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INFORMACE Z RADNICE

SLOVO STAROSTY
Vážení občané Dolních Měcholup,

do služeb obce a následně i do politiky jsem vstupoval s jedním 
neskromným cílem, aby městská část měla větší vliv na rozho-
dování o svém rozvoji a aby svou budoucnost plánovala v do-
statečném předstihu před jednotlivými developery. Jedině tak jim 
může náležitě oponovat, pokud svými záměry nesplňují předem 
jednoznačně stanovené požadavky obce. Mám proto radost, že 
po letech společné práce se tomuto cíli začínáme přibližovat.

Ještě před prázdninami jsme v  našem zastupitelstvu odhlasovali 
podstatné dokumenty pro rozvoj Dolních Měcholup. Schválili jsme 
Zásady pro investory v Dolních Měcholupech a připomínky k Met-
ropolitnímu plánu. 

Zastupitelé se také seznámili s  rozvojovými studiemi na území 
u  Dubečka a v  ulici U kabelovny.  Vnímáme dlouhodobý tlak in-
vestorů na rozšiřování zastavitelného území na katastru Dolních 
Měcholup. Naším záměrem je stanovit jasné principy, kde a za 
jakých podmínek je do budoucna rozvoj možný a kde nikoliv. 
Zároveň na základě studií víme, jaké jsou očekávané kapacity 
území a jakou infrastrukturu musíme požadovat. Parky, sporto-
viště, školy a školky, obchody, ordinace a další, to vše musí někdo 
naplánovat a vybudovat. Kdo a jak to udělá je nutno předem 
domluvit a následně písemně ukotvit v  tzv. Plánovací smlou-
vě. Díky našim nově schváleným Zásadám má městská část 
důsledný nástroj, jak v  takových případech postupovat. Zá-
sady navazují na Metodiku spoluúčasti investorů na rozvoji 
území, kterou schválilo vedení hlavního města Prahy. Obsahují 
přílohy v  podobě schválených urbanistických studií a  vzorů 
plánovacích smluv. Metodika stanovuje také finanční spoluúčast 
za každý m2 tzv. Hrubé podlažní plochy (HPP). Pro záměry 
dle platného územního plánu se jedná o částku 700  Kč/m2 
HPP a  u  záměrů, kterými se mění dnes nestavební pozemky  
na stavební to bude 2300 Kč/m2 HPP. Zastupitelstvo tedy přijetím 
Zásad pověřilo vedení obce s  každým z  investorů podepisovat 
plánovací smlouvy a zajistit tak koncepční rozvoj území.

Zároveň městská část po-
dala 33 zásadních připo-
mínek k  Metropolitnímu plánu. 
Tyto připomínky směřovaly jednak 
k upřesnění požadavků na rozvojové loka-
lity, ale zároveň reagovaly na neodůvodněné 
rozšiřování zastavitelných ploch na úkor veřejné zeleně. 

Byla odevzdána a veřejně představena dopracovaná studie re-
vitalizace návsi. Náves by se měla opět stát pulzujícím srdcem 
obce s plochami pro pořádání malých akcí a trhů. Rybníček bude 
umožnovat příjemné posezení a doprava bude upravena tak, aby 
se zlepšilo jeho propojení s kapličkou. Moc se na tuto proměnu těším, 
ale postupovat budeme muset po částech, protože celá tato akce 
bude projekčně i investičně velmi náročná. Výsledná podoba je re-
alizovatelná až po vybudování obchvatu obce. To však nic nemění 
na tom, že tento prostor je nutno naplánovat jako celek s  vizí do 
budoucna. 

Navýšili jsme příspěvek pro děti docházející do soukromých předškol-
ních zařízení na 3.000 Kč/měs. Podařilo se zakoupit nemovitost pro vy-
tvoření dětské skupiny. Probíhají nyní nutné administrativní úkony jako 
je zápis do katastru nemovitostí a souhlasy orgánů státní správy. 

V rámci participativního rozpočtu „Kilo pro Dolní“ jste nejvíce hla-
sovali pro zemní trampolínu.

Rok se s rokem sešel a 23.–24. 9. 2022 nás čekají další volby do obec-
ního zastupitelstva. Věřím, že budete jako v předchozích volbách 
zodpovědnými občany a přijdete v hojném počtu vyjádřit svůj názor 
na to, kam by naše městská část měla v příštích čtyřech letech směřovat 
a zejména, kdo by o tomto rozvoji měl rozhodovat. 

Přeji Vám úspěšné vkročení do nového školního roku a šťastnou ruku 
při volbě nového vedení obce.

Váš starosta Jiří Jindřich
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Informace o volbách do zastupitelstev 
a jedné třetiny Senátu Parlamentu  
České republiky
Ve dnech pátek 23. září 2022 od  14.00 do 22.00 hodin 
a v sobotu 24. září 2022  od   8.00  do  14.00 hodin pro-
běhnou volby do Zastupitelstva MČ Praha – Dolní Měcho-
lupy, Zastupitelstva hlavního města Prahy a jedné třetiny 
Senátu Parlamentu České republiky.

MČ Praha – Dolní Měcholupy má stanoveny 2 volební 
okrsky, rozdělené komunikací Dolnoměcholupská. 

Okrsek č. 29001 - zahrnuje voliče směrem od sudé strany 
Dolnoměcholupské až k hranicím katastru směrem na 
Uhříněves, kteří budou volit ve volební místnosti umístěné 
ve venkovní učebně Základní školy Dolní Měcholupy vedle 
sportovní haly. 

Okrsek č. 29002 - zahrnuje voliče směrem od Malého Há-
je po lichou stranu orientačních čísel Dolnoměcholupské 
ulice, kteří budou volit ve volební místnosti umístěné 
v přízemí budovy Úřadu MČ Praha – Dolní Měcholupy, Dolno-
měcholupská 168/37, Praha 10.

Do Zastupitelstva MČ Praha – Dolní Měcholupy se volí 15 členů.

Do Zastupitelstva HMP se volí 65 členů.

Společně s volbami do Zastupitelstev MČ Praha-Dolní Mě-
cholupy a hl. m. Prahy se budou konat i volby do 1/3 Senátu 
Parlamentu České republiky. Městská část Praha – Dolní 
Měcholupy patří pod volební obvod č. 19 se sídlem na Praze 
11. Pokud nebude v 1. kole (23. a 24. 9. 2022) zvolen kandidát 
s nadpoloviční většinou hlasů, proběhne II. kolo v pátek 
30. září od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 1. října 
2022 od 8.00 do 14.00 hodin (v takovém případě neobdrží 
voliči hlasovací lístky předem, ale až ve volební místnosti).

Šárka Fořtová, tajemnice ÚMČ

Volby  2022

INFO VOLBY 
Dolní Měcholupy

INFO VOLBY 
Praha

INFO VOLBY 
Ministerstvo vnitra
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USNESENÍ ZASTUPITELSTVA

USN 49/1: Bezpečnostní situace v městské části
VZALO NA VĚDOMÍ:
-  zprávu městské policie o bezpečnostní situaci v městské 

části za měsíc květen 2022, kdy se v  MČ událo 5 TČ 
na  území spadající pod MOP Uhříněves (krádež OA, kol, 
výtržnictví, pracovní úraz) a 4 TČ na území spadajícím pod 
MOP Hostivař (vloupání do garáží a sklepů, do aut)

USN 49/2: Kritéria pro výplatu příspěvku
VZALO NA VĚDOMÍ a SCHVÁLILO:
-  návrh kritéria pro výplatu příspěvku pro školní rok 

2022/2023 formou peněžního daru

-  příspěvek 3 000 Kč měsíčně na dítě docházející do 
předškolního zařízení, jehož není zřizovatelem městská část

- záměr zřídit dětskou skupinu

USN 49/3: Směnná smlouva
VZALO NA VĚDOMÍ a SCHVÁLILO:
-  záměr směny pozemků č. parc. 587/30 o výměře 1530 m2, 

vzniklého oddělením z pozemku č. parc. 587/18 
zapsaném na LV č. 1037 vedeném Katastrálním úřadem 
pro hlavní město Prahu, katastrální pracoviště Praha, 
k.ú. Dolní Měcholupy kdy oddělný pozemek je vyznačen 
v geometrickém plánu č. 1921-162/2021, za pozemek 
ve vlastnictví městské části Praha-Dolní Měcholupy 
č.  parc. 587/29 o výměře 1530 m2, vzniklý oddělením 
z  pozemku parc. č. 587/19 zapsaném na LV č. 573 
vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, 
katastrální pracoviště Praha, k.ú. Dolní Měcholupy, kdy 
oddělný pozemek je vyznačen v geometrickém plánu  
č. 1920-196/2021

USN 49/4: Výběrové řízení na dětské hřiště

VZALO NA VĚDOMÍ a SCHVÁLILO:
-  zadání výběrového řízení na nové dětské hřiště v  parku 

za školou a pověřilo starostu jeho vypsáním

Zastupitelstvo MČ Praha-Dolní Měcholupy na svém 49. veřejném zasedání konaném dne 15. 6. 2022 
v zasedací místnosti úřadu, schválilo tato usnesení:

USN 49/5: Připomínky k Metropolitnímu plánu
VZALO NA VĚDOMÍ a SCHVÁLILO:
-  připomínky a zásadní připomínky k Metropolitnímu plánu 

včetně úpravy a doplnění dle projednání VÚR dne 13. 6. 2022

USN 49/6: Zásady spolupráce s investory
VZALO NA VĚDOMÍ a SCHVÁLILO:
-  zásady spolupráce s investory Městské části Praha – Dolní 

Měcholupy, které jsou přílohou č. 1 tohoto usnesení

-  metodiku spoluúčasti investorů na rozvoji území hl. m. Prahy, 
která je přílohou Zásad spolupráce s investory Městské 
části Praha – Dolní Měcholupy, a to s výjimkou odchylek 
a doplnění uvedených v Zásadách spolupráce s investory 
Městské části Praha – Dolní Měcholupy. 

USN 49/7: Územní studie
VZALO NA VĚDOMÍ:
-  předloženou Urbanistickou studii lokality Za Křížem, jako 

podklad pro vytvoření plánovací smlouvy

-  předloženou Urbanistickou studii lokality Ke Kablu, jako 
podklad pro vytvoření plánovací smlouvy

USN 49/8: Plnění smlouvy s EPP
VZALO NA VĚDOMÍ:
-  předloženou zprávu o stavu plnění smluvních závazků

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 stenografický 
přepis jednání ZMČ. Zápis v listinné podobě je k  dispozici 
v kanceláři tajemnice ÚMČ Praha – Dolní Měcholupy, stejně 
jako i celá znění usnesení ZMČ.

Šárka Fořtová, tajemnice ÚMČ
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PARTICIPATIVNÍ RO POČET 
KILO PRO DOLNÍ 2022
Také v  letošním roce se obyvatelé Dolních Měcholup mohli pomocí hlasování podílet na rozhodnutí o využití 
části rozpočtu na realizaci konkrétní akce či projektu. V období od 10. 5. do 10. 6. 2022 jsme sbírali vaše návrhy 
a následně bylo spuštěno hlasování, kterého se zúčastnilo 131 respondentů.

Pro které návrhy se hlasovalo? Každý hlasující měl již tradičně dva kladné a jeden záporný hlas. Na výběr bylo ze čtyř velice za-
jímavých nápadů: zemní trampolína, bezpečnější přechod mezi ulicemi Dolnoměcholupská a Na Slavíkově, hřiště na pétanque 
a naučná stezka. Tentokrát na plné čáře vyhrála zemní trampolína a my už se nemůžeme dočkat její realizace.

?

?

?
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DEN DĚTÍ 2022 VŠECHNY FOTOGRAFIE 
Z AKCE NAJDETE ZDE:

Den dětí připadl tentokrát na středu, kdy měli malí 
i velcí občánci školní povinnosti i  kroužky, proto 
se velkolepé oslavy přesunuly na neděli 5. června. 
Počasí vyšlo báječně a nic tedy nebránilo, aby tato 
tradiční akce proběhla se vší parádou.

Za štědrého přispění sponzorů nebylo o aktivity pro děti 
nouze. Odměny si však děti musely zasloužit splněním růz-
norodých aktivit. Menší děti si užily mnoho zábavy při lovení 
rybiček, ve výtvarném koutku i během shazování kuželek 
proudem vody. Větší děti prokázaly šikovnost a odhodlání 
na lezecké stěně i šlapacích motokárách nebo při bungee 
runningu a lukostřelbě.

V průběhu celé akce si holky i kluci mohli v dětském koutku 
vyzkoušet oblíbené kostky Mega Bloks nebo na vlastní kůži 
pocítit, jaké to je sedět v hasičském autě. Nechyběla samo-
zřejmě ani oblíbená sprcha hasičskou hadicí, která během 
parného dne přišla opravdu vhod.

A co by to bylo za dětskou oslavu bez pouťových atrakcí? 
Prolézačka s  kuličkami a mini trampolínami nadchla naše 
nejmenší, větší děti si zařádili na trampolínách, skákacím 
hradu a kolotoči. V  celém parku u školy to jen hýřilo smí-
chem a nadšením. A tak to má na Den dětí být! 
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DIVADELNÍ SEKCE  
PRO VÁS PŘIPRAVUJE...
Divadelní hra Václava Havla
Audience, v podání nám již známého souboru Divadelní 
sekce Praha, má plánovanou premiéru 12. října 2022 
v  Činoherním klubu. Jednáme se zástupci souboru 
o termínu představení u nás v hale v neděli 20. listopadu 
2022, který se nám jeví jako vhodný vzhledem k výro-
čí „Sametové“ revoluce a současně k nadcházejícímu 
výročí úmrtí Václava Havla 18. prosince. Sledujte pro-
to naše webové stránky a vývěsky, kde Vás o všech 
podrobnostech budeme informovat. 

Jana Hlavatá

ÚPRAVA PŘEROSTLÝCH  
ROSTLIN A KEŘŮ
Pokud jste vlastníci nemovitosti, jste povinni se o ní starat. Mnozí z Vás mají 
u svých domů předzahrádky a u plotů krásné keře a jiné rostliny. Bohužel v mno-
ha případech tyto rostliny, zejména v tomto období, prorůstají ploty a omezují 
tak prostor na chodníku a tím i bezpečný průchod kolemjdoucích. Obracíme se 
proto na všechny vlastníky nemovitostí, kterých se uvedená tématika týká, aby 
zajistili, že jejich ploty budou od přerůstajících rostlin ošetřené. 

Dovolujeme si Vás upozornit na ustanovení §33a zákona č. 131/2000 Sb., 
o hlavním městě Praze ve znění pozdějších předpisů a §3 zákona č. 326/2004 
Sb., o rostlinolékařské péči. V případě, že nebudou zarostlé ploty ostříhány 
vlastníkem, budeme nuceni zahájit správní řízení.

Jana Hlavatá

Rozhodně ano! Stát od 1. 9. 2022 nabízí znovu příležitost, jak se zbavit vysokých úroků 
a poplatků u exekucí vůči obci, zdravotní pojišťovně, dopravnímu podniku a dalším  
veřejným institucím. Jednejte rychle, na vše máte čas jen do 30. 11. 2022!
Poradíme vám, jak si z chmurného podzimu udělat příjemné léto.
PODMÍNKY A PŘEHLEDNÝ NÁVOD, JAK NA TO, NAJDETE NA NEDLUZIMSTATU.CZ.

(Milostivé) léto na podzim?

nedluzimstatu.cz
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04. 07. 2022 pondělí Kardausova

18. 07. 2022 pondělí Pod Lesíkem

01. 08. 2022 pondělí Ke Slatinám

15. 08. 2022 pondělí Ke Dráze

29. 08. 2022 pondělí Parková

12. 09. 2022 pondělí V Dolinách

26. 09. 2022 pondělí Kardausova

10. 10. 2022 pondělí Pod Lesíkem

24. 10. 2022 pondělí Ke Slatinám

07. 11. 2022 pondělí Ke Dráze

21. 11. 2022 pondělí Parková

05. 12. 2022 pondělí V Dolinách

Do kontejnerů lze odkládat pouze domovní 
odpad, např. nábytek, kovové odpady, zdravotní 
techniku, podlahové krytiny apod.

Do kontejnerů nelze odkládat sklo, papír, 
plasty, nápojové kartony, stavební odpad či 
nebezpečné odpady.

VELKOOBJEMOVÝ
KONTEJNER

2022
II. POLOLETÍ

ČAS PŘISTAVENÍ: 
16.00–20.00 HODIN

V PŘÍPADĚ, ŽE KONTEJNER NENÍ V DANÉM TERMÍNU NA UVEDENÉM STANOVIŠTI, VOLEJTE  
PROSÍM ÚŘAD MČ PRAHA – DOLNÍ MĚCHOLUPY NA TEL. 272 706 441 NEBO 722 446 163.

PLÁN PŘISTAVOVÁNÍ KONTEJNERŮ 

komunální bioodpad především ze zahrad
(listí, tráva, větve, neznečištěná zemina),
příp. kuchyňský bioodpad rostlinného původu

NE živočišné zbytky

10. 07. 2021 sobota Pod Lesíkem

24. 07. 2021 sobota Čs. tankistů

14. 08. 2021 sobota Pod Lesíkem

28. 08. 2021 sobota Čs. tankistů

11. 09. 2021 sobota Pod Lesíkem

25. 09. 2021 sobota Čs. tankistů

09. 10. 2021 sobota Pod Lesíkem

23. 10. 2021 sobota Čs. tankistů

13. 11. 2021 sobota Pod Lesíkem

BIOODPAD
2022

II. POLOLETÍ

ČAS PŘISTAVENÍ: 
13.00–16.00 HODIN

TENTO KONTEJNER SLOUŽÍ POUZE PRO BIOODPAD A NENÍ URČEN K ODKLÁDÁNÍ 
OBJEMNÉHO ODPADU TYPU STARÝ NÁBYTEK, MATRACE, KOBERCE apod.
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ČERVNOVÉ ZÁŽITKY Z NAŠÍ ŠKOLY
Prázdniny jsou v plném proudu, pojďme se společně ještě ohlédnout za našimi školními červnovými zážitky. 

První červen známe všichni jako Mezinárodní den dětí. 
A právě v tento den se uskutečnil již 18. ročník florbalové-
ho turnaje „O pohár starosty Dolních Měcholup“. Děti byly 
rozděleny do tří kategorií podle věku. Z každé třídy bylo vy-
bráno družstvo florbalistů, které celé dopoledne bojovalo 
s velkým nasazením a za vydatného fandění svých spolu-
žáků na sportovním hřišti o první místo. Zároveň v parku 
u školy probíhal doprovodný program - hry všeho druhu.

V pátek 3. června proběhl fenomenální 3. ročník soutěže 
Měcholupská šplhna. Děti soutěžily ve třech kategoriích 
(děti z 1. tříd, děti z 2. a 3. tříd a děti ze 4. a 5. tříd).

Šplhalo se o sto šest, všechny nominované děti byly skvěle 
připravené a podaly úžasné výkony. Vždy se konalo základ-
ní kolo, kde své síly změřilo 8 dětí. Dále se postupovalo do 
semifinálového kola a finále. Všem soutěžícím děkujeme za 
skvělé sportovní výkony a fanouškům za podporu a atmosféru.

Na začátku června vyjela celá škola do Harrachova na 
školu v přírodě. Během pobytu čekala na žáky velká dob-
rodružství a odpočinek od běžného školního stereotypu. 
Rozvíjeli cit k přírodě, užili si spoustu výletů, her, soutěží, 
procházek do přírody nebo třeba osvěžení u Mumlavských 
vodopádů.  
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Na konci června se žáci pátých tříd vydali na tradiční sym-
bolické ukončení školní docházky na naší škole - na vodác-
ký kurz na Vltavu. Během tří dnů se dětem podařilo splout 
Vltavu z  Vyššího Brodu až do Českého Krumlova. Počasí 
vodákům přálo, a tak si kromě pádlování užili i vodní války 
a prohlídku Krumlova. 

Tak snad někdy zase AHÓÓÓJ na vodě. :) 

Závěrečnou celoškolní událostí před předáváním vysvěd-
čení, posledním zvoněním a loučením se s  letošním škol-
ním rokem byla školní akademie, která proběhla v pondělí 
27. června ve sportovní hale. Všechny třídy zde postupně 
vystoupily se svými krásnými představeními. 

Nyní už si děti i všichni zaměstnanci užívají prázdniny a my 
se zase těšíme v září na viděnou v naší škole.

Buď občanem Dolních Měcholup
Každý stávající i nový občan s trvalým bydlištěm 
v  Dolních Měcholupech má nyní šanci vyhrát krásné 
ceny (100 tisíc na vybavení bytu, elektro koloběžku nebo 
poukázky do EUROPARKU). 

Do slosování se můžete přihlásit do 31. srpna 2022. 

Více informací na dolnimecholupy.cz nebo načtěte qr:
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7 OTÁZEK PRO MIROSLAVA FERKLA
E ITELE Š KUTNOHORSK

Čekají nové i stávající žáky v nadcházejícím školním roce 
nějaké novinky či změny?

Naše škola bude od září nově zapojená do Operačního programu 
Jan Amos Komenský, kde budeme dětem nabízet individuální 
podporu a podporu žákům s odlišným mateřským jazykem. 
Bude probíhat vzájemné sdílení zkušeností, spolupráce a zavádě-
ní inovativních metod výuky. Mimo jiné každé prázdniny probíhají 
plánované opravy prostor školní budovy. Aktuálně je dokončena 
výměna školního nábytku, oprava podlah, malování. V tuto chvílí 
si hlavně přejeme zažít školní rok bez mimořádných opatření 
a mít co nejvíce společných zážitků. 

Vzpomenete si na váš první školní den? 
Jaké jste měl pocity?

Pamatuji si na ten zvláštní a důležitý pocit, že jsem už konečně 
školák. Vybavím si školní dveře, na kterých visel jmenovitý 
seznam prvňáčků a hlavně paní učitelku Čápkovou v modrém 
lesklém plášti, který byl již první den zabarvený od křídy. Bylo 
nás ve třídě 36. Pokud to je možné, tak  se jednou ročně schází-
me. Z budovy, kde byla moje první třída, je dnes kavárna. 

Jak probíhá první školní den na vaší škole? 
Na co se mohou děti těšit?

První školní den se všichni sejdeme před školou. Paní učitelky 
2.-5.tříd si odvádějí své děti do tříd, kde si vypráví prázdninové 
zážitky a ladí se na nový školní rok. Žáci prvního ročníku od-
chází společně s rodiči do sportovní haly, kde je přivítá paní 
místostarostka, pan starosta a ředitel školy. Dále si je třídní 
učitelky vezmou a odchází se seznámit se školou a se svou 
kmenovou třídou. Rodičům předáváme informace o škole, 
družině, jídelně a kroužcích a navazujeme na červnové setká-
ní. Děti se mohou těšit na paní učitelky, kamarády, na výuku, 
na angličtinu s rodilým mluvčím Johnem, na širokou nabídku 
oblíbených kroužků, na tradiční akce školy, sportovní soutěže, 

Naše škola bude od září nově zapojená 
do Operačního programu Jan Amos 
Komenský, kde budeme dětem nabízet 
individuální podporu a podporu žákům 
s odlišným mateřským jazykem. 

„

“
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výjezdy školy - lyžařský kurz, škola v  přírodě, vodácký kurz, 
projekty, pestrý program školní družiny, na výběr obědů ze tří 
jídel a hlavně na pohodové, bezpečné a tvořivé prostředí.  

Máte nějakou radu pro prvňáčky?

Nemusí mít z ničeho obavy. A kdyby přeci jen měli - ať se svěří 
třídním učitelkám. Každý problém má své řešení.

A co byste poradil rodičům prvňáčků? 
Jak to zvládnout bez obav a stresu?

Po návratu dítěte ze školy mu vyjádřete váš obdiv a podporu, 
že to zvládlo. Využijte svou rodičovskou intuici a pokuste se 
vcítit do toho, co od vás právě potřebuje. Některé děti upřed-
nostňují fyzický kontakt jiné slovní pochvalu. Důležité je i vzá-
jemné sdílení pocitů a pozitivní motivace, že se děti nemusí 
ničeho bát. Ze začátku je vhodné, aby děti dostaly dostatek 
času se adaptovat na prostředí školy, režim dne, kamarády 
i  třídní učitelky.

Existuje nějaký osvědčený způsob, jak motivovat školáka, 
kterému se po létě nechce zpět do lavice?

Děti se k nám do školy těší, což je jedna z priorit naší školy. 
Rodiče by od začátku měli směřovat k určité pravidelnosti  
a vytvoření řádu ohledně cesty do školy, vyzvedávání dětí ze 
školy a přípravy na vyučování. Pravidelný režim spolu s na-
stavenými pravidly přispívá u dítěte k vytváření pocitu jistoty. 
Sdílejte své vzpomínky. Co jste vy potřebovali od rodičů, od 
učitele, od kamarádů, když jste byli malí, abyste se cítili mo-
tivovaní jít do školy? Jak jste si s tím poradili? Pro děti bývají 
tyto rozmluvy s rodiči velmi cenné a obohacující. Promluvte 
si o tom, z čeho mají obavy, v případě potřeby se svěřte třídní 
učitelce - vše Vám vysvětlí a poskytne podporu.

V sousedních Štěrboholech nově otevírají přípravnou třídu 
pro děti s odkladem povinné školní docházky a pro předško-
láky. Plánuje ZŠ Kutnohorská výhledově něco podobného?

Do přípravné třídy lze přijmout jen děti, u kterých je předpoklad, 
že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj a kterým byl 
současně udělen odklad povinné školní docházky. Pro otevření 
přípravné třídy je potřebný minimální počet 10 dětí s odkladem 
povinné školní docházky. Naše škola má například jen pět od-
kladů. ZŠ Štěrboholy, právě řeší otázku s nedostatečnou napl-
něností přípravné třídy. Rodiče raději volí poslední rok v ma-
teřské škole s kamarády, než by převládal zájem o přípravnou 
třídu. Přípravná třída je ideální pro školy, kde není problém třídu 
kapacitně naplnit a mít vhodné prostorové podmínky. 

Děti se k nám do školy těší,
 což je jedna z priorit naší školy.
 

„
“
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DĚNÍ U HASIČŮ 
Při psaní  minulého sloupku o hasičích řádila 
naplno ukrajinská krize a mladé hasiče a dospělé 
sportovce čekalo vyvrcholení sportovní sezóny. 
Od té doby se řada věcí vyvinula a my si pro Vás 
níže v několika řádcích dovolujeme shrnout hlavní 
aktivity výjezdové jednotky a představit úspěchy 
našich mladých hasičů a dospělých sportovců

Dozvuk ukrajinské krize 
Malým ohlédnutím za hlavní vlnou ukrajinské krize je možné 
zkonstatovat, že se naši hasiči naplno podíleli ve všech 
oblastech při zdolávání dopadů této krize. Kromě prvopo-
čátečních sbírek a jejich transportu na potřebná místa se 
naši hasiči podíleli na provozu Krajského asistenčního cen-
tra pomoci Ukrajině (KACPU), zajištění chodu shromaždiště 
uprchlíků na hlavním nádraží v  Praze, dále najeli tisíce ki-
lometrů při transportu uprchlíků ze shromaždiště do místa 
ubytování či k registraci do KACPU. V neposlední řadě byly 
drženy na žádost profesionálních hasičů pohotovosti na 
zbrojnici z důvodu velkého personálního nasazení profesio-
nálních hasičů na ostatních činnostech. Po zvládnutí prvních 
vln ukrajinské krize naši hasiči byli nasazeni i při stavbě 
přechodného bydlení pro uprchlíky ve formě stanového 
městečka a částečně se doposud podílí na jeho chodu. 

Předsednictví EU
Nynější půl rok je Česká republika předsednickou zemí Evropské 
unie. Mnohá jednání a doprovodné akce probíhají v souvislosti 
s předsednictvím právě na území hl. m. Prahy. Vzhledem k tomu, 
že se na těchto akcích setkávají nejvyšší představitelé člen-
ských zemí, naše jednotka se aktivně podílí na zajištění zvýšené 
bezpečnosti formou pohotovostí na vlastní zbrojnici. 

Dětské dny
V průběhu měsíce června jsme se velice rádi zúčastnili něko-
lika dětských dní. Kromě spolupořádání dětského dne u nás 
v městské části, jsme se účastnili dětského dne ve Fakultní 
nemocnici Královské Vinohrady a v  Městské části Praha – 
Křeslice. My jsme si všechny dětské dny velmi užili, vřele 
doufáme, že i děti byly spokojeny a svůj den si náležitě užily.

První půl rok u hasičů
Za prvního půl roku naše jednotka vyjížděla celkem 
k 56 událostem, z toho bylo celkem 23 požárů, 17 technic-
kých pomocí (čerpání vody, odstranění spadlých stromů 
apod.) a zbylých 26 byly jiné různorodé případy. Hasiči nelení 
ani při výcvicích. Za uběhlý rok se podařilo zrealizovat řada 
odborných výcviků. Hasiči opakovali základní znalosti jako 
je poskytování první pomoci nebo zdolávání požárů, ale ta-
ké se věnovali vysoce odborné činnosti například v podobě 
práce ve výškách či v podobě vodní záchrany. V době psaní 
tohoto příspěvku probíhají hasební práce při masivním po-
žáru v oblasti národního parku České Švýcarsko. Naše jed-
notka nabídla pomoc při zdolávání této mimořádné události 
a je kdykoli připravena okamžitě vyjet na pomoc. Doufáme 
však, že požár bude brzy lokalizován. 
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Kolektiv mladých hasičů
10. a 11. června proběhlo Městské kolo hry Plamen v kategorii 
starších žáků. Na Závodu požárnické všestrannosti naše 
družstvo získalo čtvrté místo a mělo, co dohánět. Druhý den 
na závodní dráze však byly výkony na hraně možností našich 
dětí, a hlavně se na to dalo koukat. Dolnoměcholupští starší 
žáci bojovali až do poslední chvíle, a nakonec si domů od-
vezli zasloužené stříbrné medaile.

1.-3. července se konalo MČR v požárním sportu dorostu. 
První den byl věnován soutěži družstev dorostenek. O vr-
cholu sportovní sezony nejvíce řekne výpověď přímo našich 
reprezentantek:

„Svůj závodní den jsme začaly bezchybnými testy, což byla 
velká úleva pro všechny v týmu vzhledem k nezdařenému tré-
ninkovému čtvrtečnímu psaní testů na hasičárně. Na štafetě 
jsme vybojovaly po zaváhání na předávce 7. místo. Na řadu 
přišly stovky, kde jsme zaběhly náš letošní nejlepší součet časů, 
který nám přinesl 6. místo. Před námi byla už jen královská 
disciplína. První pokus jsme rozběhly pěkně, ale vítr na nást-
řicích dělal své, a tak jsme si zapsaly čas 34,95. Ačkoli jsme 
s tímto časem nebyly moc spokojené, tak jak se ukázalo poz-
ději, s větrnými podmínkami jsme si poradily jako jedny z nej-
lepších a náš čas stačil na třetí místo v této disciplíně. Lehký 
smutek z dosaženého času tak přebila radost z medaile!

Celkově jsme se díky našim vyrovnaným výkonům umístily na 
krásném 5. místě.“

Třetí den MČR dorostu soutěžili jednotlivci a jednotlivkyně 
v běhu na 100 m s překážkami a v tzv. Dvojboji. V kategorii 
mladších žáků si postup na MČR vybojoval Juraj Pčolinský, 
který zde skončil na celkovém sedmém místě. Michal Pop-
simov skončil v kategorii starších žáků taktéž na celkovém 
7. místě. V kategorii starších dorostenek soutěžila Kateřina 
Šachová ze sousedního SDH Kolovraty, která vybojovala 
skvělé 4. místo v celkovém hodnocení.

Požární sport
12. června si pražská družstva poměřila síly na Městském 
kole v  požárním sportu. Naše družstvo žen prokázalo, že 
svými výkony patří mezi českou špičku a postoupilo na MČR 
v požárním sportu, které se bude konat 26.-28. srpna v Par-
dubicích. Držte našim děvčatům palce!

Družstvo mužů, které je stále složeno zejména z dorostenců 
a našich odchovanců, obsadilo na městském kole třetí místo. 
Nejlépe si vedl Lukáš Plhal, který vyhrál na „stovkách“.

18. června se naši závodníci účastnili 2. kola Českého poháru, 
které se konalo v Praze – Hostivaři. Nejlepších výkonů dosáh-
nul v mladších dorostencích třetí Juraj Pčolinský, a v kategorii 
středních dorostenek si stříbro vybojovala Klára Vojtová.

18.-24. 7. se ve slovinském Celje konala Hasičská olympiáda, 
největší světová sportovní akce hasičů. Mezi mnoha (často 
úspěšnými) českými družstvy reprezentovali naši zemi také 
naši Kristýna Vojtová, Klára Popsimovová, Lukáš Plhal, Michal 
Popsimov, Kamila Bartošková a Tereza Opavová.

Děkujeme za vaši přízeň!
Petr Vltavský, Ondřej Vojta, Kristýna Vojtová



18

SENIOŘI

Z ČINNOSTI KLUBU 
DOLNOMĚCHOLUPSKÝCH SENIORŮ (KS)
Průměrný věk 86 členů našeho klubu se blíží k osmdesátce. Senioři sice trpělivě překonávají fyzické trable, ale 
mnohem více trpí osamělostí. A proto je krédem našeho Klubu seniorů organizovat stmelující pobytové akce 
a společné výlety, abychom se necítili sami a dostali příležitost najít si nové kamarády.

Za čerstvým vzduchem do Jánských Lázní
Ve dnech 4.–11. června absolvovala skupina 20 seniorů tý-
denní ozdravný pobyt v Janských Lázních. Přestože to bylo 
v  Lázních, nebyl to pobyt s  lázeňskými procedurami, ale 
stmelující pobyt v  horském hotelu Astoria, odkud skupina 
účastníků vyrážela každý den na dlouhé túry na zdravém 
vzduchu.

A jak jsem již dříve avizoval, ne všichni senioři se mohou 
vzdálit z domova na celý týden, ať již z důvodu péče o zvířata 
nebo o manžela. Pro ty jsme následně zorganizovali obdobně 
úspěšnou krátkodobou akci v  Poděbradech. Ale to bych 
předbíhal...

Soutěžní výstava Šikovné ruce seniorů 
Asi vůbec nejúspěšnější akcí KS tohoto období byla společná 
návštěva soutěžní výstavy Šikovné ruce seniorů na výstavišti 
v  Lysé nad Labem dne 16. června. Je až neuvěřitelné, co 
všechno sedm našich seniorek dokázalo svýma šikovnýma 
rukama vytvořit – výšivky, obrazy, pletené dekorace, 

polštářky, vázy. To je nejen důkaz o aktivitě našich členek, 
ale také velká propagace Dolních Měcholup jako dobrého 
místa k žití. Nebudeme je zde vyjmenovávat, ale jsou připra-
veny mezi sebe přijmout další šikulku.

Po slavnostní ceremonii vyhodnocení soutěže jsme se vyda-
li po nákupech na přilehlém trhu či na prohlídku církevních 
pamětihodností. I když někteří skončili jen u zmrzliny, jiní 
došli přes klášter až na zámek, v němž nyní sídlí Dům seniorů 
v Lysé. A nazpět zase vlakem...

Setkání u kafíčka
Schůzka členů KS dne 27. června byla na zahradu Domu 
s pečovatelskou službou svolána pod názvem „Setkání u ka-
fíčka“. Na programu jsme měli návrh akcí na 3. čtvrtletí a při-
hlašování na již zmíněný krátkodobý lázeňský wellness pobyt 
v Poděbradech. Přestože to mělo být posezení u  kafíčka, 
na kafíčko vůbec nedošlo, protože ten den bylo horko na 
padnutí, že se ve stínu popíjela jen studená voda, ochuce-
ná mátou z našich zahrádek.
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Objevování Poděbrad
Dvoudenní pobytová akce 6. a 7. července s jedním přespá-
ním v nově otevřeném lázeňském domě Chariclea v Podě-
bradech začínala hned po registraci v poledne prvního dne. 
Přes park kolem busty Bedřicha Smetany, jedné z prvních 
plastik v  lázních, jsme se vydali k  přístavišti lodí u zámku 
a než vyplul „parník“ Král Jiří, stihli jsme si ještě prohlédnout 
uměleckou výstavu na nádvoří. Parníkem jsme pak dopluli 
až k soutoku Labe s Cidlinou. Po návratu hurá do bazénu ne-
bo na procházku. Někteří došli až na golfové hřiště. 

Od lázeňského domu jsme dostali volné vstupenky na zají-
mavou výstavu sochařské dynastie Bendů v  blízké galerii 
Ludvíka Kuby, vstup do supermoderního wellness jsme měli 
bez omezení. Poděbrady slavily 550. výročí od založení měs-
ta, všude krásná parková výzdoba, už jen zmrzlina u fontány 
na kolonádě byl zážitek. Škoda, že promenádní koncerty se 
konají pouze v neděli, a my tam byli ve středu a ve čtvrtek! 
Zbývalo tam toho ještě hodně k vidění, dalo by se tam ještě 
den vydržet, tak uvidíme příště. Po trati do Konopiště

Výlet Klubu na Konopiště dne 20. července začínal srazem 
účastníků u vlaku do Benešova v 8:22. V Benešově jsme se 
rozdělili na 2 skupiny. Méně pohybliví jeli na zámek rekre-
ačním eko-vláčkem, pohybliví šli tu 2,5kilometrovou trasu 
naučnou stezkou pěšky. Byl snad nejteplejší den v roce, hlá-
sili 37 °C, ale ve stínu zámeckým parku vládla veselá nálada. 
Skupiny se zase spojily na nádvoří u cukrárny a sotva jsme 
dolízali zmrzlinu, vyrazili jsme na prohlídku – měli jsme re-
zervovaný 1. prohlídkový okruh.

Na Konopišti jistě každý z  nás už někdy byl, ale dnes naši 
dobrou náladu ještě zpestřila průvodkyně, která pohotově 
 a  vtipně reagovala na naše otázky, při zasvěcování do složi-
tých příbuzenských vztahů mezi evropskou šlechtou, týkajících 
se státního zámku Konopiště. Nepohybliví pak spěchali na 
eko-vláček, pohybliví si ještě prohlédli muzeum svatého 
Jiří, které obsahuje unikátní sbírku devíti set zpodobnění 
sv. Jiří. Byl to hezký den! Horko vůbec nevadilo.

Za KS Jiří Škába
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SK DOLNÍ MĚCHOLUPY 

Mládež
Mladší přípravce chyběly do závěru soutěže ještě 4 kola, která 
sehrála následovně: 19. kolo SK Čechie Uhříněves – SK DM 
7:24, 20. kolo SK DM – Běchovičtí Sršni 13:16, 21. kolo FK Slavoj 
Koloděje – SK DM 10:1, a 22. kolo SK DM – Viktoria Žižkov 17:15. 
Soutěž můžeme celkově ohodnotit velmi kladně - 16 výher, 
dvě remízy a 4 porážky při skóre 344:194, to je úspěch! Zajíma-
vostí je, že naši mladí hráči vyhráli všechny venkovní zápasy. 
Tímto jim i všem, kteří k jejich úspěchu přispěli, děkujeme za 
velmi dobrou reprezentaci sportovního klubu.

1 SK Čechie Uhříněves, z.s. "B" 22 17 2 3 71:15 53

2 TJ Sokol Stodůlky z.s. "B" 22 13 3 6 45:31 42

3 SK NUSLE z.s. 22 12 5 5 64:37 41

4 Sportovní klub Union Vršovice, z.s. "B" 22 11 6 5 49:31 39

5 FK Dukla Jižní Město z.s. "B" 22 12 2 8 59:41 38

6 Tělovýchovná jednota PRAGA "C" 22 10 4 8 59:40 34

7 Tělovýchovná jednota SOKOL BENICE 22 9 3 10 50:62 30

8 Sportovní klub Dolní Měcholupy, o.s. 22 8 3 11 44:45 27

9 AFK SLAVIA MALEŠICE 22 8 2 12 36:52 26

10 Fotbalový klub Čechie Dubeč, z.s. "B" 22 5 3 14 36:63 18

11 A.F.K. Olympia Šeberov 22 4 3 15 26:66 15

12 SK VIKTORIA ŠTĚRBOHOLY "B" 22 4 2 16 35:91 14

FOTBAL
Muži
Posledníma dvěma koly dohráli muži svoji soutěž s těmito výsledky: 21. kolo TJ Praga C – SK DM 4:0 a 22. kolo SK DM – TJ Sokol 
Benice 13:1. Díky tomu zakončili soutěž na osmém místě v tabulce.

Turnaje a plány na prázdniny

Zatímco si naši hráči po náročném závěru sezóny užívají 
zasloužené přestávky a prázdnin, my nadále pokračujeme 
v pravidelném informování o dění v mládežnických kategoriích. 

Jak jsme vás v  předcházejícím čísle informovali, v  rámci 
oslav 100. výročí od založení klubu jsme organizovali turnaje 
starších (r. 2012) a mladších přípravek. Účastnily se jich kluby 
SKDM, FK Dubeč a SK Viktoria Štěrboholy. V obou kategoriích 
podali naši hráči bojovné výkony. V kategorii starší přípravky 
jsme obsadili druhé místo za týmem SK Viktoria Štěrboholy. 
V kategorii mladší přípravky jsme obsadili třetí místo za vítěz-
nou FK Dubeč a druhou Viktorií Štěrboholy.      
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Po posledním zápase sezóny nás čekal další mezinárodní 
turnaj mladších přípravek Tonaso Cup 2022 - pro hráče na-
rozené 1. ledna 2013  a mladší. Vítězem turnaje se stal klub 
MFK Havířov (další účastníky a výsledky najdete na strán-
kách fknestemice.sklub.cz) trénovaný bývalým hráčem AC 
Sparta Praha Miroslavem Matušovičem. Náročnost turnaje 
byla umocněna nejen vysokým počtem účastníků (48 týmů) 
a  počtem zápasů, ale také sobotním deštivým počasím, 
a naopak nedělním horkem. 

Náš klub, který reprezentovalo pět hráčů ročníku 2013, dva 
hráči ročníku 2014 a dva ročníku 2015 se umístil na skvělém 
22. místě. 

K vytvoření výborné nálady v týmu nám pomohlo i společné 
ubytování na koupališti v  Povrlech. Proto velké díky patří 
všem rodičům, kteří obětovali svůj víkend, přijeli podpořit 
naše hráče a vytvořili skvělou atmosféru. 

Ani v rámci probíhajících prázdnin klub nezahálel a ve spo-
lupráci se Stanislavem Bejdou uspořádal příměstský fot-
balový tábor. Poslední srpnový týden se naše mládež pod 
vedením trenérů Kosmyho, Spartyho a Milana účastní fot-
balového soustředění v Benecku. Následně nás čekají první 
ostré fotbalové zápasy mladší a starší přípravky. 

Těšíme se na vaši podporu na zápasech a současně zveme 
nováčky na naše fotbalové tréninky. Startujeme hned po 
letních prázdninách a velmi rádi přivítáme všechny nové 
děti ročníku 2012 a mladší.

STOLNÍ TENIS
Stolní tenis má teď až do konce září pouze tréninkový režim. 
Soutěže zahájíme na konci září.



24

SPORT

Červen patřil nejen ukončení fotbaloví sezony 2021/2022, 
ale především oslavám významného jubilea, tedy stého 
výročí od založení našeho fotbalového klubu. Pojďme se 
společně podívat, jak 11. červenec 2022 probíhal.

Místem oslav bylo jak jinak než fotbalové hřiště a přilehlá 
ulice Ke Školce. Celá akce byla zahájena v 10 hodin dopoledne 
turnajem mladších a starších přípravek. 

Po turnaji našich nadějí byly přímo na hřišti připraveny hry 
a úkoly pro děti, ve kterých si mohly osvojit nebo zdokonalit 
fotbalové dovednosti. Motivací byla nejen zábava, ale také 
odměny v podobě věcných dárků.

Poté nastoupili k přátelskému zápasu naši bývalí hráči – ti 
starší pod kapitánem Michalem Kohoutem, ti mladší pod 
kapitánem Janem Štychou. Myslím, že jsme viděli zajíma-
vou konfrontaci obou složených týmů, kde však nešlo o vý-
sledek. Bylo vidět, že si to kluci i přes velké vedro náramně 
užívali a divákům připravili dost pohledných akcí, za které 
byli odměněni velkým potleskem. Zajímavý zápas nakonec 
skončil smírně 4:4. 

Dalším bodem programu bylo vystoupení taneční skupiny 
Cheerleaders, které velmi děkujeme za jejich příspěvek 
k oslavám výročí 100 let založení SK. 

Hlavním programem oslav bylo utkání našeho A-týmu s bý-
valými hráči týmu Bohemians Praha 1905 v čele s Antonínem 
Panenkou a Karolem Dobiášem. Musím říci, že to byl opravdu 
velký zážitek, vidět tyto dvě zářivé legendy českého fotbalu 
na našem hřišti. O poločase se navíc oba jmenovaní vydali 
před tribunu a trávili čas s fanoušky. 

Samotný zápas přinesl snahu našich hráčů alespoň jednou 
překonat gólmana hostů, což se nakonec bohužel nepovedlo. 
Po dvou brankách Milana Škody a trefě Dalibora Slezáka 
jsme Bohemians podlehli 0:3. 

K velmi dobrému zápasu přispěli také rozhodčí v čele s míst-
ním rodákem Pavlem Kohoutem. Zápas byl završen společnou 
fotografií. Tím však oslavy nekončily.

Další atrakcí byla střelba na hodnotné ceny umístěné v brance 
i dražba dresu Bohemians Praha 1905 s podpisy přítomných 
hráčů. Příhozy se pomalu šplhaly nahoru, zastavily se až na 
pěkných 2700 Kč. Spokojený byl teda jak nový majitel dre-
su, tak organizátoři akce. Zbytek dne i večera byl v režii DJ 
a  moderátora pana Trnky, který rozproudil zábavu tak, že 
došlo i na tanec. Celý program oslav 100 let od založení SK 
byl ukončen ve 22 hodin krásným ohňostrojem. 

Chtěl bych zde poděkovat všem organizátorům celé akce, 
kteří se podíleli na přípravách oslav výročí, a zároveň bych 
moc a moc chtěl poděkovat všem našim sponzorům v čele s:
Městská část Dolní Měcholupy, společností Finep, STK 
Měcholupy Auto Veselý, STES, Pivovar   Panaczech, AQUA 
Palace, Atlas Copco a Ferda Fořt, který nám točil výbornou 
zmrzlinu. 

Velmi si vážíme Vaší pomoci – děkujeme.
Předseda SK DM  

OSLAVY 
100 LET VÝROČÍ 
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LETNÍ LEONARDO

Během letních měsíců je v Leonardu sezóna letních příměstských táborů. 
Tábory vedeme velmi aktivně a pohybově a většinu aktivit se snažíme realizovat 
v přírodě či v naší přírodní outdoorové učebně láskyplně přezdívané Panelka. 
Našimi tábory letos prošlo přes 180 děti. Prvním letním příměstským táborem 
byla tradiční dvoudenní Magická Praha. 

Magická Praha
Účelem tábora je poznávat Prahu. To znamená prolézat zapad-
lými pražskými končinami, které v sobě skrývají jisté kouzlo 
minulosti – proto magická. Letos jsme se byli podívat v Jinoni-
cích, na Střeleckém ostrově nebo v Grébovce. 

Geocaching
Dalšími červnovými tábory byly Geocaching, Umělecký tábor 
a Mini Olympiáda. V budově Leonarda vlastně ale nebyl ani jeden. 
Geocaching každý den vyjížděl do přírody hledat kešky (byli jsme 
se podívat třeba v historickém okolí města Sázavy), Mini Olym-
piáda trávila většinu času na hřištích nebo na Panelce a Umělci, 
pokud zrovna nevzali do rukou štětce nebo jiné umělecké ná-
stroje, tak jeli navštívit nějakou z mnoha pražských galerií. Zú-
častnili se například velmi zdařilého pátrání ve Veletržním paláci 
– řešili vraždu na obraze Jakuba Schikanedera.
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Hry, Minivýleťák
V posledním červnovém týdnu měly děti ještě možnost si vy-
tvořit vlastní deskovou hru na táboře Hry nebo vyrazit na ně-
jaký ten menší výlet do přírody. Tábor Minivýleťák byl letošní 
novinkou, věnovanou zejména dětem kolem 5 let – a osvědčil se. 
Děti si odnášely znalosti o turistických značkách, poznávaly, co 
je to mapa a kde na ní najdou sever a jih…a co to vlastně je.

Poslední den jim kolegové z tábora Hry připravili velkou turi-
stickou pátrací orientační soutěž – a moc se povedla. Užili si 
to malí i hrdí velcí, kteří si tak nabrousili svoje dovednosti ve 
tvorbě nejen deskovek.

Další tábory
V srpnu se konalo dalších sedm běhů táborů, mezi jinými 
patří například Únikovky s šiframi, Po stopách duchů 
Minumělci nebo English Campy (začátečníci i pokročilí).

Začátek nového školního roku se však pomalu ale jistě blíží. 
Termín začátku školního roku je v centrále na Kutnohorské 
i na pobočce v Malém Háji stanoven na pondělí 12. září 2022.

Těsně předtím ještě naše prostory projdou čerstvým malo-
váním, opravami a úpravami.

Opět se snažíme pokrýt široké spektrum naučných, 
sportovních, pohybových, uměleckých i jazykových kurzů. 
Mezi letošní novinky ale patří:

• návrat Atletické přípravky ve věkové kategorii 4-5 let a 5-7 let
• Německý jazyk v malé skupince pro úplné začátečníky
• Keramika rodičů a dětí – společná práce
•  I v oblasti znalostí a školních dovedností budeme stále na-

bízet individuální doučování, a to v českém a anglickém 
jazyce, matematiku samozřejmě také neopomíjíme. 

V případě v zájmu o naše kurzy začněte sledovat po 20.8. 
naše stránky www.leonardos.cz a přihlaste se včas online 
přes náš přihlašovací systém.

Těšíme se na další školní rok 2022/2023.
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Hornoměcholupská 1/528

kosmetické
studio

www.klickrasy.cz
@klickrasy

tel.: 608 706 633

DŮLEŽITÉ KONTAKTY
Úřad městské části: 272 706 441
Pošta Partner: 272 705 481
Městská policie: 272 700 662
Strážník 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

INZERCE
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