub, ale už 
má na svědomí pár pěkných úspěchů 
našich fotbalistů a stolních tenistů. 
Aktivně se stále sportu věnuje a proto 
k němu má tak vřelý vztah. Je to poho-
dář, který oplývá dostatkem trpělivosti, 
což je pro vedení klubu velkou přednos-
tí.
Přišel jsem za Karlem na hřiště a ptám 
se:

1. Proč se scházíme tady (v mobilní buň-
ce) a nejsme v nové budově?
To je na úvod těžká otázka… No jednodu-
še řečeno, došlo k tomu, že jsme jako SK 
udělali špatné rozhodnutí, a pustili jsme se 
do něčeho, do čeho jsme se pouštět nemě-
li. I když jsme měli slíbené veškeré možné 
dotace, prostě to nějakým nedopatřením 
nevyšlo. A tím pádem se musely okolo toho 
řešit další věci, které nás donutily požádat 
o pomoc Městskou část, které jsme budovu 
museli prodat, a tím pádem zatím nedošlo 
k jejímu dostavení.
Jen si upřesním, takže v plánu to stále 
je?
V plánu to stále je, výboru SK na členské 
schůzi pan starosta přislíbil, že do konce 
roku 2022 by se budova měla dostavět.

2. Co si od nové budovy SK slibuje?
Především velké zázemí pro děti a mládež. 

7 otázek pro
Karla Máru, nejen o fotbale, pokládá Michal Blažek
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klad: Sparta, El niňo, Stodůlky, Orion Pra-
ha, ti mají docela dost mládeže a tam je 
právě problém, že ti, co produkují mládež, 
tak tyhle oddíly hrají do úrovně mládeže, 
pak někteří hráči odcházejí na vysokou 
školu a buď tam zůstanou ve vysokoškol-
ském oddílu anebo se různě rozutečou po 
celé Praze. K nám přijdou jako hotoví hráči 
většinou tím, že se přistěhují k nám nebo 
do okolí…
Jen doplnění, prosím: Z kolika hráčů se 

skládá družstvo ve stolním tenise?
Ze 4 hráčů, při soutěži jak dospělých, tak 
i mládeže. Do budoucna se snažíme také 
o mládež, stejně jako ve fotbale, také stár-
neme. A budeme muset začít vychovávat 
mládež, abychom se mohli na někoho as-
poň dívat a někoho to naučit.
A byla by tedy možnost, kdyby přišlo 
5 - 6 děti a chtěli by hrát stolní tenis? 
My právě čekáme, až se postaví zázemí 
a rádi bychom postavili C tým z těch nej-
mladších… 

Příští rok klubu bude 100 let jak se jako 
SK hodláte tuto jubileum oslavit?
Již máme stanovené datum 11. června. 
Rádi bychom, začali s dětským turnajem, 
poté by následovala beseda a odpoledne 
by byl zápas mezi A týmem a starou gar-
dou Dolních Měcholup. O dalších detailech 
oslav budou všichni včas informováni. Vě-
řím, že toto jubileum se oslaví s dostateč-
nou grácií, hodnou této události.

6. A slovo závěrem?
Chtěl bych všem našim členům a občanům 
Dolních Měcholup, popřát hodně zdraví 
v dnešní době a hezké Vánoce a doufám, 
že na jaře až začnou soutěže, tak se tady 
opět uvidíme ve zdraví zpátky. 

Děkuji za rozhovor, Karle a přeji, ať se ti 
plní sny, a to nejen ty sportovní.

Rád se ptal a povídal si Michal Blažek 
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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.
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PRAVIDELNÁ SETKÁNÍ 
PŘÍZNIVCŮ A PŘÁTEL SPORTU
KDE? Multifunkční hřiště na Malém háji
Zveme vás na pravidelná sousedská sportovní setkání, která budou 
probíhat každý týden až do 9. 12. 2021.

Každý čtvrtek od 16-18 hod. a neděli od 14-16 hod. jsme pro vás 
zdarma zpřístupnili víceúčelové hřiště. První hodinu je vyhrazeno pro 
děti a mládež, druhou pro dospělé.

VSTUP ZDARMA
čt 16-18 hod.

ne 14-16 hod.

Hřiště zpřístupní a opět po akci  
uzamkne Váš soused  
z Malého háje:  
Vlastimil Hricišin  
Honzíkova 610, blok C1

Kontaktní osoby  
v případě doplňujících dotazů:
barbora.sumberova@finep.cz
jan.hos@finep.cz

RETAIL  
PARK

Do 9. 12. 2021 je díky FINEPu každý čtvrtek od 16 do 18 a každou neděli 
od 14 do 16 vstup zdarma na víceúčelové hřiště na Malém háj. FINEP pro nás na 

jaře opět poskytne ve vybrané hodiny pravidelný bezplatný vstup na hřiště.

Vážená redakce,
dovolujeme si zaslat pár řádků k nedávné sobotní akci, kterou byla oslava svátku 
sv. Martina v Dolních Měcholupech. 
A byl to opravdový gastronomický i kulturní zážitek. Chutně upečené husy s bílým a čer-
veným zelím, knedlíkem, Svatomartinská vína, koláče, živá hudba, to byly atributy sobotní 
zábavy. Sportovní hala, pro tuto příležitost vhodně upravená, patřila tentokrát „posvícení“ 
se vším všudy. I když je doba složitější, na pohodě a pospolitosti to neubralo. Pečení hus 
místními hospodyňkami jsme ocenili, a to i jako vtipné zapojení občanů do obecní akce. 
Za nás vyhráli všichni, kteří se pečení ujali. Ještě jednou děkujeme.
Poděkování patří také těm, kteří tento pohodový večer zařídili nebo k němu přispěli. Již 
nyní se těšíme na další ročník, snad se ve zdraví zase setkáme. Budeme se na vás těšit 
celý rok.
Ať se daří!

Jaroslav a Marta Pavelkovi



Seznam podnikatelů

INZERCE

(i Vaše fi rma zde může mít vizitku zdarma)

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

Grafi ka, redakční činnost. Dále digitální 
tisk včetně výkresové a projektové do-

kumentace, vizitky, karty, obálky, razítka. 
Velkoplošný tisk, plakáty, bannery, potisk 
desek a reklamních předmětů, laserový 
potisk textilu. Výseky, ražba, zpracování 
návrhů. Laminace, polepy, vazby, twin 

wire, falcování, bigování, skládání.
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 grafi ky 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.

MOTIN stav. s.r.o.
www.motrinstav.cz info@motrinstav.cz

 + 420 736 622 288
Provádíme stavební práce, montáž tepel-
ných čerpadel, klimatizačních jednotek, 

rekuperace, vzduchotechniku, podlahové 
topení.

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. 
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Zpívání koled 

19. 12. 2021 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. 


