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Slovo starosty

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA

Vážení občané,
dívám se v posledních měsících 
na Dolní Měcholupy trochu „ji-
nýma očima“. Přemýšlím, co 
je jejich podstatou. Co je neza-
měnitelné. Proč si lidé vyberou 
Dolní Měcholupy za svůj domov. 
Co na nich mám rád. Co jsou je-
jich skrytá tajemství. Která mís-
ta mají své skryté kouzlo nebo 
jedinečný osud. Připravujeme 
totiž knihu o Dolních Měcholu-
pech a chceme vyprávět jejich 
příběh. 
Ten příběh má svou minulost, 
přítomnost i budoucnost. Nejsme 
vhozeni do prázdného prostoru. 
Navazujeme na práci našich před-
chůdců a sami vytváříme budouc-
nost našim následovníkům. Je 

v tom velký kus zodpovědnosti a je dobré si to občas uvědomit. 
I ty nejobyčejnější věci navazují na úsilí někoho jiného a je jen 
na nás, aby ten další měl na co navazovat. Zkusme se spolu 
podívat na to, co v Dolních Měcholupech máme a rozpoznat to 
podstatné a neopakovatelné. Možná Vám stejně jako mně bu-
dou i ty zdánlivě běžné věci připadat poněkud méně samozřejmé 
a obyčejné.
Tak například, jako na objednávku, nádherně vykvetla vistárie 
v parku. Odvděčila se tím paní Kotěrové, která o ni léta pečuje 
a denně ji zalévala. Vítání občánků tak bylo nezapomenutelným 
okamžikem. Tentokrát ještě doplněným novým dárkem. Pro naše 
nejmenší totiž napsala paní spisovatelka Helena Sobková krás-
nou dolnoměcholupskou pohádku. Moc jí za to děkuji. 
Silnice na Kutnou Horu vede přes Dolní Měcholupy od nepamě-
ti. Je jejich nedílnou součástí. Dnes po mnoha měsících útrap 
s uzavírkami je konečně opravena a ztišena. Doufám, že nám to 
takto zase na pár let vydrží. Pořádek po jarním čištění ulic bo-

Zastupitelstvo MČ Praha-Dolní Měcholupy na svém 46. ve-
řejném zasedání konaném dne 11. 4. 2022 v zasedací míst-
nosti úřadu, schválilo tato usnesení:

USN 46/1: Bezpečnostní situace v městské části
VZALO NA VĚDOMÍ:
- zprávu městské policie o bezpečnostní situaci v městské části 
za měsíc březen 2022, kdy se v MČ událo 3 TČ na území spa-
dající pod MOP Uhříněves (pokus krádeže vloupáním garáž, ko-
čárkárna) a 9 TČ na území spadajícím pod MOP Hostivař (pokus 
krádeže vloupáním do aut, RD, garáž, sprejerství)

USN 46/2: Směnná smlouva
VZALO NA VĚDOMÍ a SCHVÁLILO:
- návrh závěrečný účet a účetní závěrku MČ Praha-Dolní Měcho-
lupy za rok 2021 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospo-
daření za rok 2021 bez výhrad a přijatá opatření 
- fi nanční vypořádání se státním rozpočtem a s rozpočtem HMP 
za rok 2021
- výsledek hospodářské činnosti MČ Praha-Dolní Měcholupy za 
rok 2021
- výsledek hospodaření a převody do fondů příspěvkové organi-
zace MŠ Dolní Měcholupy
 - hospodářský výsledek – přebytek ve výši 65 435,33 Kč
 - převod do Fondu odměn 52 348,00 Kč

 - převod do Fondu rezerv 13 087,33 Kč 
 - nevyčerpaná dotace na provoz MŠ ve výši 
   1 167 622,80 Kč bude převedena na účet MČ
- výsledek hospodaření a převody do fondů příspěvkové organi-
zace ZŠ Dolní Měcholupy 
 - hospodářský výsledek – přebytek ve výši 31 815,02 Kč
 - převod do Fondu odměn 10 000,00 Kč
 - převod do Fondu rezerv 21 815,02 Kč 
 - dotace na provoz ZŠ byla vyčerpána

USN 46/3: Vyúčtování DPS
VZALO NA VĚDOMÍ a SOUHLASILO:
- s vyúčtováním zálohových plateb Domu s pečovatelskou služ-
bou za rok 2021 a převedením částky ve výši 2 286 Kč z běžné-
ho účtu hlavní činnosti na účet zdaňované činnosti 

USN 46/4: Kronika
VZALO NA VĚDOMÍ a SOUHLASILO:
- s navrženým zápisem do kroniky městské části za rok 2021 
a vyhotovením zápisu v elektronické podobě s tiskem číslova-
ných listů a zajištěných vazbou

USN 46/5: Návratná fi nanční výpomoc
VZALO NA VĚDOMÍ a SOUHLASÍ:
- usnesení ZHMP č. 35/45 ze dne 24. 3. 2022 s návrhem na 

hužel asi moc dlouho nevydrží stejně jako vyčištěný a upravený 
rybníček. Stále nechápu, že někdo odhazuje odpadky do zeleně 
a na ulici.
Ke společenským událostem s letitou tradicí můžeme počítat 
stavbu Máje a Pálení čarodějnic, ale dnes i Den Radosti, tedy 
dětského domova, který se stal nedílnou součástí Dolních Mě-
cholup. Nové letos bylo velikonoční setkání s dolnoměcholup-
skou ukrajinskou komunitou. 
Když se zahledíme do budoucna, nejvíce diskutovaným téma-
tem je školství. Jelikož proběhly zápisy do mateřské a základní 
školy, tak bohužel již víme, že stejně jako v celé republice je více 
zájemců než míst ve školce. Nová základní a mateřská škola 
v Malém háji sice pokročila do další fáze a má hotovou doku-
mentaci pro územní rozhodnutí, ale její realizace ještě bude pár 
let trvat. Proto jsme se rozhodli zkusit využít dotaci z MPSV na 
vybudování dětských skupin. Schválili jsme zakoupení malého 
rodinného domu v ulici Ke školce a zřídíme tam letos dětskou 
skupinu podobně jako v roce 2020. Zároveň připravíme projek-
tovou dokumentaci a požádáme o dotaci na rekonstrukci celého 
objektu. Výsledná kapacita po přestavbě a přístavbě by mohla 
být cca 30 – 40 dětí.
Velkým tématem budoucnosti je pro nás také urbanistický rozvoj 
Dolních Měcholup. Byla schválena studie IPRu na rozvoj Malého 
háje jako podklad pro plánovací smlouvy, které budeme uzavírat 
s investory v této části Dolních Měcholup. Zároveň také probí-
há veřejné projednání Metropolitního plánu, ke kterému máme 
stále mnoho připomínek. Stihnout je všechny probrat a schválit 
do 30. 6. 2022 je doslova šibeniční termín.
Říká se, že lidé rádi vzpomínají na minulost, stěžují si na pří-
tomnost a obávají se budoucnosti. Jak však poznamenal klasik 
života Jan Werich: „Dříve než se zítřek stane včerejškem, lidé 
často přehlédnou šance, které jim nabízí dnešek.“
Budou prázdniny. Nenechme si tedy ujít příležitost prožít s těmi 
nejbližšími každý dnešek naplno. 

Krásné léto Vám přeje Váš starosta Jiří Jindřich
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poskytnutí Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné fi nanční 
výpomoci a jejím uzavřením o poskytnutí NFV ve výši 25 mil. Kč

Zastupitelstvo MČ Praha-Dolní Měcholupy na svém 47. ve-
řejném zasedání konaném dne 16. 5. 2022 v zasedací míst-
nosti úřadu, schválilo tato usnesení:

USN 47/1: Bezpečnostní situace v městské části
VZALO NA VĚDOMÍ:
- zprávu městské policie o bezpečnostní situaci v městské části 
za měsíc duben 2022, kdy se v MČ udály 4 TČ na území spa-
dající pod MOP Uhříněves (pokus krádeže vloupáním) a 1 TČ 
na území spadajícím pod MOP Hostivař týkající se majetkové 
tr. činnosti (vloupání do kanceláří fi rmy).

USN 47/2: Záměr koupě nemovitosti – bod stažen z progra-
mu
USN 47/3: Zadávací řízení na dostavbu sportovního centra
VZALO NA VĚDOMÍ a SCHVÁLILO:
- zadání výběrového řízení na dostavbu sportovního centra dle 
přílohy
- lhůtu pro podání nabídek bude minimálně 30 dní od vypsání 
zadávacího řízení

USN 47/4: Hospodaření za I. čtvrtletí roku 2022
VZALO NA VĚDOMÍ a SOUHLASILO:
- s plněním rozpočtu městské části a příspěvkových organizací 
za 1. čtvrtletí 2022

USN 47/5: Dotace spolku 
VZALO NA VĚDOMÍ a SCHVÁLILO:
- žádost Klubu seniorů Dolní Měcholupy o poskytnutí dotace
veřejnoprávní smlouvu na poskytnutí dotace ve výši 300 tis. Kč  

USN 47/6: Stanovení počtu členů ZMČ 2022 - 2026
VZALO NA VĚDOMÍ a STANOVILO:
- počet členů Zastupitelstva městské části Praha-Dolní Měcholu-
py na další volební období 2022 - 2026 na 15 členů

Zastupitelstvo MČ Praha-Dolní Měcholupy na svém 48. ve-
řejném zasedání konaném v mimořádném termínu dne 25. 

5. 2022 v zasedací místnosti úřadu, schválilo tato usnesení:

USN 48/1: Záměr koupě nemovitosti 
VZALO NA VĚDOMÍ a SCHVÁLILO:
- záměr koupě nemovitosti pro účely zřízení dětské skupiny
- znalecký posudek, návrh smlouvy a dotační titul MPSV na zři-
zování dětských skupin
- uzavření kupní smlouvy o převodu vlastnického práva k ne-
movitým věcem, a to pozemku parc. č. 542 – zastavěná plocha 
a nádvoří, jeho součástí je stavba č.p. 75 – rodinný dům, pozem-
ku parc. č. 543 – zahrada vše v k.ú. Dolní Měcholupy za kupní 
cenu 13,500.000 Kč, kdy kupní cena bude složena do úschovy

USN 47/2: Plánovací smlouva s EPP, a.s. – domy G4 – G9
VZALO NA VĚDOMÍ a SOUHLASILO:
- se smlouvou o spolupráci se společností Euro Park Praha, a.s. 
na bytové domy G4 -9 řešící kontribuce za výstavbu bytových 
domů a změnu územního plánu na pozemcích č. 583/3 a 584/13 
v k.ú. Dolní Měcholupy 
- s revokací usnesení č. 14/10 z 15. 10. 2019 a vyslovuje souhlas 
se změnou územního plánu dle přílohy č. 3

USN 47/3: Územní studie IPR – Malý háj
VZALO NA VĚDOMÍ a SOUHLASILO:
- s předloženou Urbanistickou studii lokality Malý háj zpracova-
nou Institutem pro plánování a rozvoj hl. m. Prahy (IPR), jako 
podkladem pro vytvoření plánovací smlouvy 

USN 47/4: Zadávací řízení na rekonstrukci kuchyně v MŠ 
VZALO NA VĚDOMÍ a SCHVÁLILO:
- zadání výběrového řízení na rekonstrukci kuchyně v Mateřské 
škole Dolní Měcholupy
- lhůtu pro podání nabídek bude minimálně 40 dní od vypsání 
zadávacího řízení

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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Vážení majitelé čtyřnohých miláčků, do 
konce měsíce března měl být zaplacen 
místní poplatek ze psů (nebo jeho alikvot-
ní část) na rok 2022. Tuto povinnost má ka-
ždý držitel psa, pokud se na něj nevztahuje 
některé ustanovení o osvobození. V naší 
městské části se za pejsky platí následov-
ně:
- držitel psa v rodinném domě platí sazbu  
300 Kč
- držitel psa v bytovém domě platí sazbu 
1 500 Kč.
- držitel psa nad 65 let platí 200 Kč.
- u každého dalšího psa platí držitel v ro-
dinném domě 600 Kč, v bytovém domě 
navýšení o 50% výše uvedené sazby –
2 250 Kč a senioři nad 65 let platí za druhé-
ho psa 300 Kč.
Osvobozen je držitel, kterým je osoba 
nevidomá, osoba, která je považována 
za závislou na pomoci jiné fyzické osoby 
podle zákona upravujícího sociální služ-
by, osoba, která je držitelem průkazu ZTP 

nebo ZTP/P, osoba provádějící výcvik psů 
určených k doprovodu těchto osob, osoba 
provozující útulek pro zvířata nebo osoba, 
které stanoví povinnost držení a používání 
psa zvláštní právní předpis.  
Novelou zákona o místních poplatcích 
565/1990 Sb. a Vyhlášky hl. m. Prahy 
v oblasti místního poplatku ze psů, je 
od 1. 1. 2020 chovatel povinen nechat psa 
označit identifi kačním číslem podle veteri-
nárního zákona (mikročipem). 
Ke dni uzávěrky příspěvků do Zpravodaje 

zbývá necelých šedesát pejsků, za které 
páníčci ještě poplatek neuhradili. 
Dovoluji si tedy připomenout, že neuhraze-
né poplatky mohou být vyměřeny a na-
výšeny až na trojnásobek dlužné částky. 
Při jakékoliv změně poplatkové povinnosti 
(stěhování, uhynutí psa apod.), je držitel 
psa povinen do 15 dnů tuto změnu na-
hlásit. Za nesplnění této povinnosti hrozí 
držiteli psa pokuta za nesplnění povinnosti 
nepeněžní povahy. 
Poplatek můžete uhradit hotově nebo pla-
tební kartou v době úředních hodin v kan-
celáři úřadu nebo bankovním převodem na 
účet č. 2111281318/2700 pod variabilním 
symbolem čísla popisného Vašeho domu 
(červené) a 1341 – např. 6691341.

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

Jana Hlavatá, ÚMČ

POPLATKY ZE PSŮ
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Sledujte:

Darujte prosím druhý život nevyužitým věcem...
s podporou úřadu DM, ve spolupráci se ZŠ Dolní Měcholupy a spolkem SENiorů

pořádáme DOBROBAZAR s doprovodným programem:

Sraz retro vozů Cabrio v našem DM parku, módní přehlídka našich dam a dívek
Aukce nejzajímavějšího předmětu

výstava muzea kadeřnického nářadí a vybavení, školní kavárna - projekt 5. roč.

Cílem akce je z prodeje darovaných věcí i skromně, podpořit komunitní projekty DM a okolí.

Darujte nám hezké věci a přijďte se podívat na 1. Dobrobazar DAMIUM
Podpoříte smysluplné činnosti a ekologii
Poodhalíte svou empatii s dobročinností

Posílíte naši DM komunitu

● SmartTV k výuce v ITSnu
● Podpora mezigenerační činnosti ZOO pro DM pokračování Tvorby mozaiky

● Sportovní přání dětí dětského Klokánku ve Štěrboholích ve spolupráci s Cabrio clubem

Termín konání 8. 10. 2022 památný den Sokolstva
Velmi rádi přijmeme novější i starší zachovalé knihy, obrázky, orig. CD, gramofonové desky (DVD, kazety), keramiku, 

sklo, porcelán, retro předměty, třeba i nevhodně darované předměty. Hry, hračky, sportovní potřeby. 
Kvalitní dámské oblečení, obuv, oděvní doplňky.

Najdeme lákadlo do aukce?

Organizuje Iveta Běhounková a Jana Romančuková spolu s Vámi všemi.
Příjem čistých věcí bude probíhat v pátek 30. 9. 2022 od 16h do 20h a v sobotu 1. 10. 2022 od 8h do 12h.

Sledujte:
Ofi ciální stránky městské části 

Praha-Dolní Měcholupy
Ofi ciální stránky městské části 
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ŽIVOT V OBCI

Vítání občánků
Městská část zpravidla dvakrát v roce pořádá slavnostní akci Vítání občánků. Tato akce má dlouholetou 
tradici a je věnována narozeným dětem, žijícím v naší městské části.
11. května proběhlo první letošní slavnostní vítání občánků ve třech skupinkách. 
Bylo osloveno celkem 39 rodičů dětí, včetně těch, kteří se minulého vítání z různých 
důvodů nemohli účastnit a požádali o náhradní termín. Na písemné pozvání nako-
nec reagovalo 23 rodičů a tři požádali o zařazení v příštím termínu. Vítání proběhlo, 
jako již několikrát, v centrálním parku za školou, tentokrát v altánku obrostlém krás-
nou kvetoucí Vistárií. Počasí přálo, vše jsme měli nachystané a myslím si, že si tyto 
slavnostní okamžiky všichni užili.  Jediná komplikace, která se během akce udála, 
byla neočekávaná porucha SD karty ve fotoaparátu naší slečny fotografky. Přiho-
dilo se, že v průběhu focení se přestaly bez varování fotografi e zaznamenávat. 
Tento stav jsme zjistili až v momentě, kdy jsme začali fotky stahovat a připravovat je 
do souborů pro jednotlivé skupinky. Pokoušeli jsme se data zachránit ve spolupráci 
s odbornými fi rmami, ale bohužel se je zachránit nepodařilo. 

Na většinu rodičů jsme měli kontakty, tak jsme rozeslali tuto informaci s prosbou 
o možné zaslání fotek, kde jsou větší skupinky vítaných dětiček, abychom všem 
mohli předat, jako vzpomínku na tento slavnostní akt, soubor fotek na fl ash disku. 
Někteří se nám ozvali a fotky nám poslali. Patří jim velké poděkování a moc si vá-
žím toho, že se o tyto krásné okamžiky nezištně podělili s ostatními. V současné 
době dáváme soubory do konečné podoby a v době, kdy budete tento příspěvek 
číst, budou už fotky účastníkům akce rozdány. 

Více informací o přihlašování Vašich ratolestí na vítání občánků v naší městské 
části najdete na www.dolnimecholupy.cz/urad-mestske-casti/vitani-obcanku

Jana Hlavatá



Před vyčištěním Po vyčištění

ŽIVOT V OBCI
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Dobrý den,
s radostí oznamuji, že pás vegetace z jižní strany pole ve-
dle zahrádkářské osady je celý vyčištěn.
Děkuji moc za spolupráci s odvozem, také děkuji pracov-
níkům ze společnosti MIKAPA, vždy vše naložili, nic tam 
nezbylo.

Veronika Havelková

Slečně Veronice moc děkujeme za její cílevědomou 
aktivitu vyčištění lesíku a přejeme nám všem, aby to 
tak krásné už zůstalo. 

Za úřad MČ Jana Doláková



I letos jsme Vás vyzvali k participaci. V participativním rozpočtu Kilo pro Dolní jsme nabídli 100 000 Kč na realizaci 
Vašich nápadů. Došlé návrhy už se zpracovávají. A od 20. 6. do 20. 7. budete mít možnost všichni se zapojit 

do hlasování o vítězném projektu, který bude v letošním roce realizován.

ŽIVOT V OBCI
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Žáci 4. a 5. ročníku reprezentovali naši ško-
lu v okresním kole Odznaku všestrannosti, 
který je pod patronací Českého olympijské-
ho výboru.
Pětiboj, který Odznak všestrannosti obná-
ší, se skládá z těchto disciplín: trojskok, 
hod medicinbalem, 2 min skoky přes švi-
hadlo v různých variantách, 2 min kliky, běh 
na1000 m.
Naši sportovci závodili v soutěži týmů 
a jednotlivců. V soutěži jednotlivců se nám 
vedlo, obsadili jsme 1. a 2. místo v katego-
rii dívek v ročníku 2011 a v kategorii dív-
ky 2012 2. a 3. místo. Chlapci byli stejně 
úspěšní, a tak v obou kategoriích získali 
zlaté medaile. Žáci si tak svými skvělými 
výkony zajistili postup do krajského kola. 
Krajské kolo probíhalo na atletickém sta-
dionu Eden a soutěž se skládala z 6 disci-
plín – sprint na 60m, skok do dálky, shyby, 
leh-sedy, hod míčkem a běh na 1000m.
Počasí bylo opravdu horké a soutěž byla 

fyzicky náročná, děti ale bojovaly opravdu 
statečně. Jeden z našich chlapců si svým 
výkonem vybojoval 1. místo a postup do 
celorepublikového kola. 
Další sportovní akcí, které se zúčastnilo 
celkem 16 dětí od 1. do 5. třídy, byl Štafeto-
vý pohár, který zastřešoval Český atletický 
svaz. Pro děti byly připraveny závody na 
8 x 100 m a 8 x 200 m. 
Všechny děti běžely s velkou vervou a od-
hodláním a vybojovali si tak 12. místo. 
Dům dětí a mládeže pořádal Atletický troj-
boj pro základní školy z Prahy 10 a Prahy 

Jaro ve znamení úspěchů

15. Děti čekaly tyto disciplíny – skok do 
dálky, hod kriketovým míčkem a běh na 
60m. Náš tým byl rozdělen do dvou kate-
gorií. Výsledky dětí se sčítaly, a jelikož děti 
podaly skvělé výkony, obsadily jsme úžas-
né 1. místo. 
Neopomenutelnou sportovní akcí, kde 
naše děti slavily opět úspěchy, byl Dětský 
fotbalový turnaj.
Naši fotbalisté z 1. a 2. tříd se v obvodním 
kole umístili na 2. místě a zajistili si tak po-
stup do krajského kola, kde nakonec obsa-
dili skvělé 3. místo. 

Jarní dny byly pro naši školu velmi úspěšné. Proběhla řada sportovních soutěží a naši žáci na nich ne-
chyběli. 
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Další fotbalovou akcí byl 23. ročník McDo-
nald´s CUPu, kterého se zúčastnili mladší 
žáci z 1. – 3. tříd a o den později bojo-
vali starší žáci starší ze 4. a 5. tříd. Obě 
družstva bojovala statečně do posledního 
zápasu. Mladší žáci vybojovali 4. místo 
a starší žáci 5. místo.

Jednou z tradičních celoškolních – a ten-
tokrát ne sportovních akcí - byl projektový 
den - Den Země. 
Děti v rámci Dne Země navštívily růz-
né světadíly. Zachraňovaly mořské želvy 
a mláďata před pytláky v Asii, dozvěděly 
se něco o hladomoru v Africe, snažily se 
skočit dál než klokan, sledovaly cestu ba-
nánů až k nám domů, a také se dozvěděly 
o problematice pěstování palmy olejné. To 
je jen zlomek toho, jak celé dopoledne pro-
bíhalo. Tak jako každý rok, tak i tento si to 
děti moc užily a odnesly si cenné informa-
ce a zážitky. 
Ani školní družina nezůstala pozadu, a tak 
se v polovině května vydaly děti z 1. a 2. 
tříd do dolnoměcholupské hasičské zbroj-
nice.
Hasiči dětem ukázali areál a seznámili je 
se spoustou zajímavých informací, které se 
týkají hasičské profese. Mohli jsme obdivo-
vat člun, několik hasičských aut, prohléd-
nout si vybavení, které se v nich nachází 
a zjistili, k čemu se používá. Děti nejvíce 

zaujala možnost vyzkoušet si hasičské 
dovednosti na vlastní kůži. Moc děkujeme 
našim dolnoměcholupským hasičům za po-
učné a poutavé odpoledne, byl to úžasný 
zážitek a dozvěděli jsme se spoustu zají-
mavých věcí.
Po dlouhých přípravách se podařilo otevřít 
školní kavárnu, která se nachází v parku 
za školou. Kavárnu provozují děti z 5. roč., 
kteří si vše pro zdárný provoz kavárny při-
pravují, nakupují a plánují. Milá obsluha 
z řad dětí 5. roč. zde nabízí nejen kávu. 
Každý den vede kavárnu jiná skupina dětí. 
Cílem není jen naučit děti připravit výbor-
nou kávu, ale umět komunikovat, spolu-
pracovat, vytvořit si propagační materiál 
a být tvůrčí v nápadech. Cena kávy je pou-
ze na Vás. Váš dobrovolný příspěvek for-
mou daru slouží pro žáky 5. roč. na společ-
ný zážitek na konci školního roku. Kavárna 
je v provozu do června.

ZŠ Dolní Měcholupy
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Sportovní družstva hasičů měla v dubnu 
a květnu napilno. Dorost a dospělí se 
účastnili soutěží ve výstupu na věž v Pří-
brami a v Plzni, soutěží ve stovkách 
v Ústí nad Labem (v rámci STIMAX CUP) 
a v Třebíči (1. kolo Českého poháru). Děti 
se 14. května zúčastnily Memoriálu Josefa 
Holečka v Třebonicích, kde družstva star-
ších dětí obsadila 3. a 10. místo, družstva 
mladších 2. a 10. místo.
V dalších dnech všechny kategorie absol-
vovaly postupová kola. I. kolo v požárním 
sportu mužů a žen proběhlo 14. května, 
obě naše družstva ve svých kategoriích 
zvítězila. V neděli 15. května soutěžilo mě-
cholupské družstvo dorostenek a tři jed-
notlivci dorostenci. Děvčata svoji kategorii 
také vyhrála, v kategorii jednotlivců jsme si 
odvezli 1., 2. a 4. místo. Všichni dorostenci 
i družstva dorostenek, žen a mužů si zajis-

tila postup do městského kola, kde budou 
bojovat o postup na Mistrovství ČR.

Během víkendu 28. - 29. května proběh-
lo 1. kolo hry Plamen. V sobotu závodily 
mladší děti, pro které je tato soutěž vrcho-
lem sezóny. My jsme měli v této soutěži 
dvě družstva, kdy jsme zapojili do mlad-
ších i naši přípravku (předškolní děti). Děti 

Jaro plné sportu u hasičů
předváděly skvělé výkony a družstvo mlad-
ší A vybojovalo 3. místo a mladší B obsadi-
lo místo osmé. V neděli přišla na řadu star-
ší kategorie. Tým starších dětí zabojoval, 
a i přes některé chybičky si nakonec domů 
odvezl bronzové medaile a zajistil si tak 
postup do městského kola, kde se rovněž 
utká o postup na MČR.

Iveta Vojtová
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Třídění odpadu je snadné, 
ohleduplné k přírodě a bezplatné.

JENOM 32 % 
ODPADU SEM 
SKUTEČNĚ PATŘÍ

AŽ 38 % 
TVOŘÍ BIOODPAD

TÉMĚŘ 30 % TVOŘÍ 
TŘÍDITELNÉ SLOŽKY

odpady.praha.eu 

Kdo třídí, šetří nejen 
svou peněženku
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INFORMACE Z RADNICESENIOŘI

Společné bubnování
Byl to den, na který jsme se s dětmi velmi 
těšily. Společné bubnování v Senecuře!
Děti již práci s bubny znaly, a o to více pro-
jevovaly radost, že se znovu stanou sou-
částí této hudební produkce.
Za vedení hudebního lektora bylo dopole-
dne velmi vydařené, děti nadšené, hýřily 
radostí a energií.
Třešničkou na dortu bylo výborné občerst-
vení a tak dalo dost práce děti vůbec pře-
mluvit, aby se s personálem, s babičkami 
a s dědečky rozloučily a odebraly jsme se 
zpět do školky…

Lenka Kácová
MŠ Dolní Měcholupy

Společné bubnování bylo odměnou pro 
děti z MŠ Dolní Měcholupy a seniory do-
mova SeneCura za výhru v soutěži pořá-
danou organizací Mezi námi a předání me-
zigenerační značky, jsme druhá nejlepší 
skupina v Praze.

Mezigenerační aktivity
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ZE ŽIVOTA KLUBU DOLNOMĚCHOLUPSKÝCH SENIORŮ
Úvodem musím ozná-
mit smutnou zprávu. Ve 
věku 85 let náš klub náh-
le opustil jeho významný 
člen, pan Josef Bílý. Bez 
jeho harmoniky se neo-
bešlo žádné naše setkání 
a tak nebylo divu, že se nás 
ve velké síni strašnického 
krematoria sešla v poledne 
9. 5. velká část Klubu. Ale 
že pan Bílý nebyl jen „náš 
harmonikář Pepíček“, ale 
že byl i několikrát vyzna-
menaný plukovník armády, 
bylo pro mnohé překva-
pení. A armáda na něj ne-
zapomněla! Na poslední 

cestěho doprovázely i tři salvy jednotky hradní stráže.
No ale přejděme k událostem veselejším, chronologickým pře-
hledem našich minulých akcí.

9. dubna Klub uspořádal ve spolupráci s úřadem MČ ve víceúčelové hale slavnostní předvelikonoční schůzi, na níž byli pozváni i ne-
organizovaní dolnoměcholupští senioři, aby se mohli s naší činností seznámit a mohli si zde případně najít nové přátele. Členky kroužku 
Šikovné ruce vyzdobily stoly svými vkusnými výtvory s velikonoční tématikou, bylo zajištěno pohoštění i živá hudba a naše odpolední 
shromáždění přišel pozdravit i sám pan starosta Jindřich. Kapela „Měcholupská sešlost“ hrála melodie společenských tanců našeho 
mládí a za svou produkci si zaslouží vřelé poděkování! Tak si senioři zatančili ptáčka, twist, letkis, charleston i džajv… Odpolední setkání 
skončilo až v 19 hod. kultovním závěrem všech tehdejších tanečních zábav - tancem v hadu „jede - jede mašinka“. Po schůzi přibyli do 
Klubu 4 noví členové.

Na týdenní rekondiční pobyt pro seniory 27. 4. – 2. 5. do hotelu 
Mas v Sezimově Ústí se přihlásilo 26 účastníků. Pod dohledem 
terapeuta mohli v bazénu cvičit své pohybové ústrojí nebo si jen 
tak zaplavat či spolu posedět večer ve společenské místnosti. Ho-
tel zajišťoval i odpolední výlety podle vlastního výběru, např. do 
kláštera a pivovaru Želiv na ochutnávku piva, či do zámků Třeboň 
nebo Kratochvíle.
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V úterý 10. května jsme vyrazili MHD na pražské 
Výstaviště, prohlédnout si Podmořské akvárium 
a Maroldovo panorama. Sraz na stanici U stře-
diska, odjezd autobusem č. 111 v 8,08 h. Dobrá 
nálada, vč. dobrého počasí, nás provázela už od 
nástupu do autobusu, který jsme téměř obsadili, 
až do konce. Prohlídka podmořského akvária byl skutečný zážitek! Žraloci a rejnoci 
mnoha velikostí a druhů, mořští koníci, raci poustevníci… Kdo ví jaký je rozdíl mezi 
korály a mořskými sasankami? Dolnoměcholupští senioři už to vědí! A Maroldův 
panoramatický obraz bitvy Čechů proti Čechům u Lipan je strhující nejen svými roz-
měry a krátkou dobou jeho vzniku. Při rekonstrukci budovy byl upraven i automatický 
výklad a hudební kulisa a nyní expozice nevyzdvihuje jen hrdinné „bojovníkyboží 
a zákona jeho“ jako za časů Aloise Jiráska. Toto monumentální dílo, sloužící jako 
memento naší historie, stojí za zhlédnutí. Obě navštívené budovy jsou od sebe dost 
vzdáleny, slunce začínalo připalovat, byli jsme ušlí, přesto se nás po rozchodu pár 
ještě sešlo na obědě v blízké turecké restauraci Ali Baba.

15. dubna jsme absolvovali celodenní výlet autobusem do zámku Opočno a do Třebechovic. Byl 
Velký pátek, a tak jsme si ještě před procházkou v zámeckém parku mohli vyslechnout u místní fary 
biblické čtení. Samotná prohlídka zámku pak proběhla ve dvou 
rovnocenných okruzích; polovina zdatnějších okruh ve 2. patře, 
méně pohybliví v patře prvním. V přízemních prostorách zámku 
navíc právě probíhala velice zajímavá výstava velikonočních kras-
lic. Nic moc uměleckého, ale neobyčejné nápaditá kolekce výtvorů 
z vajec (šachové fi gurky, karetní hry, dopravní značky a mnoho 
jiných), dílo dvacítky šikovných opočenských žen. Z Opočna jsme 
přejeli do Třebechovic do muzea betlémů, hlavně na prohlídku 
vzácné národní památky, světoznámého mechanického betléma 
Proboštova. Pohyb a nápaditost komplexu složeného z 2 tisíců 
vyřezávaných fi gurek, vzbuzuje obecný obdiv i po více než století.
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Velmi vydařený byl zájezd do Veltrus a na pštrosí farmu dne 18. května. Odjez v 8,00 h. od 
našeho Úřadu. Plně obsazený autobus. Prohlídka čerstvě restaurované národní památky, 
sídla rodu Chotků, původně letního loveckého zámečku, nyní zámku mnoha stavebních 
stylů od barokního přes klasicistní přestavby. Tudy chodila historie. V místnostech původ-
ního zámečku ani nebyla zavedena elektřina, ani se tam netopilo, ale v přilehlých dosta-
věných obytných křídlech pro celoroční obývání už vládla moderna. Kuriozitou zámku je 
i jeho francouzský park s alegorickými sochami měsíců a ročních období. Odpoledne jsme 
se přesunuli do obce Židovice na pštrosí farmu, kterou nás zasvěceně provedla mladá 
dcera majitelů, takže jsme měli informace z první ruky. Nejen o ekonomii jednoho z nej-
větších dodavatelů pštrosího masa ve střední Evropě, ale i o celém chovu od sbírání vajec od chovných jedinců, přes elektrickou líheň 
a inkubátor až po výkrm a porážku.

Vzhledem k redakční uzávěrce jsme nestihli obrazově dokumentovat naši červnovou pobytovou akci v týdnu od 4. 6. v hotelu v Janských 
Lázních, kam si parta našich seniorů jela pročistit plíce dýcháním zdravého krkonošského vzduchu při společných procházkách. Bohužel 
takovýchto stmelujících a ozdravných akcí se dost seniorů nemůže zúčastňovat kvůli péči o zvířata či manžela, neboť se na více nocí 
nemohou z domova vzdálit. A pro ty jsme zatím na červenec připravili zkusmo dvoudenní wellness pobyt s jedním přespáním v lázních 
Poděbrady.

Ale do redakční uzávěrky jsme stihli udělat fotky ze společné cesty na promítání českého fi lmu „Po čem touží muži 2“ v Uhříněvsi. 
Pro seniory zdarma. Akci sice nepořádal náš Klub, ale dali jsme o ní vědět a sešlo se nás tam dost.
Na shledanou v příštím čísle!

Jiří Škába









ní Forbínů také vyvrcholilo dne 6. 5. 2022 
v Divadle Horní Počernice. (Příprava DQ)
V pátek 6. 5. se tedy uskutečnila obnovená 
premiéra hry Don Quijote a přátelé v po-
dání divadelního spolku Forbíni. Děkujeme 
úžasnému publiku za jejich podporu a tě-
šíme se, až na boj proti větrným mlýnům 
vyrazíme znovu. (Představení DQ)

Velikonoce v Leonardu samozřejmě také 
nejsou opomíjeny. V pondělí 18. 4. jsme 
měli tu čest učit některé děti klasickým čes-
kým tradicím. Jak to dopadlo? Uvidíme pří-
ští rok. (Velikonoce)

V sobotu 23. 4. proběhl dlouho slibova-
ný Art Session, na který se mohl přihlásit 
opravdu každý! Pod vedením štětce malíř-
ky Daniely Kuruc vznikaly opět skvosty do 
rámů vašich obrazů. Příště neváhejte dora-
zit i vy. (Art Session)

Jedna z dříve zmiňovaných soutěží, kte-
rých jsme se jako Leonardo zúčastnili, byla 
prestižní soutěž studentů středních škol 
„Máš Umělecké Střevo?“. Ve čtvrtek 28. 4. 
proběhlo v galerii moderního umění DOX 
semifi nále, na kterém jsme s naší instalací 
soch s názvem „Páteční večer“ postoupili 
do fi nále! (Semifi nále)

Vrcholem dubnové rozšafnosti bylo sa-
mozřejmě každoroční Pálení čarodějnic. 
V sobotu 30. 4. nás v Malém Háji navštívilo 
více než sto dětí s jejich rodiči a případně 
i prarodiči. Kromě mnoha čarodějnických 
soutěží nám mimo jiné k příležitosti ote-
vření nového ohniště zatančili Zombie 
Roztleskávačky s jejich dechberoucí cho-
reografi í. Malé včelky Máji své představe-
ní také nezkazily. (Čarodějnice, Zombie 
Roztleskávačky, Včelky)

Centrum volného času LEONARDO
Komunitní centrum

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

Velikonoce

Sportíci

Příprava DQ

Druhé čtvrtletí roku 2022 bylo vskutku či-
perným obdobím pro Leonardo. Účast na 
několika uměleckých soutěžích přinesla 
zasloužené ovoce a z mnoha veřejných 
akcí jsme si odnesli nezapomenutelné zá-
žitky. Nicméně ze začátku bychom se rádi 
pochlubili naším novým logem, na kterém 
se podílela především naše grafi čka Jas-
mine Hassanová.

Jak to tak už několik let kolem této roční 
doby bývá, všeobecná lehce mrzutá a za-
mrzlá zimní nálada podléhá léčivému efek-
tu přicházejícího teplejšího počasí. V Leo-
nardu slavíme toto období přesunem co 
největší části aktivit do venkovních prostor. 
Malí Sportíci si toto období užívají nejvíce. 
(Sportíci)

Přípravy na dlouho plánované představení 
o nebojácném rytíři Donu Quijotovi v podá- Představení DQ
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Art Session

Velikonoce

Od začátku května již intenzivně využívá-
me nově upravenou předzahrádku i out-
doorovou učebnu za Leonardem. Ta již 
byla vybavena jevištěm, domkem s úlož-
nými prostorami a začínáme zde pěstovat 
i bylinky k dalšímu využití na táborech 
a kurzech. (Vrba, Učebna)

Nauka o zvířátkách je velmi zábavným, 
ale zároveň poučným oborem přírodo-
vědy. Úkolem našich lektorů je mimo jiné 
také rozšiřování dětských obzorů. V červnu 
si malé děti ve Školičce Malenka v rámci 
zapojení do programu Ekoškol zahrály na 
opravdové vědce a studovaly ontogenezi 

motýlů. Mají v plány i jiné projekty zahrnu-
jící kupříkladu poznávání rostlin. V chovu 
motýlů ale zatím excelují. (Motýli)

Semifi nále 

Zombie Roztleskávačky Včelky

Čarodějnice

VOLNÝ ČAS
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Umělecké Střevo – fi nále

Děti z Ateliérů I - VI (teen) vytvořily zase 
věrnou repliku těla divočáka, která byla 
zaslána do pražské soutěže Divočák aneb 
Prase v lese. Naše prasátko se jmenuje se 
Matylda. (Prase)

Po dubnovém vítězství v semifi nálovém 
kole soutěže „Máš Umělecké Střevo?“ jsme 

měli tu čest postoupit do fi nále, které pro-
běhlo v pátek 26. 5. V auditoriu centra mo-
derního umění DOX. Naše instalace soch 
s názvem Páteční večer byla významně 
oceněna, jak v oblasti výtvarné, tak v ob-
lasti hudební. Mladý amatérský skladatel 
Jakub Voříšek k instalaci složil krásnou 
šestiminutovou skladbu. Naše instala-

ce, která přes celý týden byla vystavena 
v DOXu, bude bohužel ještě před vydáním 
tohoto číslo zpravodaje demontována, nic-
méně budeme se snažit pro instalaci najít 
jiné místo pro vystavení. (Umělecké Stře-
vo – fi nále)

Vrba

Motýli

Prase

Příprava Robina 

Učebna
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28. 5. se naše taneční soubory zúčastnily soutěže „Tančíš, Tančím, Tančíme!“. Po jistě úmorném a unylém čekání na vlastní 
vystoupení, a později také na samotné vyhlášení výsledků, se souboru DMTS pod vedením Edity Motlíkové podařilo umístit 
v jejich kategorii na krásném 3. místě. Soubor Green Angels pod vedením Kristýny Lokvencové skončil v jejich kategorii na 

stále velmi pěkném 4. místě. 

Prase

No a na co se můžete těšit v následují-
cích měsících? 
Po dvouleté prodlevě máme konečně pří-
ležitost předvést náš um na Akademii Leo-
nardo, která se letos bude konat v neděli 
12. 6. V Hornopočernickém divadle. Letos 
budete mít možnost shlédnout mnoho pou-
tavých tanečních i divadelních čísel. Takže 

neváhejte a přijďte se podívat. (Akademie 
Leonardo)
A potom se také samozřejmě nevyhnutelně 
blíží premiéra nově nacvičené hry Skuteč-
ný příběh Robina Hooda v podání divadel-
ního spolku Kejklíři. Představení budete 
mít možnost shlédnout 27. a 28. 6. na jevi-
šti letní scény Hornopočernického divadla. 

Vstupenky si můžete zakoupit bohužel až 
na místě před představením. Nenechte si 
to ujít! (Příprava Robina)

Jestli se v létě nechystáte nikam vyrazit, 
určitě omrkněte naše příměstské tábory. 
Kapacity mnohých se již zaplňují, ale stále 
máme volná místa! 

Příprava Robina 
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Dalších 7 otázek pro Helenu Sobkovou,
autorku Pohádky z Dolních Měcholup o Elišce a Mikešovi
Paní Helena Sobková, naše sousedka, 
je skvělá spisovatelka, inspirativní dáma 
a báječný člověk. Napsala pohádku pro 
měcholupské děti, která se vztahuje nejen 
příběhem, ale i fakticky, k místu, ve kterém 
žijeme. Vzhledem k tomu, že má velmi hez-
ký přednes a příjemný hlas, požádali jsme 
ji také o nahrání audio verze, aby přečetla 
pohádku dětem jako jejich milá babička. 
Zamýšlí se i nad tím, jak by se dalo s tex-
tem pohádky pracovat v rámci výchovy dětí 
k občanství. Taková spolupráce je oprav-
du nadstandardní a moc si toho vážíme. 
Tak trochu na vysvětlenou „Proč a jak“ 
o tom nyní uveřejňujeme pár slov v našem 
rozhovoru.

1. Paní Sobková, proč jste se rozhodla 
napsat pohádku z Dolních Měcholup?
Nebyl to můj nápad. Napadlo to pana sta-
rostu, který zřejmě četl mou knihu „Pohád-
ka o protržené přehradě“. Ta má jádro ve 
skutečné historické události – v protržení 
přehrady na Bílé Desné v Jizerských ho-
rách v roce 1916. Pan starosta se zajímá 
o minulost a vydal v roce 2018 sborník 
přednášek o historii Dolních Měcholup 
nazvaný „Dolní Měcholupy mezi minulostí 
a budoucností“. Chtěl by získat pro zájem 
o minulost a budoucnost naší obce také 
školní děti, a to i prostřednictvím pohádky. 
Tento literární žánr je pro děti nejpřijatel-
nější.

2. Jak jste postupovala při vymýšlení 
pohádky?
Uvědomila jsem si cíl, který by měla po-

hádka sledovat, tedy výchovu k občanství, 
a tak jsem se znovu začetla do zmíněné-
ho sborníku o minulosti Dolních Měcholup. 
Vybrala jsem prvky historicky doložené, 
jako to, že v Dolních Měcholupech stála 
ve středověku tvrz, že v ní přebývali vla-
dykové, že dubečský vladyka rytíř Jan Du-
bečský z Dubče se oženil kolem roku 1490 
s Eliškou z Kraselova pocházející z jihočes-
ké Soběslavi, že se osobně znala se slav-
ným rybníkářem Štěpánkem Netolickým 
z Třeboně, že spolu s bohatým manželem 
zakládala síť vodních kanálů kolem Dubče 
a na nich rybníky pro chov ryb. Chtěla jsem 
vzbudit dětskou zvídavost a smysl pro ta-
juplno a dobrodružství a touhu dětí poznat, 
co tu bylo kdysi. To byl původní impuls, pak 
bylo třeba dát průchod své představivosti 
a přeměnit realitu v pohádku.

3. Asi nebylo tak jednoduché přeměnit 
realitu v pohádku a vtisknout svému vy-
právění pohádkové znaky. Jak jste při-
šla právě na vodníka?
V pohádce musí být nějaká pohádko-
vá, tedy nadpřirozená postava. Musí v ní 
zvítězit dobro nad zlem, pravda nad lží 
a omylem a musí z ní vyplývat nějaké po-
naučení. Zatímco Jizerské hory mi nabídly 
nepřeberné množství pohádkových postav 
– vodní a skalní skřítky, luční a říční víly, 
lesní žínky, čerty ukryté v horských slujích, 
ve městě je výběr menší a těžší. Dolní Mě-
cholupy nemají řeku ani horu, hluboký les 
ani skály, ale mají svůj rybník, a tak jsem 
vybrala vodníka, kterého místní kluci přilé-
havě nazvali Měchurka. Nemám ráda kru-

tost a zlobu, hrůzu a děs, a proto je můj 
hastrman hodný a má snahu lidi chránit 
a pomáhat jim a střežit děti před utonutím. 
Za hrdiny jsem vybrala děti, za místo děje 
tvrz a kovárnu a pak už jsem nechala pra-
covat fantazii.

4. Pro své hlavní postavy jste vybrala 
jména Eliška a Mikeš. Proč právě ta? 
A ráda bych se zeptala i na jazyk, kterým 
je pohádka napsána.
Eliška a Mikeš jsou krásná staročeská jmé-
na. Obě jsem převzala ze sborníku „Dolní 
Měcholupy mezi minulostí a budoucnos-
tí“. Elišce přenechala své jméno Eliška 
z Kraselova, manželka dubečského vlady-
ky, z níž jsem udělala Eliščinu kmotru, Mikeš 
se jmenoval bratr měcholupského vladyky 
Albrechta. Z Mikeše jsem udělala syna ko-
váře a dala mu příjmení Majrych. Toto jmé-
no mě totiž provází od doby, kdy jsme před 
padesáti roky domek v Měcholupech koupi-
li. Před námi vlastnil náš dům pan Majrych, 
bratr pana Majrycha ze sousedního domu 
čp. 7. Tam bydlel dříve měcholupský kovář 
a tam byla dřívější kovárna. V rohu jejich 
zahrady stála stará kovadlina, hlásající 
všem kolemjdoucím, proč se ulice jmenuje 
Za Kovárnou. Říkala jsem si, že tato kovár-
na patřila kdysi asi k tvrzi, protože tam měli 
koně, hodně koní, a ty musel někdo oko-
vávat. Ve zdejších zahradách a v okolí se 
nacházelo mnoho kamenů, nádherná opu-
ka, která tvoří dnes naši skalku a zahradní 
zídku ve vedlejším domě čp. 7. Je mož-
né, že tyto kameny jsou pozůstatky tvrze.
A jazyk pohádky? Jazyk je důležitý prostře-
dek spisovatele. Měl by se k danému žánru 
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hodit a být zvolen podle čtenáře, pro kte-
rého je literární druh určen. Myslela jsem 
hlavně na školní mládež. Jazyk je proto 
spisovný a srozumitelný žákům od první 
třídy. Někdo si možná řekne, že jsou tam 
některé zastaralé nebo dětmi méně pou-
žívané výrazy, jako kmotřička, kmotřenka, 
haluz, bandička, zeť nebo róba. Tyto výra-
zy jsem tam nechala úmyslně, aby se ar-
chaisticky zabarvená slova nezapomněla 
a aby si děti rozšířily slovní zásobu. Při čet-
bě se děti často ptají na význam jim nezná-
mého slova. Vzpomínám si na svého brat-
ra, který četl nějakou dobrodružnou knížku 
a zeptal se: „Mami, co znamená slovo sos? 
Maminka právě vařila a odpověděla: „Sos 
je omáčka.“ Neuvědomila si, že v knize je 
napsáno „SOS“. Bratr se po chvíli ozval: 
„To je divné, že mysleli na jídlo, když se loď 
potápěla.“

5. Kde je v naší pohádce dobro a zlo 
a jaké vyplývá z pohádky poučení?
V pohádce představuje zlo špatné jednání 
a chybný názor vladyky. Vladyka brání dce-
ři, aby si vybrala muže podle hlasu svého 
srdce. Dává přednost bohatství a neptá se, 
jestli synek z bohaté a urozené rodiny učiní 
jeho dceru šťastnou. Mikeš si zase uvědo-
muje, že za to, oč v životě moc stojíme, je 
třeba někdy bojovat a nasadit mnoho sil. 
A umět také přijmout dobrou radu. „Dobrá 
rada nad zlato“ praví přísloví a Mikeš si dal 
poradit od dubečské paní, aby se vyučil 
uměleckým kovářem a aby prokázal, že 
dokáže víc než nastrojený synek z urozené 
rodiny, který se může pochlubit jen svým 
původem a jměním.
Z pohádky vyplývá ponaučení, že větší 
cenu než vznešený původ a bohatství má 
to, co člověk umí a jaký je. To si nakonec 
uvědomil i vladyka.

6. Sama jste pohádku ilustrovala. Jste 
také malířka? Který ze sedmi obrázků je 
Vám nejbližší?
Jsem malířka amatérka. Maluji ráda a od 
útlého dětství, ale kromě výtvarné výchovy, 
které se mi dostalo v hodinách kreslení na 
plzeňském gymnáziu, a kromě soukromé-
ho kurzu olejomalby u pražského akade-
mického malíře Jiřího Šimka nemám žádné 
odborné malířské vzdělání. Jako učitelka 
jsem ráda kreslila pro své žáky a doma 
jsem malovala obrázky svým vnukům 
a pravnukům. Sobě pro radost jsem vyrá-
žela s barvami a štětcem do terénu Jizer-
ských hor nebo malovala gotické madony 
na dřevěné desky. Svými ilustracemi jsem 
chtěla pohádku zpestřit a podpořit názor-
nost a dětskou představivost.
Dětem se asi nejvíce líbí obrázek vodníka, 
mně je nejbližší ten s panáky. Ten mi dal 
totiž nejvíce práce. Musela jsem přímo vy-
pátrat, jak se stavěly panáky, z kolika sno-
pů, jak se snopy skládaly a jak se chránily 
klasy před deštěm a větrem.

7. Co byste si přála, aby pohádka dětem 
přinesla?
Přála bych si, aby pochopily její pointu 
a aby pohádka podpořila snahu pana sta-
rosty i Vaši vychovat z dětí dobré občany 
Dolních Měcholup. Byla bych ráda, kdyby 
pohádky využili i páni učitelé. Její děj se 
odehrává koncem 15. století, tedy v době, 
kdy Kryštof Kolumbus objevil Ameriku, 
kdy končí středověk a začíná novověk, 
kdy hlavním stavebním slohem je gotika 
se svým lomeným obloukem, kdy v Če-
chách vládne král Vladislav II. Jagellonský 
a v Kutné Hoře se razí stříbrné mince – 
pražské groše a tolary. To všechno jsou 

podněty pro rozhovory s dětmi o našich 
dějinách a pro regionální a vlasteneckou 
výchovu. Chtěla jsem, aby Dolní Měcholu-
py měly svou vlastní pohádku. Možná se 
stane pro někoho impulsem napsat pohád-
ku další.

Moc děkuji a přeji paní Sobkové spous-
tu šťastných let v Dolních Měcholupech 
a všem dětem krásný zážitek s pohádkou 
o Elišce a Mikešovi.  

Jana Doláková
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SK Dolní Měcholupy

žen převážně ze starších hráčů a stává se, 
že kluci nastupují proti velmi mladým sou-
peřům. V tabulce se zatím drží na 8.místě.

Mládež
Po zimní přestávce, ve které jsme absol-
vovali několik halových turnajů, zahájila 
mladší přípravka druhou polovinu sezony 
přesvědčivým vítězstvím na hřišti Fotbalo-
vého klubu Slavoj Vyšehrad a v domácím 
zápase proti TJ Jednota Spoje. V dalších 
zápasech přišly první ztráty na domácích 
hřištích, kde se na hráčích zřejmě projevila 
tréma před početným a skvělým rodičov-
ským publikem ☺
Výsledky ml. přípravka: 12. kolo SK DM – 
TJ Spoje Praha 12:5, 13. kolo FK Slavoj 
Vyšehrad – SK DM 6:28, 14. kolo SK DM 
– TJ Sokol Královice 9:9, 15. kolo SK Horní 
M. – SK DM 5:7, 16. kolo SK DM – FC Háje 
14:14, 17. kolo SK Újezd Praha 4 – SK DM 
7:12, 18. kolo SK DM – Sokol Dolní Počer-
nice 6:8.
Ve všech zápasech předváděly děti skvělé 
fotbalové výkony, za které si zaslouží nejen 
pochvalu, ale i obdiv. Postupně se v průbě-
hu sezóny zapojilo do zápasů 16 dětí, což 
je dobrá zpráva pro klub do příští sezóny.
Starší přípravka nadále pokračuje v sou-
peření se staršími hráči v jihovýchodní lize 
a přípravných zápasech, kde podobně jako 
mladší přípravka předvádí pěkné výkony, 
plné hezkých fotbalových akcí. 
Kromě výsledků a výkonů hráčů jednotli-
vých kategorií, je příslibem rozvoje mlá-
deže v SKDM i narůstající počet dětí na 
tréninku přípravek a snaha všech v klubu 
vytvářet takové podmínky pro děti, aby je-
jich počet pravidelně narůstal. 
V následujícím období nás čeká těžký zá-
věr sezóny v podobě posledních zápasů 
FAČR ligy, jihovýchodní ligy, mezinárod-
ního turnaje v Neštěmicích a domácího 
turnaje přípravek organizovaného na den 
oslav výročí 100 let od založení klubu. Do-
mácího turnaje se účastní mladší a starší 
přípravky SKDM, FK Dubeč a SK Viktoria 
Štěrboholy. (Foto) 
Za SKDM Vás zveme na všechny zápa-
sy a připravované akce, a proto přijďte 
podpořit naše mladé fotbalové naděje.

Fotbal
Muži
Po zimní přestávce 
a přípravě rozehráli 
muži jarní část sou-
těže a dosáhli na 
tyto výsledky:
13. kolo SK DM – 
TJ Sokol Stodůlky 
B 2:0, 14. kolo FK 
Dukla J.Město B – 

SKDM 3:0, 15. kolo SK DM – SK Viktoria 
Štěrboholy B 1:0, 16. kolo SK Čechie Uhří-
něves B – SK DM 5:0, 17. kolo SK DM – SK 
Nusle 2:3, 18. kolo FK Čechie Dubeč – SK 
DM 0:1, 19. kolo SK Union Vršovice B – SK 
DM 3:0, 20. kolo SK DM – AFK Olympia 
Šeberov 1:1. Střídavé výsledky mužstva 
odpovídají možnostem týmu, který je slo-
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Stolní tenis
A tým – poslední 2 kola dopadla takto: 21. 
kolo TJ Pankrác B – SKDM A 10:6, 22. 
kolo SK DM A – TJ Sokol Stodůlky C 10:6. 
Posledním kolem si náš A tým zajistil tře-
tí místo v konečné tabulce a završil velmi 
úspěšnou sezónu.

Je potřeba poděkovat všem členům oddílu 
stolního tenisu, kteří se na velmi dobrých 
výsledcích podíleli.

V letošním roce oslaví SK Dolní Měcholupy 
11. 6. 2022 100. výročí založení SK, chtěl 
bych Všem bývalým i současným členům 
popřát hodně zdraví a mnoho sportovních 
aktivit a úspěchů do dalších let.

Karel Mára
Předseda SK DM 

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

2. třída B
Mužstva PÚ V R P Body
1. SF SKK El Niňo Praha H 22 18 1 3 55 postup
2. TTC Klánovice B 22 17 1 4 52
3. SK Dolní Měcholupy A 22 12 1 9 37
4. TJ Sokol Běchovice II B 22 11 3 8 36
5. TJ Sokol Stodůlky C 22 9 5 8 32
6. TJ Pankrác B 22 9 3 10 30
7. TJ Sokol Nusle Praha D 22 9 2 11 29
8. Tj Střížkov B 22 9 1 12 28
9. SK OÁZA Praha B 22 8 4 10 28
10. TTC Rebel A 22 8 2 12 26
11. Slovan KST Bohnice E 22 8 2 12 26 sestup 
12. TJ Sokol Žižkov B 22 1 1 20 3 sestup

B tým – 21. kolo SK DM B – PSK Olymp Praha B 10:6, 22. kolo KK Konstruktiva Praha A 
– SK DM B 10:8. I náš rezervní tým skončil v tabulce na velmi pěkném třetím místě, i když 
poslední tři kola odehrál své zápasy pouze ve třech lidech.

3. třída A
Mužstva PÚ V R P Body
1. VSK MFF UK Praha A 20 19 0 1 57 postup
2. TJ Avia Čakovice E 20 14 2 4 43
3. SK Dolní Měcholupy B 20 12 2 6 38
4. KK Konstruktiva Praha A 20 11 3 6 36
5. Slovan KST Bohnice G 20 11 2 7 35
6. AC Sparta Praha I 20 10 4 6 34
7. TJ Sokol Žižkov C 20 7  5 8 25
8. TTC Rebel B 20 6  1 13 19
9. TJ Sokol Petrovice C 20 5 3 12 18
10. PSK Olymp Praha B 20 4 0 16 12 sestup
11. TJ Stadion Žižkov DDM Praha 3 
Ulita

20 0 0 20 0 sestup 
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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.

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
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/

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

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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Krása na vlásku
Kutnohorská 34/52 Dolní Měcholupy

tel. 722 499 001
výroba paruk, příčesů, tupé a pánských 

doplňků, prodlužování vlasů různými 
metodami, prodej a výkup vlasů, Tattoo, 
regenerace vlasů novými metodami, pro-
dlužování řas, kadeřnické služby, Barber, 
prodlužování nehtů, manikúra, pedikúra, 

kosmetické služby

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

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!

Restaurace Country Saloon
Kutnohorská 69, Praha 10 – Dolní Měcho-

lupy, Tel: 274860165, kontakt@coun-
trybar.eu, obědy, večeře, fi remní večírky, 

akce, www.countrybar.eu

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.

27

PROVÁDÍM VEŠKERÉ ZEDNICKÉ 
A MALÍŘSKÉ PRÁCE A DALŠÍ PRÁCE DLE DOMLUVY.

VÍCE NA TEL. 721757399 

PLACENÁ INZERCE

Údaje pro seznam podnikatelů zasílejte prosím na e-mail: 
zpravodaj@dolnimecholupy.cz 

do doby uzávěrky pro další vydání, které najdete v tiráži tohoto vydání. 




