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INFORMACE Z RADNICE

Slovo starosty

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA

Vážení občané,
začínáme nový rok 2022 s mír-
nou nejistotou, jaký bude. Plni 
obav ze změn, které nás nevy-
hnutelně čekají v souvislosti 
s postcovidovým uspořádáním 
světa, ale i v očekávání pozitiv-
ních změn beroucích si poučení 
z omylů let předchozích. 

 Úvodem bych chtěl trochu 
zavzpomínat na minulý rok a po-
děkovat všem zaměstnancům 
našeho úřadu za jejich obětavou 
práci. Nejen, že dělají vše, co je 
pro chod městské části nezbytné, 
ale navíc nám ještě pomáhají při 
mnohých akcích pro veřejnost. 
Rovněž všem členům výborů za-
stupitelstva a komisí starosty bych 

rád touto cestou poděkoval za jejich přínosnou práci ve prospěch 
Dolních Měcholup.
 Prosinec i leden jsme strávili přípravou rozpočtu, a tedy 
i plánováním, co bychom potřebovali v Dolních Měcholupech 
nového. Tento rok je ve znamení velkých investic. Počítáme 
s dostavbou budovy sportovního klubu. Projektujeme dále novou 
školu a školku v Malém háji. Dokončena bude letos také nová 
policejní služebna, která se staví na návsi. Na všechny tyto stav-
by se snažíme sehnat peníze z dotací nebo grantů, tak abychom 
ochránili náš rozpočet. Proto na projekt nové školy máme dotaci 
od magistrátu. Novou služebnu nám z velké části pomáhá hradit 
příspěvek od Městské policie a na dostavbu sportovního klubu 
žádáme již podruhé o podporu Národní sportovní agenturu. Pro 
jistotu jsme si však požádali znovu o půjčku na MHMP, aby fi nan-
cování této stavby bylo zajištěno.
 Další plánovanou akcí je rekonstrukce kuchyně v mateř-
ské škole. Zmodernizováním stávajícího provozu se zvýší jeho 
kapacita na 500 jídel. Na rekonstrukci bylo již vydáno stavební 
povolení, a tak doufáme, že se ji podaří přes prázdniny usku-
tečnit. Počítáme rovněž se zakoupením pozemku hned vedle 
školky, tak aby bylo možno školku do budoucna dále rozvíjet. Na 
obě investice máme požádáno o podporu na MHMP. Loni jsme 
již na rekonstrukci dostali 3 miliony Kč. Projektujeme také úpravu 
a přístavbu hasičské zbrojnice. Na projekt máme dotaci od ma-
gistrátu.

Zastupitelstvo MČ Praha-Dolní Měcholupy na svém 41. ve-
řejném zasedání konaném v mimořádném termínu dne 1. 12. 
2021 v zasedací místnosti úřadu, schválilo tato usnesení:

USN 41/1: RegioJet – zjišťovací řízení vlivu na životní pro-
středí
VZALO NA VĚDOMÍ:
- S vyjádřením k oznámení záměru „Objekt údržby a oprav vozi-
del REGIOJET Praha – Dolní Měcholupy“, které požaduje, aby 
příslušný orgán v závěru zjišťovacího řízení stanovil, že předlo-
žený záměr bude podléhat posouzení vlivu záměru na životní 
prostředí
POVĚŘILO:
- starostu odesláním vyjádření na Odbor ochrany prostředí, od-
dělení posuzování vlivů na životní prostředí MHMP

Zastupitelstvo MČ Praha-Dolní Měcholupy na svém 42. ve-
řejném zasedání konaném dne 13. 12. 2021 v zasedací míst-
nosti úřadu, schválilo tato usnesení:

USN 42/1: Bezpečnostní situace v městské části
VZALO NA VĚDOMÍ:
- zprávu městské policie o bezpečnostní situaci v městské čás-
ti za měsíc listopad 2021, kdy se v MČ událo 3 TČ na území 
spadající pod MOP Uhříněves a 1 TČ na území spadajícím pod 
MOP Hostivař

USN 42/2: Zásady hospodaření v období rozpočtového pro-
vizoria na rok 2022
VZALO NA VĚDOMÍ a SCHVALILO:
- zásady pro hospodaření v období rozpočtového provizoria do 
doby schválení rozpočtu na rok 2022

 Jak vidíte je toho opravdu hodně. Proto rozpočet na 
letošní rok počítá s částkou 87 miliónů Kč. Z této částky je cca 
53 miliónů Kč hrazeno z úspor z minulých let nebo z dotací.
 Pro obyvatele Malého háje máme dobrou zprávu ohled-
ně autobusu. Od března začne nová linka 173 zajíždět na při-
pravovanou zastávku v Kardausově ulici. Nejprve jako náhradní 
spoj při rekonstrukci posledního úseku Kutnohorské ulice a od 
května pravidelně na trase Depo Hostivař – Malý háj a zpět.
 Proběhlo zjišťovací řízení v rámci posuzování vlivu na 
životní prostředí stavby nového depa RegioJet v prostoru bý-
valého vlečkoviště Kovošrotu. Nad stávajícími kolejemi zde má 
vzniknout několik hal na údržbu vlakových souprav. Za městskou 
část jsme podali několik stran odborně zpracovaných připomínek 
a požadovali jsme, aby byl projekt posuzován, jako záměr mají-
cí významný vliv na životní prostředí. Odbor životního prostředí 
MHMP nám dal zapravdu a rozhodl, že projekt s názvem „Objekt 
údržby a oprav vozidel Regiojet Praha – Dolní Měcholupy“ může 
mít významný vliv na životní prostředí, a proto podléhá posou-
zení podle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivu na životní 
prostředí.
 Proběhla veřejná prezentace studie na revitalizaci náv-
si. Rozpracovanou studii naleznete na webu městské části na 
adrese https://www.dolnimecholupy.cz/2021/12/02/obnova-nav-
si/. Budeme rádi, pokud se se studií seznámíte a zašlete nám 
své připomínky. 
 Dalším malým úspěchem je vyfrézování pařezů 
v chodníku u sportovní haly a zadláždění těchto míst po uschlých 
a pokácených stromech novou dlažbou. Práce provedla Technic-
ká správa komunikací. 
 Méně pozitivní novinkou je zdražení pronájmu teniso-
vých kurtů a hřiště, které jsme se rozhodli po letech učinit z dů-
vodu navýšení cen energií a dlouhodobého výrazného schodku 
v provozních nákladech. Cena je srovnatelná s okolními hřišti. 
Nesnažíme se o to, aby bylo hřiště výdělečné, ale optimalizuje-
me alespoň dlouhodobou ztrátu a vyrovnáváme ceny s okolními 
sportovišti. Byli jsme k tomuto kroku vyzváni na základě interního 
fi nančního auditu z MHMP. Věřím, že přes počáteční rozladění 
tento krok pochopíte a nezanevřete kvůli němu na naše kurty 
v parku.
 Úplně nevím, zda vám mám popřát příjemný konec 
zimy nebo nádherné předjaří, tak jen popřeji úspěšný začátek 
„dvojkového“ roku a hodně zdraví vám i vašim blízkým. 

Váš starosta Jiří Jindřich
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USN 42/3: Souhlas s umístěním sídla
VZALO NA VĚDOMÍ a SOUHLASÍ:
- s udělením souhlasu s umístěním sídla Sdružení rodičů a přátel 
školy při ZŠ Kutnohorská, z.s. v budově občanské nemovitosti 
č.p. 36, která stojí na pozemku parc č. 284 v k. ú. Dolní Mě-
cholupy, obec Praha, zapsané na LV 573 vedeném v katastru 
nemovitostí Katastrálním úřadem pro hl. m. Prahu, katastrální 
pracoviště Praha

USN 42/4: Dodatek nájemní smlouvy
VZALO NA VĚDOMÍ a SOUHLASÍ:
- s uzavřením dodatku nájemní smlouvy na dobu určitou, a to do 
31. 12. 2022 s podmínkou ukončení platnosti smlouvy při naby-
tí právní moci stavebního povolení na dopravní stavbu v místě 
předmětu nájemní smlouvy (Country Saloonu)

USN 42/5: Změna ceníku víceúčelového hřiště
VZALO NA VĚDOMÍ a SOUHLASILO:
- návrh na navýšení stávajících cen pronájmu víceúčelového 
hřiště a souhlasilo s úpravou ceníku pronájmů víceúčelového 
hřiště spočívající v navýšení cen ze 150 Kč/hod. na 200 Kč/hod. 
a z 200 Kč/hod. na 300 Kč/hod. při využití osvětlení

USN 42/6: Žádost o návratnou fi nanční výpomoc
VZALO NA VĚDOMÍ a SOUHLASILO:
- s podáním žádosti o návratnou fi nanční výpomoc od Magistrá-
tu hlavního města Prahy ve výši 25 mil. Kč na pokrytí dostavby 
Sportovního centra

Zastupitelstvo MČ Praha-Dolní Měcholupy na svém 43. ve-
řejném zasedání konaném dne 31. 1. 2022 prostřednictvím 
videokonference, schválilo tato usnesení:

USN 43/1: Bezpečnostní situace v městské části
VZALO NA VĚDOMÍ:
- zprávu městské policie o bezpečnostní situaci v městské části 
za měsíc prosinec 2021, kdy se v MČ udály 4 TČ týkající se ma-
jetkové tr. činnosti (vloupání do RD, sklepů, garáží).

USN 43/2: Rozpočet na rok 2022 a střednědobý výhled do 
roku 2027
VZALO NA VĚDOMÍ:
- předložený návrh rozpočtu hlavní činnosti a vedlejší hospodář-
ské činnosti Městské části Praha – Dolní Měcholupy na rok 2021, 
který byl vytvořen na základě dotačních vztahů k městským čás-
tem schválených usnesením ZHMP 32/1 z 16. 12. 2021. Rozpo-
čet hl. m. Prahy pro rok 2022 byl řádně vyvěšen. Návrh rozpočtu 
je přílohou.
- návrh rozpočtového výhledu do roku 2027

- rozpočet příspěvkových organizací na rok 2022 a jejich střed-
nědobý rozpočtový výhled
SCHVÁLILO:
- navržený rozpočet městské části na rok 2022 s příjmy ve výši 
34 143 tis. Kč a výdaji 84 273 tis. Kč, schodek je kryt třídou 8 - 
fi nancování ve výši 53 130 tis. Kč, dle přílohy
- příjmy a výdaje účelového fondu dle přílohy
- navržený rozpočet vedlejší hospodářské činnosti na rok 2022 
s výnosy ve výši 2 461 tis. Kč a náklady ve výši 2 223 tis. Kč, dle 
přílohy
- střednědobý rozpočtový výhled MČ Praha – Dolní Měcholupy 
do roku 2027 dle přílohy
- rozpočet příspěvkových organizací na rok 2022 a jejich střed-
nědobý rozpočtový výhled 

USN 43/3: Kámen Zbraslav
VZALO NA VĚDOMÍ a SOUHLASÍ:
- prodloužení dočasnosti stavby Stavebním úřadem P15 do 31. 
12. 2025
- předloženou rámcovou smlouvou o poskytování fi nančních 
darů společností Kámen Zbraslav, a.s. a souhlasí předloženou 
smlouvou a darem ve výši 2,4 mil. Kč 
REVOKUJE:
- původní usnesení č. 40/5 ze dne 15. 11. 2021

USN 43/4: Spolek Klub seniorů Dolní Měcholupy, z.s.
VZALO NA VĚDOMÍ a SOUHLASÍ:
- s udělením souhlasu s umístěním sídla spolku Klub seniorů 
Dolní Měcholupy, z.s. v budově stavby pro administrativu č.p. 
168, která stojí na pozemku parc č. 345/2 v k. ú. Dolní Měcholu-
py, obec Praha, zapsané na LV 573 vedeném v katastru nemo-
vitostí Katastrálním úřadem pro hl. m. Prahu, katastrální praco-
viště Praha

USN 43/5: Výsledky Veřejného fóra
VZALO NA VĚDOMÍ:
- problémy formulované občany na Prvním Veřejném fóru kona-
ném 20. října 2021
- výsledky hlasování o 10P – 10 prioritách Dolních Měcholup pro 
rok 2022

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
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Dne 1. 3. 2022 by měla být zahájena závěrečná etapa a její do-
končení je plánováno na 30. 4. 2022. V této fázi bude opravován 
úsek od přechodu pro chodce u zastávek MHD Kutnohorská až 
ke křižovatce Kutnohorská x Dolnoměcholupská. Oprava bude 
opět probíhat ve dvou fázích tak, že bude opravován vždy jeden 
jízdní pruh a v druhém bude zachován provoz. Veškerá doprava 
bude opět vedena pouze ve směru z centra. Pro směr do centra 
bude třeba využít objízdné trasy. Investor se opět zavázal, že 
zachová příjezd ke všem nemovitostem, které mají přístup pouze 
z ulice Kutnohorská, a to po celou dobu rekonstrukce v maximál-
ní možné míře. Omezení vjezdu k obydlím bude pouze v okamži-
ku, kdy se bude před daným domem vozovka frézovat nebo se 
bude pokládat nový asfalt. S vedením stavby bude dohodnuto, 
jakým způsobem a s jakým předstihem budeme obyvatele in-
formovat o znemožnění příjezdu k jejich domovům (obr. 1 a 2).
Tato fáze oprav ovlivní i autobusovou dopravu. Ve směru do 
Uhříněvsi a dále budou trasy linek zachovány v nezměněné po-

době. Ve směru od Uhříněvsi na Depo Hostivař pojedou autobu-
sy objízdnou trasou po ulicích Dolnoměcholupská a Průmyslová. 
Zároveň bude zřízena linka č. 173, která bude zajišťovat dopravu 
mezi sídlištěm Malý háj a Depem Hostivař. Tato linka bude mít 
zastávku na nově otevřeném úseku ulice Kardausova. Zároveň 
je v plánu, jako i v předchozí etapě, zavedení odpolední linky pro 
svoz dětí ze základní školy a zájmových kroužků.
Abychom i v této fázi co nejvíce zamezili tranzitu dopravy přes 
obytné zóny, uvažujeme o fyzickém zneprůjezdnění některých 
ulic. Do uzávěrky tohoto čísla nebylo ještě přesně známo, jak 
bude konkrétní opatření vypadat. Časový horizont začátku 
a konce této etapy se může také ještě změnit, a to v závislosti na 
povětrnostních podmínkách. O přesném začátku prací vás také 
budeme informovat. 
Sledujte proto naše webové stránky nebo sociální sítě. Informo-
vat vás budeme také prostřednictvím mobilního rozhlasu.

Martin Kembitzký

Dokončení opravy komunikace Kutnohorská
Jak jsme psali již v srpnovém čísle našeho Zpravodaje, rekonstrukce vozovky v ulici Kutnohorská zdár-
ně pokračuje a blíží se její dokončení. 

4

Obr. 1 - úsek od zastávky MHD Kutnohorská - autoservis Frolík a Rataj - etapa 1

Obr. 2 - úsek od autoservis Frolík a Rataj - křižovatka Kutnohorská x Dolnoměcholupská - etapa 1



Předpokládaný termín akce:

Během 1. etapy bude prováděna oprava východní poloviny ko-
munikace, tj. stávající jízdní pruh ve směru jízdy do centra.
V 1. etapě 2. fázi budou práce prováděny i v prostoru křižovatky 
ulic Kutnohorská, Dolnoměcholupská, provoz na této křižovatce 
bude proto po dobu 3 dnů více omezen.

Během 2. etapy bude prováděna oprava západní poloviny ko-
munikace, tj. stávající jízdní pruh ve směru jízdy do Uhříněvsi.
V 2. etapě 2. fázi budou práce prováděny i v prostoru křižovatky 
ulic Kutnohorská, Dolnoměcholupská, provoz na této křižovatce 
bude proto po dobu 3 dnů více omezen.

Po celou dobu rekonstrukce komunikace bude doprava ve smě-
ru jízdy centrum – Uhříněves vedena po ulici Kutnohorské, ve 
směru jízdy Uhříněves – centrum bude doprava vedena po ob-
jízdných trasách.

Objízdné trasy budou vedeny následovně:
● po dobu 1. etapy a 2. etapy (obě fáze):
   - Cíle „Štěrboholy“, „Centrum“ se vyznačí ulicemi Kutnohorská 
– Dolnoměcholupská – Sklářská – Průmyslová – Černokostelec-
ká / Kutnohorská
● po dobu 2. etapy 2. fáze (tj. 28. 4. – 30. 4. 2022):
   - Cíle „Hostivař“ „Centrum“ a dále „Štěrboholy“ pro směr jízdy 
z centra po Kutnohorské ulici se vyznačí ulicemi Kutnohorská 
– K Měcholupům – Hornoměcholupská – Průmyslová – Černo-
kostelecká / Kutnohorská

Po dobu prací v křižovatce ulic Kutnohorská, Dolnoměcholupská 
(tj. 1. etapa 2. fáze a 2. etapa 2. fáze, tedy v termínech 31. 3. – 
2. 4. 2022 a 28. 4. – 30. 4. 2022) bude pro zajištění plynulosti 
provozu v této křižovatce vyznačena ulice Dolnoměcholupská 
jako jednosměrně pojížděná v úseku od cca domu č. 456/59 ke 
křižovatce s ul. Kolocova, a to ve směru jízdy Dubeč – Dolní 
Měcholupy.

Vedení autobusových linek MHD bude řešeno opatřením DPP 
(viz přiložená mapka).

Vážení,

dovolujeme si Vás informovat o plánované rekonstrukci posledního, tj. 3. úseku, místní komunikace 
I. třídy v ulici Kutnohorské v Praze 15. Jedná se o úsek cca od zastávky autobusu „Kutnohorská“ ke 
křižovatce s ulicí Dolnoměcholupskou.

Čas strašně rychle utíká a máme tady opět začátek roku a před 
sebou spoustu povinností. Mezi ty patří i úhrada místního poplat-
ku za psa.
Do konce měsíce března má být zaplacen poplatek (nebo jeho 
alikvotní část) za psa na rok 2022. Tuto povinnost má každý drži-
tel psa, pokud se na něj nevztahuje některé ustanovení o slevě či 
osvobození. V naší městské části se za pejsky platí následovně:
- držitel psa v rodinném domě platí sazbu 300,- Kč
- držitel psa v rodinném domě za každého dalšího psa platí 
600,- Kč

- držitel psa v bytovém domě platí sazbu 1.500,- Kč
- držitel u každého dalšího psa v bytovém domě platí poplatek 
navýšený o 50% výše uvedené sazby, tj. 2.250,- Kč

- držitel psa umístěného v místě provozovny platí sazbu 
600,- Kč a za každého dalšího psa 900,- Kč

- držitel psa - osoba starší 65 let (tuto skutečnost musí osoba 
doložit) platí 200,- Kč
- držitel psa - osoba starší 65 let platí za každého dalšího psa 
300,- Kč.

POPLATKY ZE PSŮ
Osvobozen je držitel, kterým je osoba nevidomá, bezmocná 
a osoba, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod, dále 
osoba, která provádí výcvik psů určených k doprovodu těch-
to osob, osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené či 
opuštěné psy nebo osoba, které stanoví držení a používání psa 
zvláštní právní předpis. 

Nezapomeňte proto splnit včas svou poplatkovou 
povinnost!

Poplatky můžete uhradit v hotovosti do pokladny v kancelá-
ři úřadu v úředních hodinách nebo převodem na účet ÚMČ 
č. 2111281318/2700. Jako variabilní symbol uveďte Vaše číslo 
popisné (červené) a 1341 (např. 1041341).

Pokud si nejste jisti a potřebujete v otázce místních poplatků po-
radit, neváhejte nás kontaktovat telefonicky (272 706 441) nebo 
e-mailem sekretariat@dolnimecholupy.cz 
Rádi Vám pomůžeme. 

Jana Hlavatá - úřad
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1. etapa 1. fáze:
1. etapa 2. fáze:
2. etapa 1. fáze:
2. etapa 2. fáze:

1. 3. – 30. 3. 2022
31. 3. – 2. 4. 2022
3. 4. – 27. 4. 2022
28. 4. – 30. 4. 2022



Chcete vědět o změně otevírací doby pošty?
Rádi byste měli informace o akcích v Dolních Měcholupech?

Zajímají Vás zprávy o důležitém dění ve Vašem okolí?
Potřebujete vědět, co se děje v MČ v souvislosti s Covidem-19?

dolnimecholupy.mobilnirozhlas.cz

a vyplňte Vaše tel. číslo a e-mail.
Následně budete dostávat SMS zprávy, e-maily, 

zprávy do aplikace o důležitých aktualitách 
a dění v Dolních Měcholupech.

Nemůžete-li se registrovat online, zastavte se za námi 
na úřadě a vyplňte si papírový přihlašovací formulář.

Zaregistrujte se ZDARMA na

! !

INFORMACE Z RADNICE

V poslední době se v naší lokalitě opět množí krádeže. Zamykejte 
své domy, branky, sklepy, garáže, jízdní kola... Zvláště pak na noc!
Dávejte také pozor, kdo se pohybuje v okolí Vašich domů a v přípa-
dě potřeby neváhejte volat naše strážníky a mimo jejich pracovní 
dobu Městskou policii na lince 156 nebo PČR na lince 158.

Městské či státní Policii hlaste i pouhé pokusy o vloupání či krádež 
nebo podezření na takové jednání. Můžete tím ochránit majetek 
nejen svůj, ale také Vašich blízkých a sousedů.

Upozornění na krádeže

6



INFORMACE Z RADNICE 

7

!



Ohlédnutí za rokem 2021
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● fotosoutěž na téma 
Co vám udělalo radost
vaření pro hasiče, 
kteří drželi pohotovost
● prodejna Bez obalu
● očkování seniorů 
z DPS za pomoci 
úřadu a hasičů
● distanční výuka 
ve škole

● smlouva s pro-
jektorem na stavbu 
školy v Malém háji
● stezka Tajemství 
Velikonoc
● Ukliďme Dolní 
Měcholupy
● navýšení kapa-
city MŠ o dětskou 
skupinu● sčítání lidu měcholupského

● pokládka povrchu hasičské dráhy● Velikonoční strom

● křest kniho-budky 
u úřadu
● projekt školy
● zápis do ZŠ a MŠ
● participativní 
rozpočet – výzva 
k podání návrhů 
Kilo pro Dolní
● Vítání občánků 
● start Pocitová 
mapa
● jóga v parku

Leden

Brezen

Kveten

● distanční výuka 
ve škole

● dezinfekce pošty, úřadu, školských zaří-
zení – ionizace

● detektivní stezka Tajemný kód
● výzva suchý únor

● anketa Volný čas dětí
● karneval ve školce

● inspekce v ZŠ na jedničku
● covid ve všech pádech

Unor

● rekonstrukce Kutnohorské 
● stezka Čarodějnická

● on-line kurz češtiny pro cizince
● předání běžecké dráhy hasičům

● učení zase ve škole
● dotace na kompostéry

● pytlomaty
● opakovatelné kelímky na naše akce

Duben

● Florbal – soutěž O pohár starosty
● Den dětí

● participativní rozpočet – kontrola realizovatelnosti 
a hlasování

● Praha 10 děkuje našim hasičům za zásah – kde

● výuka venku v parku
● prvňáci sází v parku Strom moudrosti

● svatba 

Cerven

�

�

�

�
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● naši hasiči pomáhají 
na Moravě (tornádo)
● Sousedské setkání 
v Malém háji a otevření 
hřiště
● Kilo pro Dolní – ukon-
čeno hlasování
● rekonstrukce kotelny 
v ZŠ

● výbor - přechod Dolnoměcholupská – ostrůvek
● Veřejné fórum

● rekonstrukce Kutnohorské - tichý asfalt
● úklid lesíka

● divadlo Příběhy obyčejného šílenství
● Výzva 10 000 kroků

● radní Šimral - P13 školství naše priorita
● volby do PS

● Prázdninová stezka
● kompostéry

● Trio – koncert pod okny
● dopadové plochy na dětském hřišti

● náměstek primátora P. Hlubuček u nás na návštěvě

● nová vlajka pro hasiče
● kamery u přechodu ke škole

● Svatomartinská husa
 – soutěž a zábava
● zdobení vánočního 
stromu a písničkový 
pozdrav
● školská rada
● rekonstrukce Kutno-
horské
● 2. místo v soutěži 
Neplejtvák

● Den bez aut
● Měcholupská šlapka
● Přechody pro 
chodce
● Vítání občánků
● Map III
● úklid lesíka
● „dopadovka“ pod 
pingpongovým stolem
● začal týdenní sema-
for na FB
● předání studie ZŠ 
Malý háj
● promítání v parku 
– Padington 2, Gentle-
mani
● Setkání za školou 
a Velká měcholupská

● Bosá stezka (Kilo pro Dolní)

● mezigenerační setkání dětí a seniorů

● končí předposlední etapa rekonstrukce Kutnohorské

● nové dopravní značky
● Zpívání u kapličky a betlémské světlo

● valná hromada u hasičů

Listopad

Ríjen
Cervenec

Srpen

Zárí Prosinec

��

�
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MISE městské části Praha – Dolní Měcholupy

VIZE městské části Praha – Dolní Měcholupy

Priority Dolních Měcholup

Chceme jít cestou společných lidských hodnot, které byly a vždy budou pro nás prioritou. Pravdu a spravedlnost považujeme za 
nedílnou součást našich životů. Budeme i nadále pěstovat dobré mezilidské vztahy, vlídné sousedské soužití, úctu, lásku a toleran-
ci. Chceme zůstat klidným a bezpečným místem, vážit si rodinného zázemí i darů přírody. Zůstat hrdými a zodpovědnými občany 
Dolních Měcholup, našeho domova. 

Dolní Měcholupy se stanou místem, které bude přátelské rodině, dětem, mladým i seniorům, zkrátka všem, kteří chtějí využít bene-
fi tů města a přítomnosti přírody malé městské části.
V průběhu příštích let se naše městská část bude dynamicky rozrůstat, 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 dostatečné kapacity škol, postavit novou mateřskou a základní školu v Malém háji, vytvořit kvalitní zázemí pro sport a vybu-
dovat komunitní centrum, současně zajistit dostatečnou 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 centrem, 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 sounáležitost a sdílení zkušeností v rámci rodin, zájmových organizací i spole-
čenského a kulturního života v Dolních Měcholupech. Pocit domova má několik úrovní od vlastního pokoje, domu a ulice až k hrdosti 
na svou vlastní obec. Neskromným cílem pro nás je, aby se i všichni noví obyvatelé cítili v Dolních Měcholupech opravdu jako doma.

● Postavit ZŠ a MŠ v Malém háji
● Dostavět Komunitní centrum a zázemí SK
● Obchvat Dolních Měcholup
● Vytvořit strategii školství na následující roky
● Vybudovat hřiště pro starší děti
● Dokončit rekonstrukci Kutnohorské ulice
● Provést rekonstrukci Dolnoměcholupské
● Doplnit chybějící osvětlení 
● Dobudovat chodníky, propojky a přechody
● Zavést autobus do Malého háje 
● Participovat s občany prostřednictvím
 ● Rozpočtu na veřejný prostor Kilo pro Dolní
 ● Veřejného fóra
 ● Veřejných projednání
● Konat společenské a kulturní akce během celého roku 
   a udržovat tradice
● Budovat cyklostezky
● Zaměřit se na bezpečnost a čistotu
● Revitalizovat střed obce, rybníček a vysázet nové dřeviny
● Spolupracovat s investory na udržitelném rozvoji naší obce
Metropolitní park

 

 

Ukliďme 

DOLNÍ MĚCHOLUPY 

2. DUBNA 2022 
I letos budou připravena dvě 
výchozí místa – v parku za 

školou a před TRIO Malý háj 
Sledujte www.dolnimecholupy.cz/uklidme-2022, 

Facebook @MCDolniMecholupy 
nebo venkovní vývěsky. 

uklidmecesko.cz/event/30787 
 

uklidmecesko.cz/event/30788 
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10P - 10 priorit Dolních Měcholup vzešlých 
z Veřejného fóra - Dolní Měcholupy Vašima 

očima, které se konalo 20. října 2021 
ve víceúčelové sportovní hale

Dbát na dodržování dopravních předpisů 
v obytných zónách

Iniciovat pořádání farmářských trhů
Provést revitalizaci lesíku U Tůně

Realizovat výstavbu MŠ+ZŠ v Malém háji
Řešit dopady Krtkova světa na Dolní Měcholupy

Vybudovat hřiště pro starší děti
Vybudovat chodník do Hostivaře

 (podél Dolnoměcholupské)
Vybudovat lávku přes Kutnohorskou u Malého háje 

se skluzavkou z náspu
Vybudovat rozhlednu u nedokončeného mostu

Zvýšit bezpečnost v Malém háji

* Priority jsou poskládány podle abecedy, nikoliv podle pořadí. Priorita 
všech 10 problémů je shodná, nelze je tedy seřadit od 1 do 10.
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DOLNÍ MĚCHOLUPY 

2. DUBNA 2022 
I letos budou připravena dvě 
výchozí místa – v parku za 
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Sledujte www.dolnimecholupy.cz/uklidme-2022, 
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nebo venkovní vývěsky. 

uklidmecesko.cz/event/30787 
 

uklidmecesko.cz/event/30788 

 

 



VOLNÝ ČAS

12

INFORMACE Z RADNICEŽIVOT V OBCI

A v tom lese je rybník, rybníček, kalužinka, 
občas na něm přistávaly kachničky, aby si 
odpočinuly.
Jednou se mi kolegyně v práci, která po-
cházela z Louňovic a věděla dobře jak 
takový les a rybník má vypadat, vysmála, 
když jsem tvrdila, že i my v Měcholupech 
máme les a rybník, to byl tenkrát ještě kou-
sek opravdového lesa.
Mohli jste tam potkat veverky, zajíce a sem 
tam se objevila i srna. Někdy zarostl hustě 
ptačím zobem, ostružiním a keři bezu, na 
jaře voněl hlavně když kvetly smrky a na 
podzim zase tlejícím listím. Když v zimě 
napadalo hodně sněhu, taky se tak někdy 
stalo, stromy a keře byly obaleny sněhem, 
tvořily různá zákoutí a v lese bylo ticho, 
projíždějící auta a vlaky byly slyšet jakoby 
z dálky. Tehdy les, vlastně lesík sahal až 
v cestě, která vede od benzínové pumpy 
do Horních Měcholup. 
Tenkrát jako dnes jej protínají pruhy luk, 
jeden pruh, nad kterým se tyčí sloupy vy-
sokého napětí, ten další je bohužel rozrytý 
těžkou technikou, kterou tam projíždí bůhví 
kdo.
Pod tím vysokým napětím se louka kaž-
dé jaro zazelená a je celá žlutá rozkvetlý-
mi pampeliškami, mezi nimi a po okrajích 
roste jitrocel, žebříček, jetelíček na podzim 

ostružiny a sem tam kvetou a zrají keře 
černého bezu. 
Na louce si hrají děti, běhají psi, a protože 
je kousek do kopečka slouží v zimě i bobo-
vání a stavění sněhuláků.
Poslední roky nebyly pro tento kousek le-
síka příznivé, ani on se nevyhnul kůrovci, 
takže můj výhled z okna značně prořídl, 
pokaždé když slyším z lesíka, pilu trochu 
mi zatrne. 

Jednou jsem byla přítomná smrti smrku, 
spadlo z něj najednou všechno jehličí, jako 
když šumí déšť. Ten smrk tam potom něja-
kou dobu stál bez jehličí a bylo to smutné 
podívání. 

Za plotem mám les

Druhá polovina lesíka se vzrostlými bo-
rovicemi vlastně také zůstala, i když už 
do něj jen tak na procházku nemůžeme. 
Proměna lesíka v dětský zábavní park nás 
starousedlíky, kteří bydlíme v sousedství, 
nenadchla, trochu jsme si lesík za ta léta 
přivlastnili. 
Zábavní park slouží rodinám s dětmi, které 
jej hojně využívají v parném létě, vyhledá-
vají stín borovic a to je ta lepší stránka. 
Když jsme zjistili, že lesní správa před ro-
kem kousek osázela novými stromky, byli 
jsme rádi a představte si, že upozornění na 
nové sazeničky a páska, která ohraničuje 
ten kousek lesní školky je tam pořád. Lidé 
i psi chodí kolem a možná, že jako já kou-
kají za pásku, jak to tam roste a jako já vy-
tahují očima ty sazeničky, aby už byly větší 
a větší a les byl zase hustší. 

Také rybníček byl vyčištěn, snad si tam 
nějaká kachna zase sedne. Také tu máme 
lavičky, můžeme si na nich odpočinout, 
anebo si udělat večerní posezení.
Po takovém posezení bohužel zůstanou 
kolem lavičky většinou pozůstatky konzu-
mace, je to škoda. Je to naše jediná ze-
leně, jediný kousek nezastavěné přírody, 
kterou tady v horní části naší obce máme, 
měli bychom si toho vážit už k vůli tomu, 
abychom ještě dlouho mohli z oken kou-
kat na koruny stromů našeho lesa, lesíka 
a chodit kolem rybníka, rybníčka, kalužin-
ky.

Jana Romančuková 31. ledna 2022

Víte, kde máme v Dolních Měcholupech les a rybník ? Nevíte, že? 
Ale já ano, dívám se každý den z okna, jak se vlní koruny smrků a borovic a ranní sluníčko osvětluje 
jejich vrcholky.
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V měsíci prosinci a lednu na žáky čekalo 
několik tradičních akcí. 
V pondělí 6. prosince navštívil naši školu 
Mikuláš se svou čertovskou družinou a an-
dělským sborem, a protože jsou ve škole 
samí hodní žáci, všechny odměnil malým 
dárečkem.
Ve čtvrtek 9. prosince proběhly v celé škole 
adventní dílničky. Paní učitelky a paní vy-
chovatelky si pro děti připravily nepřeber-
né množství tvořivých aktivit. Děti tak měly 
možnost upéct cukroví, zdobit perníčky 
a vyrobit spoustu krásných dárečků, svícnů 
a ozdob na vánoční stromeček. 

Další tradiční akcí, která proběhla na závěr 
kalendářního roku, byl 19. ročník legendár-
ního turnaje v dámě. Do turnaje byly zapo-
jeny všechny třídy. Ve fi nále, které proběhlo 
na velké šachovnici v atriu školy, se utkali 
vítězové třídních kol. Všem účastníkům, 
stejně jako divákům děkujeme za strhující 
atmosféru a vítězům ze srdce gratulujeme. 

Zimní čas v naší škole 

Bylo to napínavé.
Děti z 1. B a druhých tříd se na začátku 
ledna zúčastnily vzdělávacího programu 
„Honba za pokladem Černého piráta“, kde 
se v dobrodružné matematické výpravě 
staly námořníky. V doprovodu dalších pro-
třelých námořníků se vydaly na nebezpeč-
nou plavbu, aby dopadly Černého piráta.

První pololetí školního roku za sebou zavřelo dveře, děti si převzaly své výpisy vysvědčení a po jedno-
denních pololetních prázdninách se těší na další školní zážitky a úspěchy. 



VOLNÝ ČASŠKOLA

14

Děti se v rámci programu musely vypořá-
dat s praktickými záležitostmi, jako je pří-
prava zásob na cestu či výroba vlajky. Na 
ostrově Černého piráta luštily zašifrovanou 
mapu, dostávaly se ze zajetí, překonávaly 
propast a nakonec našly tu správnou pirát-
skou pevnost, která ukrývala zlatý poklad. 

Na třídu 4. A čekal vzdělávací program 
„Hra o přežití“, který byl zaměřen na zá-
kladní poznatky z prvouky. V rámci tzv. hry 
o přežití zažily děti mnoho dobrodružství 

prostřednictvím principů světoznámé počí-
tačové hry Minecraft.

Lyžařský a snowboardový kurz 
V období od 10. 1. do 14. 1. se uskutečnil 
oblíbený lyžařsko-snowboardový kurz pro 
žáky 5. ročníků naší školy. Celkem 27 nad-
šenců lyžování a snowboardingu vyrazilo 
v pondělí ráno na chatu Smetánka nachá-
zející se v malebném prostředí Pece pod 
Sněžkou. 
Celý týden provázelo účastníky krásné po-

časí a vhodné podmínky na svahu žákům 
dopomohly k velkým pokrokům a dokonce 
i ti, co stáli na lyžích poprvé, dokázali na 
konci pobytu sjet kopec bez větších pro-
blémů. Pokročilí lyžaři a snowboardisté se 
ve svých dovednostech stále zdokonalova-
li. Lyžařský kurz doplňovaly odpočinkové 
a večerní zábavné programy. Závěrečný 
večer se nesl ve znamení pasování dětí na 
lyžaře a snowboardisty. Všichni účastníci si 
kurz užili a odnesli si spoustu nezapome-
nutelných zážitků. 
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Výuka ovlivněná karanténami a izolace-
mi
V loňském a předloňském roce docházelo 
k opakovaným uzavřením škol z důvodu 
předcházení rizik pramenících ze zhoršují-
cí se epidemické situace. Paradoxem doby 
bylo, že v době dočasného otevírání, či 
jejich částí, byla situace z hlediska počtu 
nakažených výrazně příznivější než nyní, 
kdy škola funguje v běžném režimu.

Mnohem odlišnější situace ohledně počtu 
nakažených nastala v letošním školním 
roce, kdy se především v závěru prvního 
pololetí množství nákaz výrazně rozšířilo 
a začalo ovlivňovat chod školy – ať už ze 
strany pozitivity ve třídách, u zaměstnanců, 
případně karantén přímo v rodinách. 
V průběhu prosince a ledna nebyl prakticky 
týden, kdy by některá třída či pedagogic-
ký pracovník nebyl v izolaci či karanténě. 
V tuto dobu jsme byli postaveni před ne-
lehkou volbu priorit u zajištění výuky. V ně-
kterých týdnech jsme se dostali do situace, 
kdy chyběla téměř polovina sboru, a hrozi-
lo omezení běžné výuky. 
U tříd, které byly v karanténě jeden, či dva 
dny jsme zvolili formu samostudia a peda-
gogický pracovník učil v jiné třídě, které 
svého učitele neměla. V případě delších 
karantén třída přešla na distanční výuku, 
s přihlédnutím k doporučeným dvě hodi-
nám synchronní výuky denně. Přesto si 
tyto paní učitelky často třídy rozdělily na 
menší skupinky a takto fungovaly v dis-
tančním režimu celý den. Ve zbývajícím 
čase se věnovaly zpětným vazbám u prací, 
které děti vytvářely v době samostudia. 

Tímto bychom rádi poděkovali všem, kdo 
se na zajištění chodu školy podíleli. Je pře-
devším jejich zásluhou, že výuka probíhala 
v maximální možné míře. 

M. Ferkl
ZŠ Dolní Měcholupy
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V závěru roku 2021 Klub uspořádal vel-
mi hezký „pěší“ výlet MHD do obrazárny 
a knihovny Strahovského kláštera. Knihov-
nu většina účastníků pamatovala jako Pa-
mátník národního písemnictví, a tak se 
mohlo porovnávat. Po prohlídce jsme si 
u Lorety vyslechli zvonkohru a poté se po 
rozchodu mnozí ještě spontánně sešli na 
společném obědě.
Rozloučení se starým rokem se konalo 
při slavnostní schůzi Klubu v Pivnici u To-
máše. Hlavní atrakcí odpoledne se stala 
tombola, kterou připravily dámy z výtvarné-
ho kroužku Šikovné ruce. Dámy vyráběly 
a balily všechno, co kdo věnoval. Vyhrál 
každý! Hudební vystoupení řídil zasloužilý 
člen, harmonikář Pepa Bílý, který dekoro-
val vybrané zpěvačky velmi vkusnými ná-
hrdelníky z produkce jeho dcery.
A akce v novém roce 2022 zahájil Klub 
seniorů společnou lednovou návštěvou 

ZE ŽIVOTA KLUBU DOLNOMĚCHOLUPSKÝCH SENIORŮ
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Národního muzea. Ačkoliv tam již každý 
ve svém životě už byl, zážitek z nového 
kabátu byl opravdu silný. Pohled na Prahu 
z nově zpřístupněné kopule byl úchvatný, 
zejména když právě v době naší návště-
vy vysvitlo slunce. A natož chůze nad ko-
pulí po skleněné střeše. To se musí zažít! 
A pak průchodem pod silnicí do druhé bu-
dovy muzea, bývalé budovy parlamentu.
Klub dolnoměcholupských seniorů čekají 
v letošním roce důležité organizační změ-
ny, ale věříme, že budou pouze k lepšímu. 

Jiří Škába

Ve spolupráci s Městskou policií 
hl. m. Prahy Klub seniorů 

plánuje na 1. pololetí cyklus 
přednášek na téma první 

pomoci a požární prevence. 
Termíny půl až hodinových 

přednášek na dané téma jsou 
plánovány v následujících 

dnech:

24. 3. 2022 - infarkt, mrtvice, 
mdloba, melanom

21. 4. 2022 - alergie, 
anafylaktický šok, bodnutí včelou, 

lymská borrelióza

12. 5. 2022- požární prevence

9. 6. 2022 - úpal, úžeh, uštknutí 
hadem, epileptické záchvaty, 

na co si dát v létě pozor 

Přesný čas a místo konání akcí 
bude vždy vyhlašováno mobilním 

rozhlasem.

Senioři z Dolních Měcholup, kteří se dosud nezapojili do aktivit
místního klubu seniorů a měli by zájem, mohou kontaktovat předsedu

klubu pana Jiřího Škábu na e-mailové adrese skabajiri@gmail.com.
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A opravdu. Za velkými okny na zahradu 
seděli babičky a dědečkové, pěkně nastro-
jení a plni očekávání. Začali si navzájem 
mávat, usmívali se na sebe. Překvapení 
bylo tentokrát opravdu velké. Děti měli při-
pravenou pohádku O Koblížkovi. Senioři 
pozorně naslouchali a každý z nich se opět 
vrátil do mládí. Poté už následovala jedna 
písnička  za druhou dokonce se i tancovala 
mazurka.
Ale nepřišli jen žáci ze školy, doplnili je dvě 
třídy dětí ze školky a zpívali všichni dohro-
mady, hezky se doplňovali a byl to opravdu 
koncert. Vždyť najednou bylo na zahradě 
45 dětí. A když aktivizační pracovnice Zu-
zanka otevřela dveře, vyměnili si dárky, 
které obě skupiny s láskou připravily pro 
radost těm druhým. A nejen dárky, ale děti 
čekalo také občerstvení. Senioři se Zuzan-

kou vlastnoručně napekli výborný vánoční 
štrůdl. Mňam, mlask.
Ale jak to všechno vlastně začalo?
Děti z mateřské školy chodí za seniory pra-
videlně již tři roky, myslí na sebe, posílají 
si video pozdravy, obrázky pro potěšení, 
a když to bylo ještě možné, společně se 
navštěvovali.
V minulém Zpravodaji jsme představili me-
zigenerační aktivity mateřské školy Dolní 
Měcholupy. Nyní je to o to cennější, že se 
umí mateřská se základní školou společně 
spojit ve smysluplném konání.
Za to patří veliký dík všem zúčastněným 
učitelkám. Paní učitelka Lenka Maštalířová 

Doteky přes sklo aneb jak se plní zahrady štěstím

říká: „Dětem se setkání moc líbilo, a hned 
zjišťovali, zda budeme zase chystat dal-
ší program, abychom všechno babičkám 
a dědečkům ukázali.“ A dodává: „ dětem 
vůbec nevadila zima, radost pro druhé byla 
zábavou i motivací. Bylo skvělé vidět v je-
den den oba póly - seniory i děti z MŠ.“
Před setkáním byla na dětech trochu znát 
nervozita z neznámého. Nedovedly si přes-
ně představit, jak bude setkání probíhat, co 
mohou očekávat. Vše ale dopadlo na jed-
ničku, protože po počátečním ostychu byly 
děti skvělé, bezprostřední a přirozené.
„Na zpáteční cestě z prvního společného 
setkání obou škol a seniorů byly děti ne-

Neposední třeťáci ze ZŠ Kutnohorská vběhli na zahradu domova seniorů SeneCura. Čekali, co se bude 
dít. Prý to bude přes sklo…
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smírně nadšené, plné dojmů a živě si vy-
právěly o tom, jak se jim to povedlo“ říká 
ředitelka školky Libuška Kotalíková a do-
dává:  „Nejvíc fascinující ovšem bylo sle-

dovat, že při společných setkáních pro děti 
nebyla cílem jen nějaká odměna, ale zcela 
upřímná touha seniory potěšit. Byť to zní 
jako klišé, není to případ těchto dětí. Jim 

to beze zbytku věřím. Jejich největší od-
měnou a radostí se skutečně stala radost 
v očích druhých.“
A to je právě to, o co jde organizaci Mezi 
námi především. Zažehnout v dětech to 
nadšení, sociální cítění a úctu ke stáří. To, 
aby samy zažily, jak je důležité si navzájem 
darovat čas a radost.
Předvánoční setkání bylo plné koled, dár-
ků i slziček štěstí. Zúčastnila se i paní 
místostarostka Jana Doláková, která drží 
pevně svou ochrannou ruku nad školstvím 
i sociální oblastí. Nemá problém naše me-
zigenerační setkávání navštěvovat a aktiv-
ně se účastnit a dodává: „Tahle setkání mě 
neskutečně naplňují. Uspokojením, rados-
tí, nadějí. Tady je svět jak má být…“ 
Obě naše mezigenerační skupiny se bu-
dou v novém roce setkávat i nadále. Ať už 
na dálku nebo při společných aktivitách. 
Hlavní je, že se uvidíme a pohladíme svá 
srdce navzájem.

PaedDr. Helena Lukasová
koordinátorka programu Povídej

Mezi námi, o.p.s.
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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

IT Sen 
Milí čtenáři zpravodaje Dolních Měcholup, ocitli jsme se na začátku roku 2022 a já doufám, že jste prožili 
vánoční i novoroční sváteční dny s pocitem spokojenosti. 
Náš IT Sen se s příchodem nového roku trochu pozměnil ve složení pravidelných návštěvníků 
se zájmem a chutí se stále zdokonalovat ve využití moderních komunikačních a informačních prostřed-
ků jako jsou chytré telefony nebo tablety.

Za nedlouho to bude již rok, co se každé 
pondělí setkáváme v DPSce, mám velikou 
radost, že se naše skupina opět rozšířila, 
a to i přesto, že z důvodu stěhování nás 
jedna „Ajťačka“ opustila.
Letos jsme se začali podrobně sezna-
movat s tím, jak pracovat s emailem, 
i z malých mobilních zařízení, tedy chytrých 
telefonů a tabletů. Mnozí z vás s emailem 
pracují na PC, ale nastanou situace, kdy je 
potřeba odpovědět na email a nemáme po 
ruce PC. 
Odpovědět na email je jeden z jednoduš-
ších úkonů, které zajisté zvládneme všich-
ni, ale přeposlat email někomu jinému nebo 
připojit, stáhnout či uložit soubor, to už pro 
seniory není tak jednoduchý úkol. Mladší 
generace si řekne „takové lehké záležitos-
ti…“, ano, je to lehké, ale je třeba si uvě-
domit, že věkové složení skupiny je 65+. 
V tomto případě je třeba vzdát hold mým 
spolustudentům, kteří chtějí tyto dovednos-
ti zvládat a zajímají se o ně. Proč spolustu-
dentům? Protože i já se tímto učím. 
Aplikaci Tečku mají nainstalovanou všich-
ni, jak v tabletu, tak v chytrém telefonu. Je 
to v dnešní době jedna z nejvíce důležitých 
aplikací, kterou je třeba mít vždy u sebe. 
Instalaci zvládli všichni a sami! V souvislos-
ti s tím, je také třeba zdůraznit, že všichni 
senioři přešli na chytré telefony. Na začát-
ku měl chytrý telefon pouze jeden účastník.
Věnujeme si i zábavným aplikacím, které 
můžeme využívat prostřednictvím telefo-
nu či tabletu. Nainstalovali jsme si aplikaci 
Českého rozhlasu, kde můžeme na jed-
nom místě přehledně a bez rozhlasového 
přijímače poslouchat všech patnáct jejich 
stanic, bez problému si vyhledávat pořady, 
které nás zajímají, a rádi se k nim vrací-

me. Díky této aplikaci 
a pořadu Českého 
rozhlasu nazvaný 
„Dokuseriál“ jsme 
zase o něco moudřej-
ší a víme, co pro nás 
znamená DAB rádio, 
jak funguje a zda je 
nutné si pořizovat 
nový rozhlasový DAB 
přijímač. Také víme, 
co znamená slovo 
PODCAST.
Díky „Dokuseriálu“ 
jsme prodiskutovali 
i důvěryhodnost řetě-
zových emailů, a jak 
naložit s těmito infor-
macemi? Tyto emaily 

často zasílají lidé, které známe, a to starší 
lidi vede k důvěře, že informace jsou či by 
mohly být pravdivé, i když je opak pravdou. 
Email je informační medium hojně využí-
vané právě mezi seniory a proto se hodí 
k šíření dezinformačních zpráv. 
Díky aplikaci Rádio Humor máme k dispo-
zici nepřetržitý program humorných scének 
a programů známých i či méně známých, 
jak z televizních, tak rozhlasových pořadů, 
a to z doby i dávno minulé. Toto rádio se 
setkalo s velkým ohlasem. Přeci jenom 
každému z nás se stalo, že noc, kdy nemů-
žeme spát, je dlouhá a náš tok myšlenek 

k nezastavení. Právě v tuto dobu poslou-
chat zábavný pořad je k nezaplacení.
Jo řeknete si, moderní technologie to pro 
mne již není… a popravdě nedivím se, je to 
příliš složité se prokousat všemi nastavení-
mi, zvlášť pro seniory. Ale když pomalým 
a stále se opakujícím způsobem se naučí-
me chytrý telefon či tablet základně pou-
žívat, může nám být jak pomocníkem, tak 
i kamarádem. A právě o to se již celý rok 
v IT Snu snažíme, a musím říct, daří se, 
všichni jsou opravdu velmi šikovní, někdy 
netrpěliví ☺, ale tak už to většinou bývá, 
že hned napoprvé, někdy ani napodruhé 
či napotřetí se nedaří, ale upřímně uměli 
jsme všechno hned? Kdo nic nedělá, nic 
nezkazí.

Ten, koho tento článek zaujal a chtěl by 
třeba jen nakouknout, jak to u nás chodí 
a vypadá, přijďte!!!, naše setkávání není 
pouze pro obyvatele DPS, ale pro všechny, 
koho toto téma zajímá.  

Scházíme se každé pondělí v 16.30 ve 
společenské místnosti DPS. Bližší infor-
mace Vám ráda sdělí paní místostarostka 
Jana Doláková, či kdokoliv na úřadě v Dol-
ních Měcholupech. 

S úctou Iveta Běhounková
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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

První z nich byla obměněná verze Lesa 
duchů, tzv. Stezka duchů (vedoucí od ha-
sičárny k naší školičce Malence v Malém 
háji), a jako druhá a poslední v roce 2021 
pak akce Mikuláš ve Dvorku. Setkání 
nejen s Mikuláši, ale i s anděly a čerty si 
v neděli 5. 12. 2021 nenechalo ujít 75 dětí 

v doprovodu rodičů a všechny si svůj Mi-
kulášský balíček zasloužily splněním sou-
těžních úkolů i přednesem básničky či zpě-
vem písničky (či vlídným úsměvem).
Jako třešničku na závěr roku všechna di-
vadelní oddělení natočila zpívanou PF pod 
stromkem v parku a také pokřtila náš první 
dobročinný kalendář.
I tanečníci natočili své Vánoční pozdravy, 
které původně plánovali předvést na roz-
svěcení stromku.

Dárky na Mikulášskou

Angličtina hrou

Baletky se učí skoky

Čertovská parta

Dárky

AKCE PRO VEŘEJNOST
Přestože byl loňský rok 2021 silně pozna-
menán protiepidemickými nařízeními, po-
dařilo se nám nacvičit a realizovat v průbě-
hu roku tři divadelní premiéry pro veřejnost 
a v závěru roku pak dvě akce pro nás již 
tradiční. 
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Pod vánočním stromem

Všichni pevně doufáme, že v novém roce 
2022 se již budeme moci s Vámi setkávat 
častěji a že se znovu vrátíme k osvědče-

ným slavnostem a akcím předchozích let. 
Jako první se budeme v měsíci březnu těšit 
na Vynášení Morany. Toto tradiční rozlou-
čení se zimou bude tentokráte v režii naší 
školičky Malenky – budete se moci s nimi 
vydat na společnou dopolední procházku 
s Moranou v čele, přesný termín bude zve-
řejněn na webu. V dubnu pak navážeme 
velikonočními dílnami a oslavami Veliko-
noc.

KROUŽKY A KURZY
Počátkem února se v Leonardu rozjela vý-
uka v kroužcích a kurzech pro 2. pololetí 
školního roku 2021/22. A protože se u nás 
na konci ledna žádná vysvědčení nerozdá-
vala, rádi bychom touto cestou poděkovali 
všem účastníkům za jejich píli a čas, který 
s námi strávili. 
Na kroužky a kurzy je v tuto chvíli zapsá-
no na 255 dětí a 66 dospělých, tedy část 

I v Malém háji tančíme jako o život

Kdo si hraje, nezlobí

Mikulášská parta

Nejstarší umělci středoškoláci pracují na soutěžním projektu
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svého volného času s námi tráví více 
jak 300 osob a tak se pomalu vracíme 
k počtům klientů z předpandemické doby. 
Máte-li zájem se přidat, neváhejte nás kon-
taktovat na info@leonardos.cz, je možné 
domluvit si ukázkovou hodinu. Zápis pro-
bíhá v průběhu celého školního roku na 
https://leonardos.iddm.cz. 

LETNÍ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
Na konci měsíce února bude zahájen 
zápis na letní příměstské tábory pořádané 
v Leonardu. Děti se opět mohou těšit na 
výletní tábor Magická Praha, na již zná-
mé tábory uměleckého, sportovního či ja-
zykového zaměření, ale i na pár novinek. 
Tábory budou určeny zvlášť školkovým (od 
4 let) a školním dětem, a to až do 13 let 
věku.
Sledujte zprávy na našem webu a sociál-
ních sítích, aby vám místečka neunikla.

Naše první olejomalby

V keramice točíme..a točíme Kalendář

Děti MŠ Angličtina III A (5-6letí pokr.) čtvrtek 15:30-16:15 (s vyzv. v MŠ)
Baletky Odettky (4-6leté) středa 16:30-17:15
Sportovky B (4-6letí) středa 16:40-17:25 (s vyzv. v MŠ)

Děti 5-7 leté Míčovky úterý 17:45-18:30 – tělocvična MŠ
Děti ZŠ Angličtina teen (6.-8. tř.) pondělí 17:30-18:15

Fire dance (8-10letí) pondělí 16:20-17:20 – Malý háj
Jóga teen (11-15letí) středa 17:30-18:15
Šachy začátečníci (8-12letí) čtvrtek 16:35-17:20

Dospělí Body fi t dance pondělí 19:00-20:00 – Malý háj
Pilates A úterý 20:00-21:00
Jóga A pondělí 18:30-20:00
Rytmy A pondělí 17:30-18:30 – Malý háj
Rytmy C čtvrtek 18:30-19:30 – Malý háj

Volná místa například evidujeme u těchto kroužků/kurzů:
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SK Dolní Měcholupy
Covid -19 nám za velmi přísných podmínek a nařízení ze strany PFS dovolil dokončit podzimní část 
fotbalové sezóny. Podzimní část se tedy dohrála, a uvidíme, zda na jaře Covid 19 umožní odehrát i jarní 
část sezóny. 

přípravka se účastnila čtyřech halových 
turnajů Umbro Cup v Říčanech a jednoho 
turnaje organizovaného klubem FK Union 
Strašnice. Hráči v zápasech se soupeři 
herně, i výsledkově obstáli, jednou Umbro 
Cup celkově vyhráli a v dalších obsadi-
li druhé, čtvrté a sedmé místo. Na turnaji 
FK Union Strašnice jsme za účasti dalších 
týmu Meteoru Praha a FC Praha obsadili 
první místo. Starší přípravka, která je tvo-
řena čtyřmi hráči ročníku 2012 a zejmé-
na z hráčů mladších ročníku 2013, 2014 
a 2015, absolvovala zatím dva turnaje Um-
bro Cup a jeden organizovaný klubem FK 

Union Strašnice. Na turnajích jsme obsadili 
čtvrté, šesté a sedmé místo. Pro starší pří-
pravku se hlavně jedná o přípravu na příští 
sezónu. Ve všech kategorií se v zápasech 
zaměřujeme hlavně na herní stránku, a to 
zejména provedení natrénovaných tech-
nických dovedností z tréninku.
Do zahájení jarní části nám zbývají ješ-
tě dva měsíce, a proto mladší přípravku 
čeká ještě jeden turnaj Umbro Cup a jeden 
v Českém Dubu. Pro starší přípravku při-
pravujeme turnaj organizovaný našim 
klubem SKDM, který se uskuteční 19. 2. 
v hale ZŠ Kutnohorská. O umístění na tur-

Fotbal
Muži – teď momen-
tálně mají pauzu, 
aby hlavně vyléčili 
šrámy, a budou se 
postupně chystat na 
jarní odvety nabírá-
ním kondice.

Mládež
Mládežnické kate-

gorie mladší a starší přípravky nezahálí 
ani v zimní přestávce a poctivě se při-
pravují na další část jarní sezóny. Mladší 
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Konstruktiva Praha A 9:9 a v tabulce pro-
zatím drží s 19 body 4. místo. Po podzimu 
tedy panuje velká spokojenost s výsledky 
i s předváděnými výkony. 
Dne 11. 12. 2021 proběhl 25. ročník Vá-
noční turnaje v tělocvičně MŠ a takto to 
dopadlo: 
1. Látal Jan
2. Procházka Radek
3. Vojta Martin a Čadil Petr 
Po odehrání základní skupiny se hráči roz-
losovali do pavouka, a postupně se ode-
hrálo čtvrtfi nále, semifi nále, které bylo vel-
mi dramatické, Honza Látal za vedení 2:0 
na sety, ve třetím setu vedl 10 - 8, měl tedy 
dva mečboly, zápas však měl pokračová-
ní a Honza nakonec po velkém boji vyhrál 
13:11 v pátém rozhodujícím setu a postou-
pil do fi nále, kde měl za soupeře Radka 
Procházku, zápas skončil 3:0, ale opět to 
byl v jednotlivých setech velký boj.

K. Mára, předseda SK DM 

najích a domluvených přípravných zápa-
sech všech kategorií vás budeme pravidel-
ně informovat na sociálních sítí. Doufáme, 
že na jarní část sezóny budeme dostateč-
ně připravení, tak nám držte palce!

Stolní tenis
A tým – má odehráno podzimní část s tě-
mito výsledky: odložené 7. kolo TTC Klá-
novice – SK DM A 10:3, 9. kolo TJ Sokol 
Běchovice II B – SK DM A 5:10, 10. kolo 
SK DM A – TJ Pankrác B 10:6, 11. kolo TJ 
Sokol Stodůlky – SK DM A 10:1 a v tabulce 
prozatím drží s 21 body 3. místo. Kluci na 
začátku soutěže počítali s tím, že každý zá-
pas bude pro ně velmi těžký, ale výbornou 
hrou a velmi dobrými výsledky překvapují 
i sami sebe.
B tým – má také odehráno podzimní část 
s těmito výsledky: 9. kolo SK DM B – TTC 
Rebel B 10:1, 10. kolo PSK Olymp Praha 
B – SK DM B 7:10, 11. kolo SK DM B – KK 

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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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 a hodinový 
manžel Roman Tůma

Kutnohorská 44/31 
Dolní Měcholupy. Tel: 606 951 002, 

mail: romtum@seznam.cz
3. opravy, připojení a revize elektro 

zařízení a spotřebičů
hodinový manžel - opravy a údržba 

všeho druhu

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/

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.
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Klíč krásy
kosmetické studio kousek od Vás, 

ošetření kosmetikou Medik8.
Hornoměcholupská 1/528, tel.: 608 

706 633
klickrasy@seznam.cz, www.klickrasy.cz, 

Ig: @Klickrasy

Malířské služby ZELMO 
www.maliripokojubytu.com 

E-mail: maliripokojubytu@gmail.com
Tel.: +420 725438135

Provádíme malování bytů i jeho jednotli-
vých částí jako je například malba pokoje, 
kuchyně, koupelny. Dále děláme dekora-
tivní malby, benátské štuky a malbu neby-
tových prostor, jako jsou kanceláře, školy, 
restaurace, schodiště a také průmyslové 
objekty. Rovněž provádíme nátěry fasád 

rodinných domů a jiných budov.
Pobočku máme na adrese Honzikova 

670/14 , 111 01 Praha 10 - Dolní Měcho-
lupy.

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

TRIO Malý Háj 
Honzíkova 6

Tel: 775 926 853
www.triomalyhaj.cz

Již 2 roky přinášíme do rezidenční čtvrti 
Malý Háj radost, ať už v podobě lahodné 

kávy, návykových dezertů, poctivých polé-
vek či skvělého vína. A nejen to!

Vykouzlíme úsměv na tváří i díky endor-
fi nům vyplaveným po lekcích Jógy, Bo-

dyShapu, Kruhového tréninku...Lektorka 
Janča pomůže Vašim bolavým zádům 

pravidelným cvičením Spirální stabilizace 
páteře dle doktora Smíška. A máte-li malé 
ratolesti, můžete si společný čas zpestřit 
hudebně pohybovými kroužky pod vede-
ním naší Lucky nebo starší děti přihlásit 
na Taneční přípravku s lektorkou Katkou.

To vše a ještě mnohem více nabízíme 
u nás v TRIU.

Těšíme se na Vás!

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

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.

MOTRIN 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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k poslechu i tanci 
hraje kapela Overtime 

 

v průběhu večera 
proběhne losování tomboly 

2. 4. 2022    19:00 

200 Kč 

 
Prodej vstupenek od 1. 3. 2022 

v kanceláři úřadu. 

 

VE VÍCEÚČELOVÉ SPORTOVNÍ HALE 

Městská část Praha-Dolní Měcholupy 
Vás srdečně zve na 

VSTUPNÉ: 
 

dolnimecholupy.cz 

/jarni-bal 


