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ÚVODEM 
Jak se v průběhu roku 2020 ukázalo, celý letošní rok nebyl vůbec normální, a 

to nejen pro nás v České republice, ale i v Evropě a ve světě. Neočekávaným 

protivníkem útočícím na zdraví celosvětové populace se stala rychle se šířící 

epidemie/pandemie koronaviru COVID-19. Nákaza měla zničující dopad na zdravotní 

a sociální jistoty populace, na globální a celosvětovou ekonomiku, na vztahy mezi 

lidmi. Výrazně se odráží také v následujícím kronikářském zápisu z dění v Městské 

části Praha – Dolní Měcholupy v roce 2020. Řada připravovaných akcí byla zrušena 

nebo upravena tak, aby svým průběhem splnila přísná vládní hygienická opatření. 

1. PANDEMIE COVID-19 
Oficiální název získal koronavirus 11. února 2020, kdy Světovou zdravotnickou 

organizací dostal označení COVID-19. Nový typ koronaviru, který způsobuje 

onemocnění Covid-19, se rozšířil na konci roku 2019 z čínského města Wu-chan. 

Během dvou měsíců „dobyl“ virus všechny kontinenty s výjimkou Antarktidy. V Evropě 

byl nový koronavirus poprvé nahlášen v pátek 24. ledna 2020, kdy první případy 

nákazy oznámila Francie. V noci na úterý 28. ledna ohlásilo první nakažené také 

Německo, následovalo Finsko, Itálie, Rusko, Velká Británie, Švédsko, Španělsko, 

Belgie a pak také Česká republika. 

Vláda ČR tentokrát neváhala, dala na upozornění odborníků a nepopulárními 

kroky, s velkými ekonomickými a společenskými náklady zabránila rozsáhlému 

rozšíření nemoci do české populace. 

Za nezištné pomoci tisíců občanů a firem si lidé při nedostatku zdravotního 

materiálu pomohli ušít roušky a vyrobit dezinfekci. S pomoci odborníků a firem se 

potom podařilo sestavit základní strukturu Chytré karantény, kterou bylo potřeba dále 

rozvinout podle zkušeností a doporučení zúčastněných odborníků. Podařilo se za 

velmi krátkou dobu digitalizovat testování a trasování, integrovat mnoho 

zdravotnických subjektů do společného IT světa. To všechno bylo nové a mělo to 

v začátcích nakonec i úspěch v přístupu k řešení situace. Všechno také bylo 

podpořené velkým množstvím organizované, ale i dobrovolné práce. 

Většinou jsme ale byli trochu naivní, když jsme si někdy v červnu nebo na 

začátku července mysleli, že ta epidemie skončila a že se nevrátí. Vlastně jsme tehdy 

nechtěli moc poslouchat varování některých epidemiologů, že to byl jen začátek. Když 

se to pak v září potvrdilo, tak si lidé jen pomalu zvykali, že ta situace bude ještě horší. 

Tady jsme možná jako celá země zklamali, že jsme potřebná opatření nezavedli a 

nepřijímali včas. Konec roku nás zastihl v rozšíření epidemie v nejvyšším 5. stupni a 

stali jsme se zemí s jedněmi z nejhorších epidemických výsledků ve světě v přepočtu 

na 100 tisíc obyvatel. Už tak vážnou situaci pak jen zhoršovala ta část veřejnosti, která 

opatření nerespektuje a nedodržuje. I kvůli tomu tak špatně fungovala. 

Protože se pandemie COVID-19 stala rozhodující událostí a silou zásadně 

ovlivňující v letošním roce životy lidí na celém světě, je věnována této skutečnosti také 

odpovídající pozornost v naší kronice. 
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Časový průběh a dopady pandemie COVID-19 ve světě a v ČR jsou shrnuty do 

přílohy č. 1 kronikářského zápisu, který je součástí svazku textových příloh 

kroniky 2020. 

Koronavirus v MČ Praha – Dolní Měcholupy (F 22 – 23), (F 88 – 89) 

Všechna vládní nařízení, zákazy a doporučení se pochopitelně od března také 

promítla do každodenního života městské části D.M. Byla uzavřena základní škola 

a mateřská školka, v duchu nařízení vlády byl omezen provoz obchodů a provozoven 

v Retail parku a v obci, postupně byly omezovány provozní hodiny pro veřejnost úřadu 

MČ, pošty Partner, lékařů apod. Naopak v plném provozu zůstal např. Dům 

s pečovatelskou službou, domov pro seniory SeneCura, Dům Radost apod. Všechno 

to vyžadovalo občanskou solidaritu a nový náročný přístup všech pracovníků 

z naznačených dotčených oblastí MČ. Skvěle se zapojili také místní dobrovolní hasiči, 

kteří pomáhali, jak bylo potřeba svojí organizovanou pohotovostí v rámci hl m. Prahy, 

ale také na vyžádání MČ D.M. s cílem pomoci ochránit obyvatele MČ před možnou 

nákazou koronavirem a jejím šířením. Svůj díl odvedli také někteří občané a firmy 

v obci aktivní pomocí při šití roušek, kterých bylo v začátcích epidemie nedostatek. 

Pro dokreslení celkové situace jsou uvedeny některé zprávy z MČ D.M.: 

14. 3. 2020. Týden po vydařeném hasičském bále se v mobilech občanů D.M. 

ve 23:00 hodin objevila mobilní zpráva MÚ MČ Dolní Měcholupy: 

„Vážení občané, z důvodu vážnosti situace, považujeme za nutné vás informovat, 

že na Hasičském plese dne 7.3. byla osoba, která je nyní pozitivní na Covid-19. 

Ačkoli ještě hygienik nevydal žádné opatření, doporučujeme vám sledovat svůj 

zdravotní stav a aktuální informace, které budeme neprodleně zveřejňovat. 

Samozřejmě je důležité dodržovat již dříve zveřejněná pravidla a hygienické 

návyky. Rovněž doporučujeme omezit kontakt se seniory a seniorům 

doporučujeme zdržovat se ve svých domovech. Máme dobrovolníky, kteří mohou 

zajistit nákupy i venčení psů. Děkujeme za pochopení a zodpovědnost a 

zachování klidu“. 

16. 3. 2020 v 8:30 na Facebooku zpráva epidemiologa: „Dobrý den, epidemiolog 

právě potvrdil, že karanténa se na účastníky plesu nevztahuje. Děkujeme, že jste tuto 

vypjatou situaci zvládli. Dodržujte, prosím, pokyny a nařízení vlády. Přejeme všem 

pevné zdraví“. 

24. 3. 2020 Velké poděkování Pražské teplárenské za bezprostřední dárek 

750 jednorázových roušek pro Dolní Měcholupy, které převzal pan starosta z rukou 

obchodního ředitele Ing. Sluky. Dar od společnosti Pražská teplárenská předáváme 

na místa, kde je to nejvíc třeba. 400 ks roušek bylo např. předáno zástupci domova 

pro seniory SeneCura v Dolních Měcholupech. 

25. 3. 2020 V DPS bylo rozdáno druhé kolo roušek. Chraňte naše seniory a 

omezte návštěvy, nákupy v případě potřeby zajistíme. V Radosti jsou zatím všichni 

zdraví a zvládají. Vychovatelé to mají náročnější, protože musí zajišťovat také výuku 

a vaření. Předali jsme pro děti i zaměstnance roušky ušité našimi švadlenkami. Všichni 

moc děkují. Děkujeme také zaměstnancům mateřské školky, kteří doma nezahálí a 
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věnovali nám roušky. Jedna z paní učitelek doplnila potřebu i dětských roušek. Moc si 

toho vážíme! 

Styk starosty MČ pomocí videokonference s Krizovým štábem Hl. m. Prahy 

umožňuje rychlou oboustrannou komunikaci mezi vedením města a vedením městské 

části. Operativně se tak řeší nastalé situace všedního života v MČ v návaznosti na 

požadavky Krizového štábu HMP a naopak. 

Také dobrovolní hasiči jsou na svém místě. Drží pohotovost a pomáhají tam, 

kde je třeba. Naše šikovné ženy kuchařky se také chopily iniciativy a připravují pro 

hasiče v pohotovosti domácí občerstvení. Každý to, co umí a co je třeba. Hasiči také 

předávali tekutý dezinfekční prostředek na ruce AntiCOVID, který byl objednán a 

vydáván občanům ZDARMA. Byl k vyzvednutí před hasičskou zbrojnicí a příslušníci 

pohotovostní jednotky SDH jej vydávali do přinesených vlastních nádob o objemu 0,5l. 

Dezinfekci dovezli a dodali také našim lékařům, do DPS a nabídli do domů SVJ. 

Někteří obyvatelé využili svého volna a pomáhají ve dnech, kdy nemohou být 

ve svém zaměstnání. Pomáhají ale i ti, kteří přitom chodí do práce. Pomoc nabídli také 

některé firmy se sídlem v obci. 

Náš úřad i pošta pracovaly s omezením a také měly přestávku ve svém 

fungování z důvodu karantény. Aktuální zprávy a dění v obci bylo možné sledovat 

především na webu a FB, nebo také ve zprávách v mobilním rozhlase. 

Taková situace trvala prakticky až do konce dubna. V květnu 2020 pak začala 

vláda vyhlašovat postupná opatření, vedoucí k rozvolňování některých zákazů a 

omezení, která se pochopitelně dotýkala i života v obci. K zásadním patřilo opětovné 

otevření ZŠ a MŠ při respektování všech platných vyhlášek, hygienických omezení a 

opatření, platných pro určené období. 

Škola i školka byly připravené na nástup dětí do školního procesu 25. 5. 2020. 

Předem byly školní prostory vydezinfikovány nově vyvinutým dezinfekčním 

prostředkem PHMG, který má silný biocidní účinek proti virům, bakteriím a houbám. 

Neohrožuje bezpečnost člověka, zvířat a rostlin, nedráždí oči ani sliznice a 

nezpůsobuje alergické reakce. Je dlouhodobě stabilní a to až 21 dní 

21. 5. 2020 Proběhla provozní porada na naší základní škole. Učitelé jsou 

připraveni, znají závazná pravidla i doporučení. Školní docházka není do konce 

školního roku povinná, je zřízeno i tzv. distanční vyučování, od personálu školy to 

vyžaduje zcela mimořádné úsilí. 

Prostor v sousedící sportovní hale byl přizpůsoben k bezpečnému stravování 

dětí. Tráva kolem školy byla posekána. Ředitel školy požádal občany, aby respektovali 

to, že se zde děti budou pohybovat po skupinkách i v průběhu vyučování a občané by 

v té době měli využívat druhou polovinu parku, aby bylo možné dodržovat potřebná 

bezpečnostní opatření. 

26. 5. 2020 školy hlásí: Nejen ve škole, ale i ve školce musíme dbát na 

hygienická opatření, přesto tu máme 60 spokojených a veselých dětí. Všichni to 
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zvládají s úsměvem. Díky paní učitelkám a ostatním zaměstnancům tu vládne pohoda. 

Rodiče jsou vstřícní a skvěle spolupracují. 

29. 6. 2020 Ve zprávách ČT1 bylo oznámeno a na mapce zobrazeno, že v MČ 

Praha – Dolní Měcholupy je nové ohnisko onemocnění Covid-19. Jak se ale ukázalo, 

jednalo se dezinformaci, kterou na dotaz tajemnice MČ p. Fořtové upřesnila vedoucí 

protiepidemického oddělení Prahy 10 p. K. Vítková Veselá: 

„Stanovisko k pondělním zprávám na ČT1 30. 6. 2020: Na základě našeho 

telefonického hovoru ze dne 30. 6. níže zasílám krátké vyjádření k počtu 

onemocnění Covid-19 v Městské části Praha – Dolní Měcholupy. Od 1. 3. 2020, 

kdy byly na území ČR potvrzeny první případy onemocnění Covid-19, bylo u osob 

s pobytem v Městské části Praha – Dolní Měcholupy potvrzeno celkem 16 

případů onemocnění Covid-19. Z toho 13 těchto onemocnění spadá do období 

10. – 23. 3. 2020 v souvislosti s konáním Hasičského bálu v této městské části. 

Zbylá 3 onemocnění v rodinné souvislosti byla potvrzena počátkem června. Z 

výše uvedeného je tedy zřejmé, že Městská část Praha – Dolní Měcholupy v 

současné době nejeví známky ohniska onemocnění Covid-19.“ 

Očekávaná omluva za nesprávnou informaci od redakce ČT1 ale nedorazila! 

Protikoronavirová opatření pak s různou intenzitou ovlivňovala řadu 

připravených akcí v Dolních Měcholupech. Některé se ale díky celoplošnému 

rozvolňování situace podařilo uskutečnit i při splnění v té době platných organizačních 

epidemiologických opatření. 

Druhá vlna pandemie COVID-19 dolehla také na život v obci po prázdninách. 

Září 2020 v Dolních Měcholupech začal relativně v klidu. Především byl zahájen 

nový školní rok v MŠ a v ZŠ a rozběhla se většina akcí připravovaných na období po 

prázdninách. 

Říjen byl ale už obrazem toho, co se dělo ve společnosti naší země, ale nakonec 

i ve světě. Koronavir se razantně znovu hlásí, znervózňuje občany nejen svojí 

agresivitou, ale i mohutností svojí síly a rozsahu. Nová krizová opatření vlády ČR se 

pak také v plném rozsahu promítla i do každodenního života městské části Dolní 

Měcholupy. V podstatě se opakovala v některých oblastech opatření z 1. vlny 

koronavirové pandemie na jaře letošního roku, na některá opatření byli občané a 

správa MČ již ze zkušeností připravena. Z nových krizových opatření vyplynulo, že ke 

změnám dojde také v provozu školských zařízení. Po razantním omezení teoretické 

výuky na vysokých a středních školách byly od 14. října zcela uzavřeny i školy 

základní, družiny a školské kluby. V základní škole se přešlo v plném rozsahu na 

distanční vyučování. 

14. 10. 2020 V naší městské části bylo možno podpořit restaurační provozovny, 

které musely omezit svou běžnou činnost. Bylo zřízeno výdejové okénko a 

objednávání bylo možné v restauraci Měcholupský park, v TRIO MALÝ HÁJ nebo 

v restauraci U Tomáše. Místní pivovar PANACZECH nově doručoval i na vyžádání až 

k zákazníkům. 
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21. 10. 2020 V době 17:30 - 18:00 se opět vydávala občanům dezinfekce 

AntiCOVID do vlastních nádob prostřednictvím místních dobrovolných hasičů. 

Druhá vlna pandemie koronaviru zasáhla pochopitelně také do dalších oblastí 

života v obci – omezeními ve službách, v činnosti MŠ a ZŠ, ve volnočasových 

aktivitách, v Leonardu, v sociálních a zdravotních službách, ve sportovních 

organizacích, klubech apod. Řada připravovaných akcí musela být zrušena nebo 

zásadně omezena tak, aby splňovala v té době platná přísná hygienická opatření. 

Ke zvolňování opatření sice došlo prakticky až k 3. 12. 2020 kdy celá ČR přešla 

do 3. stupně podle PES (Protiepidemický systém ČR). To ale netrvalo dlouho a 

následoval velký obrat a už od 27. 12. jsme byli opět v nejvyšším 5. stupni PES se 

všemi přísnými zákazy a opatřeními, která tak výrazně omezila činnost občanů v MČ 

Dolní Měcholupy. 

2. VYBRANÉ UDÁLOSTI ROKU 
Události ve světě – výběr pro dokreslení celkové atmosféry v roce 2020. 

2. ledna 2020 Velitel íránských elitních jednotek Kásim Solejmání zemřel v 

noci na pátek po americkém raketovém útoku na letiště v iráckém Bagdádu. 

Dvaašedesátiletý velitel patřil mezi nejmocnější muže Íránu.  

10. ledna 2020 Britský Princ Harry (35) a vévodkyně Meghan (38) se vzdali 

svých rolí v královské rodině a rozhodli se finančně osamostatnit. Tahle zpráva přišla 

jako blesk z čistého nebe a šokovala celou Británii. Dokonce ani 

královna Alžběta II. (93) a Harryho bratr William (37) nebyli dopředu informováni. 

11. ledna 2020 Vojáci Iránských revolučních gard nedopatřením sestřelili 

ukrajinské dopravní letadlo – uvedla Iránská státní televize. V jeho troskách 8. 1. 

zahynulo 176 lidí.  Kromě Íráčanů byli na palubě sestřeleného stroje také občané 

Kanady a Ukrajiny. Později oznámil velitel letectva a protivzdušné obrany Íránských 

revolučních gard, že důstojník, který byl ve službě, chybně považoval letadlo za 

nepřátelskou střelu s plochou dráhou letu a vydal rozkaz sestřelit ho. 

15. ledna 2020 Předseda vlády Ruské federace Dmitrij Medveděv oznámil 

rozpuštění vlády. Jako nového premiéra vzápětí navrhl ruský prezident Putin Michaila 

Mišustina. O odstoupení vlády předem podle ruské redakce BBC nevěděli ani její 

členové, šlo o „naprosté překvapení“ související s úpravami ústavy. 

16. ledna 2020 Americký prezident Donald Trump a čínský vicepremiér 

Liou Che podepsali první fázi obchodní dohody. Dohoda je zatím největším krokem 

k vyřešení 18 měsíců trvající obchodní války mezi dvěma největšími ekonomikami 

světa, která rozbouřila finanční trhy a zpomalila globální ekonomický růst. 

24. 1. 2020 Brexitovou "rozvodovou" dohodu podepsali představitelé 

Evropské unie a Spojeného království. Tato dohoda by po ratifikaci Evropským 

parlamentem (29. 1.) měla ukončit spojení Spojeného království s unijní 

"sedmadvacítkou". 

https://www.facebook.com/MCDolniMecholupy/?__cft__%5b0%5d=AZWUfEX23aFYmp-UgBw2cD8leANl5VI4ZSMJq-i4B-W3VcGf63mHDk0aCShWZQeYeFjRvk83c9GKXAwIwraLvzLApJMM-fxdkb6jJSxkgLe3BqHPGY1LMUh1bRK0zLqfKQix-e9urR3Ao991b-3tqXpd2L0dqFxI8gHytOEFh0xEk-wHKO86t3R_TeChth76cFs&__tn__=%3C%2CP-R
https://www.facebook.com/MCDolniMecholupy/?__cft__%5b0%5d=AZWUfEX23aFYmp-UgBw2cD8leANl5VI4ZSMJq-i4B-W3VcGf63mHDk0aCShWZQeYeFjRvk83c9GKXAwIwraLvzLApJMM-fxdkb6jJSxkgLe3BqHPGY1LMUh1bRK0zLqfKQix-e9urR3Ao991b-3tqXpd2L0dqFxI8gHytOEFh0xEk-wHKO86t3R_TeChth76cFs&__tn__=%3C%2CP-R
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31. 1. 2020 Dneškem opouští Velká Británie Evropskou unii. Slzy štěstí, 

objímání i pár zklamaných obličejů na Parlament Square ve Westminsteru, kde sídlí 

vláda i obě komory parlamentu. V noci na 1. 2. 2020 se ale mohutně slavilo. 

4. 2. 2020 Evropská unie odsoudila ohlášený záměr Spojených států, aby 

jejich armáda začala v boji opět používat pozemní miny, a označila tento krok za 

"naprosto nepřijatelný". Mluvčí šéfa unijní diplomacie v prohlášení uvedla, že prezident 

Donald Trump svým rozhodnutím zrušit zákaz používání min na bojišti, který v roce 

2014 přijal jeho předchůdce Barack Obama, podkopává mezinárodní dohodu, která za 

poslední období pomohla zachránit tisíce životů civilistů. 

10. 2. 2020 Alžběta II. je královnou už 68 let. V Londýně to připomněla salva 

z kanonů. Panovnice jubileum strávila v klidu svého venkovského sídla Sandringham. 

Jako nejdéle vládnoucí britská panovnice zažila Alžběta II. mnohé slavné i méně 

slavné momenty v dějinách Británie i královského domu. Naposledy se postarali 

o pozdvižení její vnuk princ Harry (35) s manželkou Meghan (38), když se rozhodli 

odpoutat se od královských povinností a pobývají v Kanadě. 

19. 3. 2020 Americký prezident Donald Trump zrušil summit hospodářsky 

nejvyspělejších zemí G7, který se měl uskutečnit v červnu v rezidenci Camp David. 

S odvoláním na Bílý dům se lídři USA, Kanady, Japonska, Německa, Francie, Itálie, 

Británie a zástupce Evropské unie spojí místo toho prostřednictvím videokonference. 

21. 3. 2020 „Šašek z Trnavy“ ve slovenském premiérském křesle. Lídr 

Obyčejných lidí a nezávislých osobností (OLaNO) Igor Matovič se po deseti letech ve 

vysoké politice dočkal triumfu. Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová ho jmenovala 

premiérem Slovenska. Politik s neortodoxním stylem komunikace má řadu příznivců i 

odpůrců. Jisté je, že se Matovič nikde necítí lépe než v záběru kamer a v centru 

pozornosti. Sám o sobě: „Šašek měl na hradě vždy jako jediný výhodu – říkat králi 

pravdu, takže v této roli se cítím v podstatě autentický… Čas ukáže. OLaNO se 

dohodlo na vytvoření koalice s populistickým hnutím Jsme rodina, dále s liberální 

stranou Svoboda a solidarita a se stranou Za lidi exprezidenta Andreje Kisky. 

24. 3. 2020 Olympijské hry v Tokiu se letos v létě kvůli pandemii koronaviru 

neuskuteční. Japonský premiér Šinzó Abe se v úterý s prezidentem Mezinárodního 

olympijského výboru (MOV) Thomasem Bachem dohodl v telefonickém rozhovoru na 

přeložení her na příští rok. Budou se konat nejpozději v létě 2021. 

6. 4. 2020 D. Trump v pondělí podepsal exekutivní příkaz, který podporuje 

těžbu zdrojů na Měsíci a asteroidech. Mj. se v něm uvádí, že „Američané by měli 

mít právo zapojit se do komerčního průzkumu, získávání a využívání zdrojů ve 

vesmíru, v souladu s platnými zákony.“ „Vesmír je legálně a fyzicky jedinečnou 

doménou lidské činnosti a Spojené státy ho nepovažují za globální veřejný statek 

(global commons),“ píše se v dotyčném dokumentu. Tento příkaz ostře kontrastuje s 

myšlenkou, že vesmír je jakýmsi „společným zdrojem“, který by měl být dostupný 

všem. 

12. 4. 2020 Papež František ve velikonočním poselství vyzval svět 

k zastavení všech ozbrojených konfliktů a také k solidaritě v době nynější pandemie 

nemoci COVID-19. Tradiční požehnání Urbi et Orbi (Městu a světu) papež pronesl 
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krátce poté, co v téměř liduprázdné Svatopetrské bazilice ve Vatikánu sloužil mši na 

Hod boží velikonoční, kterou lidé z celého světa mohli sledovat v živém přenosu přes 

internet či v televizi. 

20. 4. 2020 Cena americké lehké ropy zamířila do záporných hodnot! Podle 

analytiků jde o bezprecedentní situaci. Propad do záporných hodnot znamená, že 

prodávající v rámci kontraktu s květnovým dodáním nejenže za svou ropu nic 

nedostane, ale kupujícímu ještě musí za každý odebraný barel zaplatit. Trend se 

přitom hned tak otočit nemusí. Jen se tak prohloubí celkové negativní dopady 

koronavirové krize, kdy ekonomika nefunguje. 

30. 5. 2020 První let amerických astronautů americkou lodí z území 

Spojených států od roku 2011, kdy NASA ukončila program raketoplánů. 

Historickým prvkem mise je, že se do vesmíru dostal s lidskou posádku poprvé 

soukromý dopravce. Falcon 9 a Crew Dragon patří společnosti SpaceX podnikatele 

Elona Muska. Loď po 19 hodin trvajícím letu přistála na ISS. Soukromý byznys tak 

dobývá vesmír a vrací Američanům nezávislost na ruské technice. 

3. 6. 2020 Merkelová se odmítla zúčastnit schůzky s Trumpem. Evropští lídři 

prezidentovi USA nevěří. V posledních letech se Spojené státy soustřeďovaly pouze 

na sebe a vztahy s Evropou nebyly právě ideální. Spojenci ze Starého kontinentu už 

přestávají k americkému prezidentovi vzhlížet, protože se na něho nemohou 

spolehnout. Německá kancléřka Angela Merkelová teď odmítla účast na summitu G7, 

francouzský prezident Emmanuel Macron má také své výhrady. 

12. 7. 2020 Prezidentské volby v Polsku podle oficiálních výsledků vyhrál 

dosavadní prezident Duda. Ve druhém kole získal 10,440.648 hlasů (51,03 procenta) 

a Trzaskowski 10,018.263 hlasů (48,97 procenta). Znovuzvolení Andrzeje Dudy 

polským prezidentem znamená určitou stabilitu pro vládu strany Právo a Spravedlnost 

(PiS), která získala nejméně další tři roky do příštích parlamentních voleb pro klidné 

vládnutí. 

17. 7. 2020 se v Bruselu poprvé po pěti měsících osobně sešli šéfové států 

a vlád, aby projednali sedmiletý unijní rozpočet a také fond obnovy ekonomik. 

Evropská komise chce ekonomikám pro zotavení z koronavirové krize nad úroveň 

běžného unijního rozpočtu poskytnout 750 miliard eur (přes 20 bilionů korun). Tato 

částka, kterou si chce EK bezprecedentně vypůjčit na finančních trzích a využít přitom 

nejvyššího kreditního hodnocení EU, má zvýšit rozpočet na období 2021 až 2027 na 

celkových více než 1,8 bilionu eur. Celková výše grantů ve fondu obnovy bude 390 

miliard eur, na půjčky v něm bude připraveno 360 miliard. Česko bude v příštích sedmi 

letech z rozpočtu Evropské unie navýšeného o fond pokrizové obnovy ekonomik 

čerpat 35,7 miliardy eur (přes 960 miliard korun). Dalších 15,4 miliardy eur si bude 

moci za výhodných podmínek v rámci fondu vypůjčit. 

23. 7. 2020 Čínská vesmírná agentura úspěšně vyslala do kosmu loď, která 

má za několik měsíců dorazit k Marsu a vysadit na povrch pojízdnou laboratoř. Přistání 

na rudé planetě, které se předpokládá v dubnu nebo květnu příštího roku. Pokud se to 

podaří, bude Čína po USA teprve druhou zemí, která na povrchu rudé plenty bude 

takové zařízení provozovat. 
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1. 8. 2020 Američtí astronauti Robert Behnken a Douglas Hurley úspěšně 

absolvovali po dvou měsících pobytu na ISS návrat z Mezinárodní vesmírné stanice 

na Zemi. S lodí Crew Dragon společnosti SpaceX dosedli do vod Mexického zálivu. 

Přistání pilotované mise na moři bylo pro americkou kosmonautiku první po 45 letech. 

4. 8. 2020 Ničivá exploze v Bejrútu. Zkáza všude, kam oko dohlédne. Výbuch 

v Bejrútu si podle nejnovější bilance vyžádal přes sto třicet mrtvých a téměř čtyři tisíce 

zraněných. Česko poslalo na místo speciální tým na záchranu lidí z trosek. Odletělo 

36 záchranářů s pěti psy. Zároveň Česko poskytne Libanonu humanitární pomoc ve 

výši deseti milionů korun. Co mohlo být příčinou exploze se teprve vyšetřuje – od 

pumového útoku až po ty, které vinu připisují například svářečským pracím ve skladu 

ledku? Detonaci způsobilo právě 6 let skladované mnohasettunové množství ledku, 

zabaveného na cizí lodi v moři.  

8. 8. 2020 Americký ministr zahraničí Mike Pompeo podepsal ve Varšavě 

dohodu, která umožní vyslat další tisícovku amerických vojáků na základny do Polska. 

V současnosti jsou v zemi asi čtyři a půl tisíce amerických vojáků, kteří mají spolu s 

dalšími jednotkami NATO v Pobaltí odradit Rusko od případné agrese. Posko poskytne 

americkým vojákům bezplatné ubytování a stravování, palivo, sklady a k dispozici jim 

dá potřebnou infrastrukturu. Agentura Reuters uvedla, že za to Varšava zaplatí ročně 

navíc asi 500 milionů zlotých (téměř tři miliardy Kč). 

9. 8. 2020 Volby prezidenta Běloruska. V předchozích volbách, které se 

konaly v roce 2015, zvítězil autoritář Alexandr Lukašenko. Ten letos usiloval již o šestý 

mandát. Podle Ústřední volební komise se vítězem stal Alexandr Lukašenko 

s 80,08 % hlasů. Jeho hlavní oponentka Svjatlana Cichanouská obdržela podle 

volební komise 10,9 procenta hlasů, ale odmítla výsledek voleb akceptovat a prohlásila 

se za vítězku voleb. Následovaly mohutné demonstrace v Minsku, podle kterých byly 

volby zmanipulované a požadovaly odstoupení prezidenta Lukašenka. Z počátku byly 

demonstrace tvrdě potlačovány. Brutální způsob potlačování demonstrací odsoudila 

řada zemí včetně EU a ta také výsledky voleb neuznala. Vyzvala k novým volbám pod 

mezinárodním dohledem. 

15. 10. 2020 EU zveřejnila seznam šesti osob, na něž uvalila sankce za 

otravu předáka ruské opozice Alexeje Navalného. Jsou mezi nimi lidé z úřadu 

prezidenta Vladimira Putina či ředitel tajné služby FSB Alexandr Bortnikov nebo ruský 

státní chemický výzkumný ústav. K sankcím proti ruským představitelům se připojila 

také Velká Británie. Lidé zařazení na seznam budou mít zakázáno cestovat do EU a 

zmrazí se jejich majetek na území unie. 

3. 11. 2020 … je dnem voleb prezidenta USA. Prezident USA není vybírán 

přímo občany, ale sborem volitelů, kteří jsou voleni občany USA. Oficiální výsledky 

voleb budou známy až po sečtení výsledků ve všech státech USA a také všech 

korespondenčních hlasů.  

7. 11. 2020 Kandidát Demokratické strany Joe Biden byl podle amerických 

médií zvolen novým prezidentem Spojených států. Poráží tak dosavadního 

prezidenta Donalda Trumpa. Američané se v letošních prezidentských volbách 

přiklonili ke změně a poslali do Bílého domu kandidáta Demokratické strany Joea 



13 
 

Bidena. Během čtvrtého dne povolební nejistoty výsledek oznámila hlavní americká 

média a odstartovala tak oslavy v ulicích amerických měst a vlnu gratulací od 

zahraničních státníků včetně českého prezidenta Miloše Zemana. Dosavadní šéf 

Bílého domu Donald Trump zatím odmítá uznat porážku a hovoří o možnosti zvrácení 

ohlášeného výsledku přepočítáváním hlasů a žalobami. Podle jeho vyjádření byly 

volby ukradeny jemu a republikánům! Chybí ale zatím důkazy. 

Spolu s Bidenem byla do úřadu zvolena Kamala Harrisová, která se stane první ženou 

zastávající post viceprezidenty USA. 

25. 11. 2020 Americký prezident Donald Trump prohlásil, že opustí Bílý 

dům, pokud sbor volitelů zvolí novým prezidentem demokrata Joea Bidena. 

Podle analýz respektovaných amerických médií získal Biden hlasy 306 volitelů, 

zatímco Trump 232 volitelů. Demokratický kandidát si tak zajistil ve volitelském sboru 

výrazně více hlasů než 270, jež jsou nutné pro zvolení. Sbor volitelů bude o novém 

prezidentovi hlasovat 14. prosince. Výsledek jejich hlasování, které je považováno 

spíše za formalitu, bude oficiálně vyhlášen až 6. ledna. Inaugurace je naplánovaná na 

20. ledna. 

24. 12. 2020 Na Štědrý den se Londýn s Bruselem dohodly na podobě 

budoucích vztahů po 1. lednu 2021. Dohodu, která má 1240 stran hlavního textu 

a dalších 800 stran příloh, v Bruselu podepsali zástupci dvou unijních institucí – 

Evropské komise a Evropské rady. Evropský parlament zatím dohodu neschválil, 

hlasovat o ní bude až po Novém roce. Ujednání tak budou od 1. ledna platit jen 

provizorně. Dohoda mimo jiné umožní obchodovat mezi Británií a EU bez plošných cel. 

Premiér Johnson v projevu dohodu označil za jednu "z největších dohod o volném 

obchodě na světě". Dopady dohody o brexitu na české podniky budou, ale nebudou 

dramatické. Je třeba čekat další přemísťování investic, především výroby z Británie do 

Evropské unie. 

30. 12. 2020 Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová 

a předseda Evropské rady Charles Michel dnes, ve středu 30. prosince, 

podepsali dohodu s Velkou Britanií o obchodu a spolupráci po brexitu, které 

bylo dosaženo minulý týden po několika měsíčních jednáních. Dokumenty budou 

nyní zaslány do Londýna, aby je podepsal britský premiér Boris Johnson. Strany 

podepisují celkem tři dokumenty: dohodu o obchodu a spolupráci, dohodu o 

procedurách pro výměnu a ochranu důvěrných informací, a také dohodu o spolupráci 

v oblasti mírového využití atomové energie. 

Události roku v ČR a v Praze 
1. 1. 2020 Pražský novoroční ohňostroj (F 6 – 7), který byl odpálen 

z prostoru nad parkem Folimanka přilákal tisíce lidí. Zájemci sledovali ohňostroj s 

názvem Praha božská zejména ze zcela zaplněných ochozů u Kongresového centra, 

ale i z jiných míst centra Prahy. Ohňostroj, který byl financován a organizován ze sbírky 

a soukromých zdrojů, byl věnován zesnulým v loňském roce, především zpěváku Karlu 

Gottovi. Na úvod proto zazněla píseň v jeho podání Být stále mlád. 

Magistrát se vloni v Praze rozhodl místo ohňostroje uspořádat 

videomapping na budovu Národního muzea na Václavském náměstí. O nahrazení 
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klasického ohňostroje rozhodl v srpnu a jako důvod uvedl negativní důsledky 

pyrotechniky především na zvířata. Projekce na budovu Národního muzea měla název 

„My, Praha“, byla rozdělena do sedmi obrazů a trvala deset minut. 

19. 1. 2020 V Praze se sešli členové ODS na kongresu strany, aby si zvolili 

nové vedení. Dosavadní předseda Petr Fiala svůj post obhájil, neměl totiž 

protikandidáta. První místopředsedkyně Alexandra Udženija z vedení strany 

odstoupila, pozici získal Zbyněk Stanjura. Řadovými místopředsedy zůstávají Martin 

Kupka, Miloš Vystrčil a Martin Baxa, nově se k nim připojil Alexandr Vondra. 

20. 1. 2020 Demise ministra dopravy Vladimíra Kremlíka. Potíže s e-shopem 

na dálniční známky v tendru cca 400 mil. Kč byly poslední věcí, která mu ve funkci 

zlomila vaz. Premiér Babiš ho z důvodu předražení zakázky a nevypsání výběrového 

řízení odvolal a jmenoval novým ministrem K. Havlíčka, který tak povede dvě 

ministerstva – dopravy a průmyslu. 

25. 1. 2020 Na mimořádném sjezdu KDU ČSL v Praze se novým předsedou 

lidovců stal v prvním kole s 205 hlasy Marian Jurečka. Dosavadní předseda KDU 

M. Výborný odstoupil ze své funkce z rodinných důvodů. Moderní 

křesťanskodemokratická politika by se měla opírat o tři základní politické principy: 

rodina je nade vše, rodiče jsou hrdinové, děti jsou budoucnost. 

3. 2. 2020 Poslední rozloučení s dlouholetým teplickým primátorem a 

šéfem Senátu za ODS Jaroslavem Kuberou se uskutečnilo 3. 2. v Teplicích a také 

v pražském Rudolfinu, kde se sešli ústavní činitelé i další hosté. J. Kubera, který zemřel 

náhle 20. ledna ve věku 72 let, patřil mezi nejvýraznější politiky ODS. Prezident Miloš 

Zeman se rozhodl J. Kuberovi posmrtně udělit Řád bílého lva. 

19. 2. 2020 V čele horní komory parlamentu stane Miloš Vystrčil (ODS). 

Získal 52 ze 76 hlasů. V prvním kole tajné volby tak porazil jediného protikandidáta 

Jiřího Růžičku (za TOP 09 a STAN). Nástupce náhle zesnulého Jaroslava Kubery 

(ODS) povede Senát do ustavení jeho nového vedení po podzimních volbách. 

22. 3. 2020 Benzín „přes noc“ zlevnil nejvýrazněji za více než 10 let. Benzín 

zlevnil ze dne na den o 35 haléřů na průměrnou cenu 29,31 koruny za litr, zatímco 

nafta zlevnila o 27 haléřů na 29,10 koruny za litr. V případě benzínu jde o nejvýraznější 

jednodenní zlevnění od 18. února 2010, tedy za více než deset let. Nafta pak včera 

zlevnila zde dne na den nejrapidněji od 12. prosince 2014. Za uplynulých sedm dní 

zlevnil benzín o 1,30 koruny na litr a nafta o 1,08 koruny. Pád cen pokračuje. 

30. 3. 2020 Výročí 100 let od schválení československé vlajky. Autorem byl 

pracovník Archivu ministerstva vnitra v Praze Jaroslav Kursa, který byl zároveň 

expertem ve věci užívání a úprav státního znaku. Jako historickou předlohu této 

podoby státní vlajky předložil středověký erb vladyků z Letné na Pelhřimovsku. Dnešní 

podoby se pak jeho návrh dočkal 23. ledna 1920, kdy se podvýbor znakové komise 

usnesl, že modrý klín bude sahat až do poloviny délky vlajky, a to z estetických důvodů. 

Barvy státní vlajky pak stanovil ústavní zákon z 29. února 1920. Dne 30. března 1920 

byla československá vlajka schválena. 
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20. 4. 2020 Rekonstrukci spodní části pražského Václavského náměstí 

zahájila stavební firma Hochtief. Oprava vyjde na 330 milionů Kč a skončí v roce 2021. 

Ve spodní části náměstí rekonstrukce rozšíří prostor pro pěší na úkor automobilů, 

přibýt mají pítka a zeleň. V budoucnu se promění i vzhled horní části Václavského 

náměstí, na kterou se podle plánů vedení města mají vrátit tramvaje. 

30. 4. 2020 Policejní ochranu má údajně nyní Pavel Novotný, starosta 

pražských Řeporyjí, stejně jako primátor Prahy Zdeněk Hřib a starosta Prahy 6 Ondřej 

Kolář. Důvodem má být opatření kvůli Rusovi, který má za úkol je tři zlikvidovat. 

Novotný (ODS), Kolář (TOP 09) a Hřib (Piráti) čelili v posledních týdnech kritice Ruska 

kvůli krokům, které učinily jejich úřady: vybudování pomníku vlasovcům, odstranění 

sochy maršála Koněva a přejmenování místa, kde sídlí ruská ambasáda, po ruském 

zavražděném opozičním politikovi Borisi Němcovovi. 

5. 5. 2020 Připomínka 75. výročí pražského povstání proběhla oficiálně 

u budovy Čs. rozhlasu. 

9. 5. 2020 Oslavy 75. výročí konce 2. světové války. Vloni stovky lidí, 

nastoupené jednotky i vojenská hudba. Letos pouze nejvyšší představitelé státu, 

armády, církve a veteránských organizací. 

4. 6. 2020 byl na Staroměstském náměstí znovu vztyčen Mariánský sloup 

s Pannou Marií na vrcholu monumentu. (F 45) Postaven byl císařem Ferdinandem III. 

jako poděkování Panně Marii za obranu Prahy před Švédy v roce 1648 a ukončení 

prvního celoevropského válečného konfliktu. 

10. 7. 2020 Zemřel Milouš Jakeš – předrevoluční generální tajemník 

ústředního výboru KSČ. Bylo mu 97 let. 

4. a 5. 8. 2020 Dvoudenní návštěva ministra zahraničí USA Mikea Pompea 

v Česku. Jednalo se především o spojenectví, kyberbezpečnosti, armádních výdajích, 

zakázce na dostavbu JE Dukovany apod. Premiéra Babiše hlavně zajímal obchod, 

vědecká spolupráce, čeští vědci v USA, vysoké školy, léky proti koronaviru nebo 

dohoda o obchodu mezi Spojenými státy a EU. 

15. 8. 2020 Pražský arcibiskup Dominik Duka požehnal Mariánský sloup, 

který se po 102 letech vrátil na Staroměstské náměstí v Praze. Duka zopakoval, že 

památník není výrazem zpupnosti katolické církve, ale výrazem vděčnosti za pomoc 

ve válkách. Na Staroměstském náměstí se už ráno sešli příznivci i odpůrci stavby, 

někteří v národních krojích. Většina se zúčastnila modlitby, další se za dozoru policie 

sešli u budovy radnice pod nápisy „Praha není Vatikán“ nebo „Sloup hanby“. 

30. 8. – 5. 9. 2020 Předseda Senátu Miloš Vystrčil dorazil s delegací 90 lidí 

včetně pražského primátora Zdeňka Hřiba na Tchaj-wan. Čínská diplomacie 

reagovala agresivně. „Přimějeme ho zaplatit vysokou cenu za jeho krátkozraké 

chování a politický oportunismus,“ prohlásil čínský ministr zahraničí Wang I. Ministr 

zahraničí ČR Petříček sdělil, že tato akce není součástí politiky ČR, prezident 

republiky, ani premiér Babiš tuto cestu nedoporučili. 

2. a 3. 10. 2020 Volby do Senátu ČR a krajských zastupitelstev. Do krajských 

zastupitelstev se volí každé čtyři roky, naposledy volby proběhly v roce 2016. Krajské 
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volby tehdy vyhrálo hnutí ANO, získalo 21,05 % hlasů a celkem 176 mandátů. Letošní 

volby v číslech: Volební účast: 37,95 %, pořadí stran ANO 21,83 %, Piráti 12,03 %, 

ODS 6,97%, SPD 6,14 %, STAN 6,05 %, KDU-ČSL 5,11 %, ČSSD 4,93 %, 

KSČM 4,76 %, ODS-TOP09 3,75 %, atd. Ihned po volbách začalo jednání mezi 

stranami o koalicích pro jednotlivá krajská zastupitelstva a o volbě hejtmanů 

jednotlivých krajů. V Praze se do krajských zastupitelstev letos nevolilo. 

Výsledky senátních voleb 2020 byly známy o týden později, tedy po 2. kole voleb. Na 

rozdíl od krajských voleb jsou senátní dvoukolové a volí se 1/3 poslanců Senátu. 

Konečné výsledky 2020 – získané mandáty: 

STAROSTOVÉ a Nezávislí 8 

KDU-ČSL 3 

Koalice ODS, STAN, TOP 09 2 

Koalice STAN, SLK 2 

Občanská demokratická strana 2 

SENÁTOR 21 2 

ANO 2011 1 

Česká pirátská strana 1 

HDK, TOP 09, SEN 21, Zelení, LES 1 

Koalice STAN, Piráti, TOP 09 1 
 

Výsledky znamenají výrazný nárůst mandátů pro opoziční strany a naopak naprostý 

neúspěch pro vládní strany. 

28. 10. 2020 Ve stínu koronaviru si Česko připomnělo výročí vzniku státu. 

V televizním projevu prezident Miloš Zeman řekl, že 28. říjen by měl být svátkem 

národní hrdosti. Slavnostní akt udělování státních vyznamenání na Pražském hradě 

prezident ale zrušil. Vyznamenání ale Zeman udělil, předá je až příští rok. Vyznamenal 

např. válečné veterány či zástupce armády, policie, hasičů i zdravotníků za jejich boj 

proti epidemii koronaviru nebo za statečnost. Řád bílého lva podle očekávání obdržel 

in memoriam i zpěvák Karel Gott. 

8. 11. 2020 Výročí 400 let bitvy na Bílé hoře. V Aleji Českých exulantů 

nedaleko bojiště na Bílé hoře, která je dnes součástí Prahy 6, mohou ode dneška lidé 

vidět Kříž smíření. Ceremoniál jeho odhalení se konal v den výročí bitvy z roku 1620. 

Připomenutí: V dvouhodinové bitvě na pláni nedaleko Prahy porazily 8. listopadu 1620 

dvě katolické armády stavovské vojsko, čímž bylo potlačeno povstání stavů. 

Následovaly postihy jeho účastníků, včetně popravy 27 českých pánů na 

Staroměstském náměstí v roce 1621. 

15. 11. 2020 Výročí úmrtí českého myslitele, spisovatele a zakladatele 

moderní pedagogiky Jana Amose Komenského (1592 až 1670) připomínají v 

mnoha zemích Česká centra. Od smrti biskupa Jednoty bratrské a pobělohorského 

exulanta uplyne 15. listopadu 350 let. Do událostí spojených s oslavami se zapojují 

pobočky Českých center v Římě, Bratislavě, Tokiu, Varšavě či v Rotterdamu. 

Nizozemsko je s Komenským neodmyslitelně spjato, v Amsterdamu strávil posledních 

14 let svého života. Jeho muzeum se nachází v Naardenu, kde je pohřben. 
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19. 11. 2020 Nižší daně – superhrubá mzda zrušena. Jednodušší daně, dvě 

sazby, vyšší sleva na poplatníka a stovky až tisíce korun na výplatní pásce navíc. Tak 

se dají ve stručnosti shrnout dopady nového daňového balíčku, který schválila 

sněmovna a který má začít platit příští rok. Mnozí odborníci a politici ale varují, že 

ekonomice moc nepomůže, a naopak výrazně poškodí v následujících letech státní 

rozpočet a také rozpočty krajů a obcí. Důvodem změny je především zrušení 

superhrubé mzdy, sazby daně ve výši 15 procent, nad 139,5 tisíce pak 23 procent a 

zvýšení slevy na poplatníka. Zavedení nových sazeb přitom byl nápad premiéra 

Andreje Babiše (ANO) a nesouhlasila s ním koaliční ČSSD. Čistý výpadek příjmů 

veřejných rozpočtů tak přesáhne sto miliard korun. Vedle tohoto opatření poslanci 

schválili i zvýšení daňové slevy na poplatníka, které má další výrazný dopad na snížení 

příjmů do státního rozpočtu a zadlužení země. Ministryně financí Alena Schillerová 

odhadla po schválení dopady na státní rozpočet na zhruba 130 miliard korun. 

Senát ovšem návrh rozpočtu upravil tak, že snížil dopad na ekonomiku země 

o 30 miliard a v této podobě byl dán k podpisu prezidentovi. Rozpočet by měl platit 

od 1. 1. 2021. 

Významné události v kultuře a sportu 
5. 1. 2020 Státní opera v Praze se po třech letech rekonstrukce otevřela. 

Její rekonstrukce stála 1,3 miliardy korun a trvala téměř tři roky. Zahajovací koncert 

nazvaný Státní opera v proměnách času (1888-2018) zahájila předehrou opery 

Richarda Wagnera Mistři pěvci norimberští. 

20. 1. 2020 oslavila Jana Brejchová 80. narozeniny. Člence slavného 

hereckého rodu, jejíž sestra i dcera se povolání rovněž věnují, se přezdívalo „česká 

Bardotka“. Seriál slavných lidí, kteří slaví osmdesátiny, tak pokračuje i letos. Populární 

herečka už se ale svému povolání několik let nevěnuje a žije zcela v ústraní. 

13. 3. 2020 Zemřela Dana Zátopková. (F 25) Zlatou medaili měla, děti ne. 

Takový byl životní osud naší legendární oštěpařky. I když Dana Zátopková žila ve stínu 

manžela, legendárního běžce Emila Zátopka, byla sama úspěšnou atletkou. 

Vybojovala zlatou olympijskou medaili ve stejný den, kdy to dokázal i její osudový muž. 

Tomu stála po boku až do jeho smrti a v pátek 13. března 2020 za ním v 97 letech 

odešla tam, kde už spolu zůstanou navěky. Přestože se Dana Zátopková původně 

věnovala házené, dokázala vybojovat zlatou olympijskou medaili v hodu oštěpem. 

Pohřeb se konal ve Strašnickém krematoriu a z důvodu antikoronavirových opatření 

pouze za účasti úzkého výběru funkcionářů sportu a v doprovodu cimbálové kapely 

Ondrášovců. Přenášen byl Českou televizí. 

14. 3. 2020 Legendární zpěvačka Eva Pilarová odešla do hudebního nebe 

(F 25) ve věku osmdesáti let. Zdravotní problémy pěveckou ikonu trápily od roku 2018, 

kdy si nešťastně zlomila rameno a stehenní kost. Následně byla Pilarová upoutána na 

lůžko a problémy se stupňovaly. Nakonec jedné z nejlepších českých zpěvaček selhaly 

ledviny. Eva Pilarová zemřela v Domově svatého Karla Boromejského v pražských 

Řepích v náručí svého muže Jana Kolomazníka (67). Na rozloučení s ní by přišlo veliké 

množství lidí, jenže pandemie koronaviru má jasná pravidla. Na pohřbu byl nakonec 
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přítomen pouze manžel zpěvačky a pár nejbližších, všichni s rouškami! Přítomná byla 

i vdova po Karlu Gottovi – Ivana. 

24. 3. 2020 Olympijské hry v Tokiu se letos v létě kvůli pandemii koronaviru 

neuskuteční a překládají se na léto příštího roku. Rozhodnutí tak postihlo nejen naše 

vrcholové sportovce, ale samozřejmě všechny sportovce světa. 

15. 3. – 30. 6. 2020 Je to období opatření proti pandemii koronaviru, který 

zasáhl výrazně celou společnost a do všech oblastí kultury i sportu. Veškerá činnost 

se prakticky zastavila, některé akce se pak sice konaly, ale většinou v omezeném 

rozsahu a bez diváků. 

5. 9. 2020 Ve věku 82 let zemřel oscarový režisér Jiří Menzel (82). Držitel 

prestižní filmové ceny Oscar za snímek Ostře sledované vlaky (z r. 1966), ale autor i 

jiných kulturní filmových děl, jako Skřivánci na niti, Vesničko má středisková, 

Obsluhoval jsem anglického krále, Postřižiny apod. a také řady filmových rolí, odešel 

do filmového nebe. Režiséra a herce v posledních letech trápily zdravotní problémy. 

20. 9. 2020 Milan Kundera dostane mezinárodní literární Cenu Franze 

Kafky pro letošní rok. ČTK o tom informoval předseda pořádající Společnosti Franze 

Kafky Vladimír Železný. O udělení ceny rozhodla mezinárodní porota. Kundera, žijící 

ve Francii, na oznámení o udělení ocenění podle Železného telefonicky reagoval tak, 

že se cenou cítí poctěn zvláště proto, že jde o Kafkovu cenu, cenu "od kolegy 

spisovatele", který mu byl nad jiné blízký. 

3. 10. 2020 V 95 letech zemřel herec a zpěvák Karel Fiala, jehož proslavila 

především filmová role Limonádového Joea. Poslední roky života trávil Fiala v léčebné 

dlouhodobě nemocných v pražských Vršovicích. 

15. 10. 2020 Premiéra dlouho očekávaného filmu Karel, který měl vstoupit 

do kin po celé republice 15. října se z důvodů protikoronavirových opatření odkládá na 

neurčito. Snímek natočila režisérka Olga Malířová Špátová. 

3. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA – DOLNÍ MĚCHOLUPY 

Základní údaje o městské části: 
Městská část Praha – Dolní Měcholupy se rozkládá na ploše 466 ha 

v nadmořské výšce 250 – 282 m n. m. Nachází se v jihovýchodní části hlavního města 

Prahy a od centra města je vzdálená cca 19 km. 

K 31. 12. 2020 bylo v MČ přiděleno poslední číslo popisné 681. To představuje 

roční nárůst (proti 31. 12. 2019) celkem 14 nových popisných čísel. Počet ulic 

v Městské části Praha – Dolní Měcholupy je k 31. 12. 2020 celkově 48. 

Počet obyvatel k 31. 12. 2020: 

Čeští obyvatelé 2 701 jednotlivců 

Nárůst počtu českých obyvatel za rok 2020 159 českých obyvatel 

Cizinci 890 jednotlivců 

Nárůst počtu cizinců za rok 2020 147 obyvatel-cizinců 

Celkový počet obyvatel městské části Praha – Dolní Měcholupy je tak 

k 31. 12. 2020 3 623. V porovnání se stavem před rokem je to o 511 více. 
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Zdrojem nárůstu počtu obyvatel je především lokalita Malý Háj, kde do konce 

roku 2020 přibylo díky intenzivní výstavbě bytů v bytových domech, ale také v 

rodinných domech na 360 nových bytů. 

Zastupitelstvo MČ Praha – Dolní Měcholupy 
Zastupitelstvo MČ DM pracuje od konce roku 2019 ve stejném složení, jak bylo 

uvedeno v kronice 2019 a není proto účelné složení na tomto místě jmenovitě 

opakovat. (Odkaz na Kroniku 2019, str. 17, 18 a přílohu ve fotoknize 2019 F14 – 15). 

Složení Úřadu Praha – Dolní Měcholupy 
Úřad MČ Praha – Dolní Měcholupy je od roku 2019 místem, kde pracují Dobří 

andělé, což vyjadřuje společný dobrý pocit z podpory rodinám s dětmi, které postihlo 

vážné onemocnění. Získané logo nadace Dobrý anděl „Zde pracují Dobří andělé“ je 

možné používat například na webových stránkách nebo tištěných materiálech úřadu. 

Personální obsazení Úřadu MČ pod vedením starosty pana Mgr. A. Jiřího 

Jindřicha a Zastupitelstva MČ je prakticky shodné jako na konci roku 2019 a není proto 

třeba na tomto místě je opakovat. Proto je uveden pouze odkaz na jmenovité složení 

v Kronice 2019 – str. 18, 19) 

4. HOSPODAŘENÍ MČ DOLNÍ MĚCHOLUPY V ČÍSLECH 

Výsledek hospodaření (závěrečný účet) MČ Praha – Dolní Měcholupy 

za rok 2019 
…schválilo Zastupitelstvo MČ ve svém usnesení č. 21/3 z 25. 5. 2020 bez 

výhrad. 

Zároveň také schválilo: 

- Přijatá opatření k odstranění chyb a nedostatků  

- Finanční vypořádání se státním rozpočtem a s rozpočtem HMP za rok 2019 

- Výsledek hospodářské činnosti MČ Praha – Dolní Měcholupy za rok 2019 

Souhrnné údaje Závěrečného účtu a účetní závěrky roku 2019 hospodaření MČ 

Praha – Dolní Měcholupy: 

Příjmy ve výši 96 245.933,33 Kč 
Výdaje ve výši 61 016.134,85 Kč 

Hospodaření MČ Praha Dolní Měcholupy za rok 2019 skončilo přebytkem ve výši 

35 229.798,48 Kč, z důvodu nižšího čerpání dotací. 

Výsledek hospodaření zdaňované činnosti 1.188.107,35 Kč 
Předepsaná daň z příjmů k 31.12.2019 je ve výši - 511 231,16 Kč 
Výsledek hospodaření po úhradě daně 676 876,19 Kč 
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Výsledek hospodaření a převody do fondů příspěvkové organizace MŠ Dolní 

Měcholupy 

Hospodářský výsledek – přebytek ve výši 174 786,12 Kč 
převod do Fondu odměn 139 000,00 Kč 
převod do Fondu rezerv 35 786,12 Kč 

Nevyčerpaná dotace na provoz MŠ ve výši 180 627,61 Kč bude převedena na účet 

městské části. 

Výsledek hospodaření a převody do fondů příspěvkové organizace ZŠ Kutnohorská 

Hospodářský výsledek – přebytek ve výši 131 828,20 Kč 
převod do Fondu odměn 105 000, 00 Kč 
převod do Fondu rezerv 26 828,20 Kč 

Dotace na provoz ZŠ byla vyčerpána. 

Schválený rozpočet na rok 2020 v základních číslech 
Zastupitelstvo městské části Praha – Dolní Měcholupy ve svém usnesení 

č. 20/3 ze dne 29. 4. 2020 schválilo navržený rozpočet městské části na rok 2020: 

PŘÍJMY 2020 

 v tis. Kč 

Daňové příjmy 8 262 

Nedaňové příjmy 2 869 

Kapitálové příjmy 0 

Dotace / transfery 19 166 

Příjmy celkem 30 300 
 

VÝDAJE 2020 

  v tis. Kč 

Běžné výdaje  52 355 

z toho MŠ Dolní Měcholupy – provoz. dotace 2 380 

 ZŠ Kutnohorská – provozní dotace 1 700 

 Dotace a příspěvky nezisk., organizacím 1 370 

 Ostatní neinvest. transfery obyvatelstvu 620 

Kapitálové výdaje  24 020 

Výdaje celkem  76 375 
 

SALDO ROZPOČTU 

 v tis. Kč 

Příjmy celkem 30 300 

Výdaje celkem 76 375 

Saldo rozpočtu -46 075 

Zapojení z minulých let 46 075 
 

Schodek v rozpočtu (příjmy – výdaje) je dofinancován zapojením prostředků 

z minulých let ve shodné výši 46 075 tis. Kč. 
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Navyšování a úpravy rozpočtu na rok 2020 v průběhu roku 

Leden: 

1. Transfer z hl. m. Prahy Základní škola 464 400 Kč 

Duben: 
2. Změna stavů na BÚ Tělovýchovná činnost a ZŠ 34 948 100 Kč 

 v tom: Komunit. Centrum 3 041 400 Kč 
 Projekt ZŠ Malý Háj 22 000 000 Kč 
 Jídelna ZŠ 6 000 000 Kč 
 Hřiště za školou 914 400 Kč 
 Venkovní učebna 1 992 300 Kč 
 Běžecká dráha 1 000 000 Kč 
3. Transfery z hl.m. Prahy Výdaje s šířením COVID 19 944 100 Kč 

 SDH – dotace na koronavirus 115 500 Kč 
4. Investiční transfery z HMP Rozšíření kuchyně v MŠ 3 000 000 Kč 
 Projekt DPS 2 000 000 Kč 
5. Investiční transfery z HMP Zahrada MŠ 1 111 700 Kč 
6. Transf. z hl. m. Prahy Dotace pro JSDH 275 000 Kč 

 
Květen: 
7. Transf. z hl. m. Prahy Dotace pro ZŠ – klub a tábory 261 800 Kč 
8. Uvolnění rezervy Přístavba jídelny ZŠ a na SK + / - 

 
Červenec: 
9. Transf. z hl. m. Prahy Dotace SK 122 500 Kč 

 Dětská skupina 122 500 Kč 
10. Neinvestiční převod z HMP Přístavba jídelny a učebny ZŠ 50 000 Kč 

 TV hala VZT 50 000 Kč 
 Běžecká dráha 411 200 Kč 

11. Uvolnění financí a rezervy Přístavba j., dětská sk., služebna MP + / - 
12. Investiční převod HMP Vratka dotace – vozidlo JSDH 400 Kč 
 
Září: 
13. Transfery z HMP ZŠ místo, kde žijeme 327 800 Kč 
14. Transfery z HMP Činnost jednotky SDH 105 000 Kč 
15. Transfery z HMP Den bez aut 100 000 Kč 
16. Transfery z HMP Posílení mezd ve školství 845 200 Kč 
17. Přijaté neinvestiční dary EUROPARK dar autokino 15 000 Kč 

 
Listopad: 
18. Navýšení z kapitoly Rezerva Dopočet spotřeby plynu u Sp. Haly 336 200 Kč 
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5. PLÁNY A STAVEBNÍ INVESTICE 

Soutěž na řešení nové mateřské a základní školy pro Dolní Měcholupy 

v lokalitě Malý Háj (F 64 – 67) 

Zadavatel: MČ Dolní Měcholupy 

MČ Praha – Dolní Měcholupy vyhlásila architektonickou soutěž na podobu nové 

mateřské a základní školy v Malém háji. 

Investice za 370.000.000,-Kč bez DPH. 

První cena 1.000.000,- Kč. 

Stručný popis: 

Předmětem soutěže je najít nejlepší řešení na novou mateřskou a základní 

školu pro Dolní Měcholupy v lokalitě Malý háj. Realizace novostavby areálu škol bude 

rozdělena do dvou fází. V první fázi novostavby bude realizována mateřská škola 

s kapacitou 4 tříd s kuchyní a jídelnou. V druhé fázi pak základní škola s dvěma třídami 

v každém ročníku (2 x 9 tříd), obsahující třídy I. a II. stupně pro 540 žáků. Kromě školy 

samotné by měla být součástí areálu školní knihovna a sportoviště přístupné 

veřejnosti. Návrh by měl prezentovat také řešení veřejného prostranství před 

novostavbou v budoucí ulici Kardausova, dopravní napojení školy a řešení dopravy 

v klidu. 

Datum zahájení zadávacího řízení 06.01.2020 
Lhůta pro podání nabídek 30.04.2020 14:00 
Datum otevírání nabídek 30.04.2020 15:00 
Předpokládané ceny a odměny celkem 2 400 000 Kč 

Porota a vyhodnocení výsledků soutěže: 
Porotu vedl její předseda 

Ing. arch. Ondřej Tuček 

Řádní členové poroty – závislí 
Jiří Jindřich, starosta – místopředseda poroty 
Petr Hlaváček, náměstek primátora hl.m. Prahy 

Řádní členové poroty – nezávislí 
Ing. arch. Ondřej Tuček 
Ing. arch. Markéta Smrčková 
Vít Beran, ředitel základní školy Kunratice  

Jmenováni byli také náhradníci  
Ing. Luboš Ježil a Bc. Jana Doláková – místostarostové MČ  

Přizváni byli i další odborníci. 

Vyhodnocení soutěže: 

O nejlepší návrh nové mateřské a základní školy v Dolních Měcholupech mezi 

sebou soutěžilo 55 týmů, což znamená asi 160 architektů, krajinářských architektů, 
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urbanistů, inženýrů a dalších profesionálů, kteří tomuto úkolu dohromady věnovali více 

než 6 500 hodin práce. 

Zasedání soutěžní poroty proběhlo na začátku měsíce června a byli vybráni tři 

vítězové a dva oceněné návrhy. Vítězem se se svou představou moderní školní 

budovy stal architektonický ateliér PROJEKTOR, na druhém místě se umístil 

architektonický ateliér MASCO (oba z České republiky) a jako třetí skončil Építész 

Stúdió z Maďarska. Oceněny byly také návrhy ateliérů BBCTA z Itálie 

a Achitectureatelier CHEN TAN z Belgie. 

Současným záměrem je postavit celý komplex základní a mateřské školy 

najednou. Nicméně návrhy počítají i s etapizací výstavby tak, že jako první by se 

postavila mateřská škola se zázemím a následně by byla dostavěna základní škola. 

Všichni věří, že se porotě podařilo vybrat nejlepší řešení s předpokladem, že vítězný 

návrh splní očekávání a v Malém háji vyroste škola na úrovni odpovídající 21. století. 

Výstava výsledků mezinárodní soutěže o návrh nové mateřské a základní školy 

pro Dolní Měcholupy se uskutečnila pro veřejnost 12. a 13. 9. 2020 a oficiální 

představení soutěžících návrhů proběhlo v neděli 13. 9. 2020 ve Víceúčelové 

sportovní hale. 

V dalším období, překračujícím do dalšího roku, probíhají přípravy podkladů pro 

smlouvu na vyhotovení projektové dokumentace a další právní úkony stavebního 

řízení. 

Přístavba jídelny a učebny ZŠ (F 62 – 63) 

Na konci listopadu 2019 započala realizace investice městské části do přístavby 

jídelny a polytechnické učebny u ZŠ Kutnohorská (u víceúčelové sportovní haly). 

Stavbu realizovala firma ADEVITA s.r.o. z Dolních Břežan. 

Kolaudace stavby byla předpokládána v srpnu roku 2020. 

Z průběhu stavby: 

Od začátku roku proběhly zemní práce, vybetonování základů a pokračovaly 

hrubé stavební práce jak zednické, následovaly dřevěné konstrukce tak instalace 

technologií, zejména pak dřevěné a střešní konstrukce, zateplení a postupně instalace 

rozvodů. 

21. 5. 2020 – práce na venkovní učebně a jídelně zdárně pokračují. Jsou 

osazena energeticky úsporná okna a je hotova zelená střecha z rozchodníků a 

lomikamenů. Městská část se tím hlásí k myšlence, že zelené střechy by měly 

napomáhat udržování příjemného klima v místě výstavby a nahradit tak zeleň, kterou 

budova zastavěla. Vhodným umístěním stavby se také podařilo ochránit strom lísky 

turecké, která na pozemku hřiště roste. Dešťové vody jsou vsakovány přímo do země, 

čímž se na pozemku řeší zároveň zalévání stromů dešťovou vodou ze střechy. 

15. 7. 2020 Přístavba jídelny a venkovní učebny u ZŠ Kutnohorská se blíží do 

finále. Dokončují se vnitřní povrchy a venkovní opláštění. Pro potřebu ZŠ došlo i 
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oficiálně k záměně původního účelu polytechnické učebny na učebnu pro výuku 

1. třídy ZŠ. 

27. 8. 2020 Dnes proběhla závěrečná kontrolní prohlídka na přístavbě nové 

jídelny a učebny u ZŠ Kutnohorská. Všichni zúčastnění naši stavbu pochválili a orgány 

státní správy vydaly kladná stanoviska. Kolaudace bude vydána a přístavba tak může 

od 1. 9. 2020 sloužit svému účelu a zlepšit podmínky pro stravování žáků 

a zaměstnanců školy a výrazně zkvalitní výuku zejména prvňáčků v naší škole. 

1. září 2020 byla nová učebna a jídelna slavnostně – se začátkem školního roku 

– uvedena do provozu. 

Projekt na rekonstrukci kuchyně v mateřské škole. 

Zastupitelstvo MČ DM svým usnesením č. 20/9 ze dne 29. 4. 2020 vzalo na 

vědomí a schválilo výsledky výběrového řízení na projekt rekonstrukce kuchyně v 

Mateřské škole Dolní Měcholupy. Zároveň schválilo smlouvu na projektové práce na 

rekonstrukci kuchyně v mateřské škole. 

Projekt byl dokončen, probíhá stavební řízení. 

Rozestavěná budova SK Dolní Měcholupy 

Záměr zakoupit nemovitosti v majetku SK Dolní Měcholupy schválilo 

zastupitelstvo MČ DM na svém 20. zasedání dne 29. 4. 2020. Předmětem je 

rozestavěná budova (klubovna) na č. parc. 571, 572/1 a 572/2 v k.ú. Dolní Měcholupy 

a přilehlé pozemky za celkovou cenu 12 745 000 Kč. 

Nemovitost byla převedena na městskou část a následně se připravovaly a 

řešily úpravy projektové dokumentace. Koncem roku probíhala příprava výběrového 

řízení na dodavatele stavby. Vlastní stavba však v roce 2020 nepokračovala. 

Panattoni Prague City Park (F 10 – 11) 
27. 8. 2020 Došlo k podpisu smlouvy s Accolade CZ XXVII, s.r.o., která stanoví 

konkrétní podmínky pro výstavbu nového areálu "Panattoni Prague City Park ", který 

má vzniknout na neudržovaném území bývalého Kovošrotu. Jedná se o výstavbu 

průmyslových hal na zpustošeném území nevyužívaného areálu, který nese velkou 

ekologickou zátěž z minulých let. Území je určeno pro průmyslovou výrobu. 

Investor novou výstavbou zajistí: 

- Sanaci znečištění a odvoz kontaminované zeminy a konstrukcí na skládku   

nebezpečných odpadů. 

- Nová pracovní místa pro obyvatele Dolních Měcholup 

- Prostupnost areálu pro pěší a cyklisty 24 hodin denně. 

- 25% plochy areálu bude zeleň 

Smlouva vznikla také zejména kvůli obavám z nadměrného zatížení dopravou, jak 

při výstavbě, tak při vlastním provozu. Podařilo se tak zasmluvnit: 

- Závazek, že veškerá staveništní doprava bude vedena mimo obytná území 

Dolních Měcholup. 
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- Závazek měření dopravy z a do areálu.  

- Závazek dodržování denních limitů dopravy 640 osobních, 50 nákladních a 130 

lehkých nákladních vozidel. 

- Veškerá doprava bude napojena pouze do ulice Ke Kablu.  

- Nedodržení limitů pro nákladní dopravu bude pokutováno 1000 Kč za každé 

vozidlo nad povolený limit, a pokud k překročení limitů dojde ve dvou po sobě 

následujících měsících, pak bude následovat progresivní pokuta 100.000 Kč.  

- Realizaci úpravy křižovatky Průmyslová X Kutnohorská, tak aby se zvýšila 

kapacita odbočovacích pruhů. Na přilehlých křižovatkách bude provedena 

úprava intervalů pro zvýšení plynulosti dopravy. 

Zároveň smlouva zajistí pro městskou část příspěvek v celkové výši 28.770.500 Kč. 

(Celá smlouva včetně příloh byla zveřejněna na adrese 

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/13620268) 

Lario – Nové centrum Dolních Měcholup s náměstím (F 11) 
Projekt, který dostal název Lario a stojí za ním developerská skupina CPC 

vyhlásil soukromou architektonickou soutěž na revitalizaci části Dolních Měcholup, kde 

nyní stojí Smetanová cukrárna, jejímž vítězem se stal Ateliér Ian Bryan Architects 

(IBA).  

Projekt se soustředí na vytvoření nového náměstí podél ulice Kutnohorská, 

které by mělo sloužit jako jakýsi odrazový můstek budoucího rozvoje čtvrti s novou 

zástavbou v jejím východním cípu. Cílem proměny původní úzké návsi je vznik nového 

náměstí s občanskou vybaveností a službami, jako jsou poliklinika, pošta, drobné 

obchody nebo třeba malý supermarket podél parteru náměstí. Rozšíření ulice v této 

centrální části do otevřeného prostranství dává vyniknout stávající historické budově 

školy a přilehlému parku. 

Bytová výstavba v Malém Háji 
Bytovou výstavbu v Malém Háji provádí na katastrálním území MČ Dolní 

Měcholupy a MČ Štěrboholy developerská firma FINEP. 

Od začátku výstavby v roce 2008 do 31. 12. 2020 bylo dokončeno 

cca 44 řadových rodinných domů a 14 bytových domů s celkovým počtem 990 bytů. 

Dokončování bytů probíhalo postupně v následujících počtech: 

2009 158 bytů 2016 101 bytů 

2013 100 bytů 2017 182 bytů 

2014 46 bytů 2018 43 bytů 
 

V letošním roce 2020 bylo dokončeno rekordních 360 bytů. 

Řadové rodinné domky byly vystavěny a kolaudovány postupně v letech 2015 

až 2019. 

Bytová výstavba dále pokračuje. Byly rozestavěny další dva bytové domy v jižní 

části Malého Háje IX s celkovým počtem cca 200 bytů (F 8 – 9). Investorem je bytové 
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družstvo Malý Háj a kolaudovány mají být v zimě 2021 až 2022. Dodavatelem je POOR 

o.s., Praha. 

Bytová výstavba BYTY NA NÁVSI DOLNÍ MĚCHOLUPY (F 9) 
Investorem je IDE REALITY a představuje výstavbu 32 bytů. Letos zahájení, 

termín výstavby je červen 2022. 

Výběrová řízení na stavební opravy 
V měsících závěru roku 2020 se připravuje oprava hasičské běžecké dráhy 

a ulice Ke školce. Na obě akce byla vypsána výběrová řízení. 

S realizací oprav ulice Ke školce se začalo 9. listopadu uzavřením provozu 

na této komunikaci a plný provoz byl zahájen 7. 12. 2020. 

6. UDÁLO SE V MČ PRAHA – DOLNÍ MĚCHOLUPY 
7. 3. 2020 Hasičský bál (F18 – 19) 

Hasičský bál v letošním roce navázal na velmi dobré zkušenosti z loňského bálu 

a organizátoři mohli tak využít již ověřené organizační nápady a postupy z loňska. 

Hasičský bál tedy pořádal SDH Praha – Dolní Měcholupy za přispění městské části 

Praha – Dolní Měcholupy ve Víceúčelové sportovní hale. 

Také letos předcházela potřebná organizační příprava, která je dlouhodobá 

a představuje zajištění celého průběhu bálu, tj. potřebné dokumentace, finančního 

zajištění, jednání se sponzory, zajištění hudby, ozvučení a osvětlení sálu, občerstvení, 

zajištění kulturního doplňujícího programu, zajištění celé organizace tomboly a cen, 

distribuce vstupenek a tak podobně ještě řada dalších dílčích činností. Podobně je 

nutná fyzická příprava úprav sálu a jeho přilehlých prostor např. pro výdej občerstvení, 

rozmístění a také uložení nábytku, úprava podlahy sálu, šatny atd. Z naznačeného je 

patrné, že na přípravě a úspěchu akce se musí podílet celý tým nadšených 

a sehraných lidí. A letos tomu také tak bylo. 

Občerstvení, a především nápoje v dostatečném sortimentu byly zajištěny 

cateringovou formou osvědčeným personálem restaurace U sokolovny v Dubči. 

Úvod plesu patřil předtančení členů spolku Leonardo a pak slovům velitele 

jednotky SDH DM panu P. Vltavskému a starostovi MČ Praha – Dolní Měcholupy panu 

Mgr.A. J. Jindřichovi. 

Organizaci tomboly zajistili členové SDH Praha – Dolní Měcholupy. Tombola 

měla stejně jako loni dvě části – okamžitou výhru a část losovací. Množství cen a jejich 

hodnota uspokojila a potěšila celou řadu výherců. 

Hudební náplň bálu měla na starosti kapela Overtime Party Band, která hrála 

písně a skladby českých i zahraničních autorů a interpretů k tanci i k poslechu. Po 

půlnoci se hasičský bál proměnil na diskotéku s DJ. 

Po ukončení bálu bylo možno s potěšením konstatovat, že hasičský bál proběhl 

v příjemné atmosféře a většina přítomných byla s jeho průběhem velmi spokojena. 

Organizátorům a všem, kteří pomáhali patří velké poděkování. 
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Dovětek: 
Hned po skončení bálu došlo následující den k vyhlášení vládních celoplošných 

opatření v boji proti začínající koronavirové epidemii. V následujících termínech by se 

tak bál ani už nemohl uskutečnit. 

11. 4. 2020 První autokino v Dolních Měcholupech (F 29) se z čista jasna 

objevilo jako chytrá a lákavá nabídka pro občany Dolních Měcholup v době výrazných 

omezení pro obyvatele způsobených koronavirovou pandemií. Nikdo, včetně mladých 

a zdravých lidí, by se v tomto období neměl účastnit žádných větších společenských, 

kulturních a sportovních setkání. Pro výjimečné akce bylo nutné zajistit a dodržet 

všechna aktuální hygienická nařízení a omezení.  

Studio Artinii spojuje lidi filmem a nabídlo na parkovišti Retail parku promítnout 

zdarma českou klasiku – SAMOTÁŘI. Podle pokynů hygienické stanice se akce mohlo 

zúčastnit maximálně 100 osob v 50 automobilech po dvou lidech. Zájemců bylo tolik, 

že povolená kapacita byla úplně vyčerpána. Pro účast na autoprojekci byly vydány 

jednoduché, ale praktické pokyny, na co se nesmí zapomenout: 

- Vzít s sebou vlastní sluchátka (3,5 mm jack) 
- Os. auto - cabrio, motorku i náklaďák nechat pro tentokrát doma 
- Ochranné rukavice a roušky 
- Dojít si na záchod. V rámci promítání nejsou dostupné toalety (doporučení 

hygienické stanice v souvislosti se zamezením šíření koronaviru) 

Zvuk byl přenášen přes "krabičky" do každého auta, které zapůjčil pořadatel 
všem na místě. 

Promítána byla – jak už bylo řečeno – česká filmová komedie Davida Ondříčka 

podle scénáře Petra Zelenky z roku 2000 Samotáři. Herec Jiří Macháček za něj v roce 

2001 získal Českého lva za nejlepší mužský herecký výkon ve vedlejší roli; film byl 

nominován v devíti dalších kategoriích, včetně nejlepšího filmu a nejlepší režie. 

V českém filmu si zde poprvé zahráli do té doby jen velmi málo známí herci, např. Ivan 

Trojan, Jiří Macháček nebo Saša Rašilov mladší a řada dalších herců. 

První autokino v Dolních Měcholupech mělo velmi dobrou odezvu jak u občanů, 

tak u organizátorů. Bylo příjemným osvěžením vědomí občanů zasažených 

nepříjemnou koronavirovou atmosférou.  

30. 4. 2020 Druhé promítání filmu proběhlo v „autokině“ v Retail Parku. 

Škoda ale, že o toto promítání nebyl takový divácký zájem. Tým z Artinii promítl film 

Parazit. Přesto bylo nutné poděkovat všem, kteří přijeli, za dodržení hygienických 

pravidel a disciplinovanost, dík patřil i Finep za finanční podporu, panu 

marketingovému řediteli, že se účastnil projekce a samozřejmě celému týmu za 

organizaci večera. 

30. 4. 2020 Zdobení májky bez pálení čarodějnice (F 30-31). Tradiční lidová 

akce Pálení čarodějnic byla letos organizována ve velmi omezeném rozsahu z důvodu 

realizace celostátních opatření proti šíření nemoci COVID-19. Dík za přípravu akce 

patřil organizátorům ÚMČ a místním hasičům, kteří zajistili jak výběr, dovoz a ustrojení 

májky, tak potom její ukotvení na tradičním místě v parku za školou. Jak bylo v úvodu 

naznačeno, akt přípravy a pálení čarodějnice se letos nekonal. 
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10. 5. 2020 Vyhlášení výsledků soutěže Když jsme spolu doma aneb Zóna 

Dolní Měcholupy (F 32). Všem dětem, které se soutěže zúčastnily, velký dík. A tady 

jsou výsledky: 

1. místo Kuchaři Dominik a Daniel Dirilovi 5 a 3 roky; 
 foto s popisem: Učíme se stále 

2. místo Tanečník Ivánek Ševčík 6 let 
video s popisem: Když skončila on-line výuka a paní 
učitelka opustila videohovor, začala třídní diskotéka 

3. místo Karolína Vránková 10 let 
 video s popisem: Takhle se u nás uklízí. 

Vítězná fota našich malých soutěžících jsou ve fotoknize na (F 32). Gratulujeme! 

25. 5. 2020 Vítáme děti znovu do školních lavic (F 37) a ke hrám do školky. 

Všichni už se těšili.  Jen jsme se dnes ráno museli rozloučit s naší májkou. Vítr byl 

nemilosrdný a podařilo se mu ji zlomit ... 

31. 5. 2020 Den dětí (F 38-39). Bude se konat v termínu nebo ne? Čekalo se 

na uvolnění vládních nařízení a povolení konání akcí do 500 osob, aby se mohli rodiče 

s dětmi sejít v neděli 31. května v parku za školou a Den dětí oslavit. Pokud by 

k očekávanému rozvolnění k 25. 5. 2020 nedošlo, měla se akce podle doporučení 

Krajské hygienické stanice posunout na pozdější termín. 

A vyšlo to! Při docela hezkém počasí děti prožily krásné odpoledne plné 

neobyčejných zážitků, na které jim zůstanou příjemné vzpomínky i v podobě dárečků 

a sladkých odměn. Poděkování patří všem sponzorům za účast a odměny pro malé 

účastníky, zejména pak DATART CZ, Europark Praha, Finep, Iceland.cz, Madeta a.s., 

Měcholupský park, Nadační fond Albert, Ňaminy.cz, SIKO koupelny & kuchyně, 

Šumavský Pramen za dárky a také Sportlines – Pobyty pro školy za přípravu 

a organizaci zábavných a sportovních aktivit a soutěží. Součástí Dne dětí byly různé 

atrakce, hry a soutěže jako lukostřelba, horolezecká stěna, trampolína, šlapací 

autíčka, skákací boty nebo řetízkový kolotoč. Příjemnou novinkou byl vláček firmy 

Ekoexpres, který povozil po Dolních Měcholupech nejen děti, ale i dospělé. 

7. 6. 2020 Otevření zábavního parku Krtkův svět (F 40 – 41), jehož duševním 

otcem a provozovatelem je zahradník Josef Roušal. Jde o přírodní areál v Praze na 

katastru Dolních a Horních Měcholup, kde najdou vyžití jak děti, tak celé rodiny. Nyní 

byla otevřena první, asi dvouhektarová část celkem sedmihektarového areálu. Další 

bude zprovozněna o prázdninách. Se zpřístupněním zbytku areálu se počítá v příštím 

roce, případně v dalších letech. V areálu bude také množství tematických a divadelních 

představení v přírodním amfiteátru, který je koncipován pro cca 600 diváků. V plánu je 

dále třeba minizoo, pohádkové městečko, motokárová dráha, stezka v korunách 

stromů i další zábavné prvky. V prvních dnech po otevření byl velký zájem rodin 

s dětmi, parkoviště byla plná aut, u vstupních pokladen se tvořily fronty. Jak se 

ukázalo, návštěvnost parku je významně odvozována od přízně počasí a velký zájem 

byl zejména v následujících letních dnech s tropickými teplotami. 

Otevření tohoto skvělého přírodního zábavního parku pro děti a rodiče má ale 

také svojí stinnou stránku, o které se hovoří mezi veřejností, ale také na sociálních 
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sítích. Je to vážný nesoulad Krtkova světa, resp. vlastníka areálu, se světem zákonů 

a předpisů, prezentovaných státní správou. Nástin rozporu je informativně naznačen 

v odstavci 19 (Různé) této kroniky.  

8. 6. 2020 Setkání zástupců MČ, SVJ, RD, MP a Finepu v Malém háji před 

kavárnou Trio (F 52). Cílem setkání bylo shrnout a pojmenovat aktuální problémy 

života v nové části MČ Dolní Měcholupy a tyto operativně a aktivně v krátké době ve 

spolupráci vyjmenovaných složek řešit. Ze setkání byl pořízen zápis, který se stal 

vodítkem pro aktivní řešení nastolených problémů. Obsahoval následující oblasti: 

1. Strážník MP Martin Rudolf – problematika parkování na území Malého Háje, 
jednotlivé ulice, prohřešky, řešení 

2. Kardausova ulice – není zkolaudována, je uzavřená, důvod, obtížné parkování 
3. MHD – autobusová doprava – žádost o zavedení alespoň dočasné linky MHD 
4. Dočasná parkoviště – FINEP 
5. Další výstavba – bytové domy v sousedství projektované MŠ a ZŠ – Finep 
6. Honzíkova ulice – málo parkovacích míst, rozšíření se nepředpokládá 
7. Kryšpínova ulice – návrhy dopravních opatření, parkování 
8. Odpadkové koše – odvoz odpadků, frekvence 
9. Tříděný odpad – zvýšení počtu kontejnerů, rozmístění 
10. Mobilní rozhlas – MČ žádá o registraci občanů k využití 
11. Úkoly – pro jednotlivé účastníky setkání 

4. 8. 2020 Užijte si HRAVÝ SRPEN v Dolních Měcholupech. (F 55) V parku u 

školy byly zapůjčeny Pražské židle, aby představovaly jakousi vzpomínku na dřívější 

atmosféru posezení u kávy ve městě, v parku nebo na zahradách. 

Nevšedního posezení využili kromě jiných i naši senioři, kteří se tady sešli, aby 

prodiskutovali u kávy a svých dobrot, které si přinesli, aktuality z jejich života 

a případně zavzpomínali na uplynulá léta. Zejména dětem byly určeny k zapůjčení 

také deskové hry, počínaje klasickým „Člověče nezlob se“ pro malé děti, až třeba 

šachy pro ty větší a dospělé. 

13. 8. 2020 Dolnoměcholupské letní kino (F 54) promítalo komedii Děda je 

lotr. Promítalo se na osvědčeném místě v Parku za školou. 

Obsah filmu: Robert de Niro a Zac Efron to pořádně roztočili a všechno se 

totálně zvrhlo, když upjatý Jason (Efron) vyrazil na road trip se svým přisprostlým 

dědou Dickem (De Niro). Barové rvačky, divoké večírky, epická karaoke noc – Dick je 

rozhodnutý užívat si života naplno a naučit to i Jasona, který se snaží včas vrátit na 

svou vlastní svatbu. Během nejdivočejší jízdy jejich života oba dva zjišťují, že se mají 

od druhého co učit. 

27. 8. 2020 Dolnoměcholupské letní kino v Malém háji. (F 54) Letos 

připravila společnost Artinii letní promítání nově také v Malém háji u dopravního hřiště. 

O filmu se také hlasovalo a v anketě vyhrál snímek Dívka ve vlaku. 

Rachel jezdí vlakem kolem města Witney, kde bydlí její exmanžel se svou novou 

manželkou Annou. O pár domů dál žije jiný manželský pár, který si Rachel postupně 

oblíbí a sama pro sebe si je pojmenuje „Jess a Jason“. Zdá se, že mají dokonalý život, 
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a Rachel jim zároveň závidí i přeje jejich štěstí. Jednoho dne se ale stane svědkem 

něčeho, co od základu změní všechno, co si dosud o tomto páru myslela… 

Promítaný film ale zřejmě nebyl žádným velkým trhákem, sledovalo jej jen 

několik málo diváků. 

13. 9. 2020 Velká Měcholupská (F 58 – 59) 

Jako každý rok se konala i letos Velká Měcholupská se slavnostním vyhlášením 

výsledků odpoledne na Setkání v parku za školou. Běželo se – jako už tradičně – v 

místním dolnoměcholupském lesíku, ale v jiných trasách, než tomu bylo loni a dříve. 

Start byl tentokrát na volném prostoru u silnice Kutnohorská a trasy byly pro jednotlivé 

kategorie vedeny většinou lesními cestami v terénu dosud přístupné části místního 

lesíka. 

Kategorie byly vypsány v podobném rozsahu jako v loňském 4. ročníku běhu 

Velké Měcholupské, tedy pro děti, ženy, muže věkově rozdělenými a seniory. Běželo 

se i na různě dlouhých trasách. Po skončení běhu dostali všichni účastníci pamětní 

medaili a vítězové byli odměněni při příležitosti odpoledního programu tradičního 

Setkání v parku za školou. Dá se říct, že počasí této sportovní akci přálo a také nové 

běžecké trasy se celkem osvědčily. 

13. 9. 2020 Setkání v parku za školou (F60 – 61). 

Je to už tradiční sousedské setkání občanů Dolních Měcholup jako v uplynulých 

letech začátkem září, tedy i začátkem nového školního roku. Stabilní součástí 

programu setkání je vyhlášení výsledků běhů Velké Měcholupské a potom vždy něco 

nového, co se jako významná událost v Měcholupech událo. A letos to bylo především 

nahlédnutí občanů Dolních Měcholup do přistavěné jídelny a učebny pro ZŠ 

u sportovní haly, které byly dány do užívání před dvěma týdny, tedy k termínu zahájení 

nového školního roku 2020/2021. Občané mohli ocenit, že přístavba je řešena vysoce 

účelně, s moderními prvky stavebními i účelnými předměty pro vybavení jídelny 

i učebny pro nejmenší žáky základní školy. 

Velmi očekávanou akcí, která byla součástí setkání, bylo také souhrnné 

představení návrhů projektového řešení nové mateřské a základní školy v oblasti 

Malého Háje. Ve Víceúčelové sportovní hale byly nainstalovány návrhy projektového 

řešení od všech 55 týmů a 160 autorů, kteří se zúčastnili mezinárodní architektonické 

soutěže na novou mateřskou a základní školu. Z vystavených návrhů byly představeny 

jednak tři vítězné návrhy, které vybrala porota, ale také ostatní návrhy řešení od 

jednotlivých autorů nebo architektonických studií. Z celé výstavy návrhů řešení 

vyplývaly dílčí poznatky, jaké je možné řešení zadaného úkolu. Mezi návrhy byla 

řešení klasická nebo moderní, soudobá, která většinou základní zadání splňovala. Pro 

porotu to představovalo pěkný oříšek, jak vyhodnotit ta nejlepší řešení. Zda se to 

podařilo, mohla tedy i veřejnost posoudit. 

19. 9. 2020 Měcholupská šlapka (F 74) 

Kdo je aspoň trochu sportovně založen vyrazil v sobotu 19. 9. dopoledne na 

cyklovýlet. Měcholupská Šlapka je v Dolních Měcholupech již dlouholetou tradicí – 

letos se konal již 13. ročník! Na výběr byly klasické cyklotrasy: ELITE – 60 km a MALÉ 
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PIVO – 30 km (na trase Dolní Měcholupy – Dubeč – Uhříněves – Říčany koupaliště 

Na Jurečku – Jevany a zpět). 

Turistická trasa pro pěší a méně zdatné cyklisty – hvězdicově „Poznej rybníky 

poblíž naší obce“ Každá z 52 přihlášených dvojic si vybrala trasu podle svojí úvahy a 

svých sil. Počasí opravdu přálo, průběh závodů byl pohodový. 

Na závěr byl uspořádán v restauraci Měcholupský park společenský večer, kde 

proběhlo losování o ceny věnované sponzory. Pro pohodu hrála rocková skupina Pátý 

element. 

Závody Měcholupské šlapky se jely pro Radost. Všechny vybrané peníze byly 

věnovány Dětskému domovu Radost v Dolních Měcholupech. A že jich nebylo málo. 

Celkem se vybralo 23 200 Kč! Patří za to velký dík všem účastníkům Šlapky – jak 

cyklistům, turistům, děvčatům na startu i restauraci Měcholupský park. 

19. 9. 2020 Den bez aut (F 71 – 73) 

Městská část Praha – Dolní Měcholupy, za podpory Magistrátu hlavního města 

Prahy, se zapojila do vyvrcholení celoevropské kampaně Evropský týden mobility. Již 

podruhé se ulice Dolnoměcholupská uzavřela automobilové dopravě a konal se zde 

Den bez aut – den, kdy se z místa pro motorovou dopravu stalo místo pro trávení 

volného času lidí. Je to šťastný nápad, kde v neobvyklém prostředí si přítomní 

odpočinou, zahrají a také se občerství. 

I letos byl přichystán bohatý program. Bylo možné si vyzkoušet jízdu na 

koloběžce, minisegwayi nebo šlapacích kárách, při plnění úkolů na stezce čistého 

vzduchu proniknout do tajů fotosyntézy. Nejmenší děti se zabavily v dětském koutku, 

malování na obličej a dále se hrál ping pong, kuželky nebo minigolf a mnoho dalších 

her. Také Klub seniorů představil výrobky a výtvory skupiny Šikovné ruce a podělil tak 

drobnými dárky přítomné zájemce o jejich činnost. 

Také se během dne tančilo a zpívalo za hudebního doprovodu skupiny AMIS. 

Tančily malé děti, ale i dospělí. V relaxační zóně se také mohli přítomní občerstvit 

chutným jídlem a pitím. Místní pivovar PANACZECH nabízel na ochutnání, ale hlavně 

k napití svoje značky THOR 11 st., LOKI Ale a R.I.P. 16 st. Rychle tak bylo možné 

doplnit síly na další aktivity v rámci tohoto dne. 

Celý den se tak nesl v přátelské a veselé atmosféře, za což patří velké díky 

organizátorům a dobrovolníkům, ale i všem přítomným občanům, kteří svou účastí 

myšlenku tohoto dne podpořili. 

Pozn.: Organizátorům přivodilo nepříjemné chvilky Centrum Leonardo, když 

odvolalo svůj domluvený program krátce před vystoupením z obavy možného 

nebezpečí koronavirové nákazy. Program tak organizátoři improvizovaně nahradili 

nebo narychlo doplnili. 

28. října 2020 jsme si připomněli 102. výročí vzniku Československa. 

Společně se zástupcem Obvodního výboru CSBS Praha 15 položili představitelé MČ 

Dolní Měcholupy věnec k pomníku padlých vedle kapličky na návsi. Atmosféra 
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odpovídala současnému stavu společnosti v době nouzového stavu. Akt tak proběhl 

bez přítomnosti občanů a obličeje aktérů byli „ozdobeny“ rouškami. 

29. 11. 2020 Rozsvícení vánočního stromu. (F 90) Bývá zvykem první 

adventní neděli rozsvítit společně vánoční strom v parku. Letošní začátek Adventu byl 

díky koronavirovým omezením značně rozdílný. Proběhl bez této společné akce, bez 

setkání nad svařeným vínem, bez koncertu, který byl dosud tak oblíbený – začátek 

Adventu byl zcela komorní. Nicméně podívat se na rozsvícený stromeček při 

procházce parkem bylo možné, zavěsit vyrobenou vánoční ozdobu a také si 

poslechnout reprodukované koledy a vánoční písně, které se po nedělním obědě 

v parku pouštěly, bylo také možné. Jako poděkování přítomným za pochopení situace 

byla zdarma vydávána chutná rybí polévka z okénka restaurace Měcholupský park. 

Celá akce proběhla sice zcela netradičně, ale při důsledném dodržování nařízených 

opatření. Bez bližšího určení času byli přítomni také zástupci Úřadu MČ, aby popřáli 

právě přítomným občanům především hodně zdraví a klidný a pohodový adventní čas. 

20. 12. 2020 Zpívání koled u kapličky. (F 92 – 93) Tradiční akce na závěr 

adventu byla letos nesmlouvavě poznamenána v té době platnými protikoronavirovými 

opatřeními, která říkala, že není povoleno shromažďování více jak 6 osob. 

Představitelé MČ DM se proto iniciativně pokusili tuto akci zajistit alespoň formou 

on-line vysíláním zpívání koled naživo od naší dolnoměcholupské kapličky. Sbor 

zpěváků tvořili čelní zástupci zastupitelstva MČ – starosta pan Jiří Jindřich, 

1. místostarostka paní Jana Doláková a 2. místostarosta pan Luboš Ježil pod vedením 

profesionální zpěvačky – sopranistky Jany Kubicové. Bylo tak zajímavé sledovat tuto 

událost z tepla domova, za což je potřeba organizátorům velmi poděkovat. Živý přenos 

však podle očekávání postrádal osobní kontakty hrstky přítomných sousedů 

a samozřejmě i potřebnou nevšední atmosféru této tradiční akce, o čemž se také 

v úvodním projevu zmínil starosta obce. 

Od téhož podvečera až do Štědrého dne bylo možné si u kapličky kdykoliv 

vyzvednout Betlémské světlo, které bylo dopraveno péčí skautů na pražské nádraží 

a odtud na určená koncová místa. 

Občané, kteří sledovali přenos byli vyzváni, aby natočili krátké video, jak spolu 

s přítomnými zpívali koledy doma. Každý on-line účastník, který zaslal video, pak měl 

dostat malý dáreček. 

7. KOMUNIKACE A DOPRAVA 

Automobilová doprava 
Situace v silniční dopravě procházející obcí je dlouhodobě kritická a v době 

dopravních špiček neúnosná. Hustý provoz na komunikacích – především páteřní 

komunikace Kutnohorská a částečně Dolnoměcholupská – často nesplňuje ani mezní 

hygienická kritéria. Jako jediná spásná myšlenka se jeví příprava a výstavba úseku 

511 Pražského okruhu a Hostivařské spojky. O stavu byla uvedena informace již 

v Kronice 2019 – odst. 7, Doprava a komunikace. 

V souvislosti s tím se letos objevila důležitá zpráva z Magistrátu hl.m. Prahy dne 

30. 7. 2020: Dostavba okruhu mezi Běchovicemi a D1 má územní rozhodnutí, 
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oznámil primátor Zdeněk Hřib. Ředitelství silnic a dálnic, které je investorem pražského 

vnějšího okruhu, získalo územní rozhodnutí ke stavbě úseku 511 na jihovýchodě 

metropole mezi dálnici D1 a nájezdem na dálnici D11 u Běchovic, informoval primátor. 

Stavba by podle něj měla začít v roce 2022. Podle dřívějších informací by stavba 

12,6 kilometru dlouhého úseku mohla být dána do provozu v roce 2025. 

Předpokládaná cena je téměř 9,4 miliardy korun bez DPH. 

Premiér Andrej Babiš nedávno řekl, že výměnou za pozemky, které stát od 

města potřebuje například v Letňanech, vláda zaplatí dostavbu vnitřního okruhu, 

u kterého chybí část z Pelc-Tyrolky do Štěrbohol, a to částkou 60 miliard korun. 

Dá se říct, že je to po letech neplodného přešlapování na jednom místě jeden 

z prvních důležitých a konkrétních kroků, přibližujících realizaci dostavby pražského 

okruhu a pro Dolní Měcholupy nadějí na řešení neúnosné dopravní zátěže obce. 

Hromadná autobusová doprava 
Současný stav hromadné autobusové dopravy odpovídá stavu využití pro 

potřeby MČ Dolní Měcholupy stavu v loňském roce (viz též Kroniku 2019, odst. 7). 

Pokrytí potřeb 5 autobusovými zastávkami pro 8 projíždějících linek se jeví jako 

dostatečné s výjimkou potřeb obyvatel bytové oblasti Dolních Měcholup v Malém Háji, 

které jsou ale tč. v konečné fázi řešení. 

27. 8. 2020 proběhlo místní šetření pro zřízení autobusové linky MHD pro 

Malý háj. Díky zástupcům FINEP, ROPID, Městské policie hl. m., Praha 15 a všem 

dalším zúčastněným šlo všechno hladce a je přislíbeno, že v příštím roce bychom se 

měli dočkat nově navržené trasy pro MHD v ulicích Kardausova – Kryšpínova – 

Honzíkova – Kardausova. 

Kromě MHD – autobusy, projíždí přes Dolní Měcholupy a zastavuje i několik 

autobusových dálkových spojů, které míří do některých měst na jih od hl. města Prahy. 

České dráhy 
České dráhy nemají historicky na území Městské části DM svoji zastávku, avšak 

občané Dolních Měcholup služeb českých drah hojně využívají pro jejich dostupnost a 

výhodné spojení jednak do centra Hlavního města Prahy, ale také v opačném směru 

na jih do oblastí sousední Uhříněvsi, Říčan, Benešova a dál ve směru na Tábor a 

České Budějovice. Toto využití umožňují zastávky ČD v Horních Měcholupech nebo 

v Hostivaři, které jsou z Dolních Měcholup celkem pohodlně dostupné pěšky nebo 

autobusovou dopravou MHD. Tarify jízdného i předplatného jsou pro Prahu a okolí 

shodné s MHD. 

8. PODNIKÁNÍ A SLUŽBY  

Podnikání 
Souhrnně: 

Na území Městské části Praha – Dolní Měcholupy působí tradičně celá řada 

větších firem, které tady už dlouhodobě podnikají a mají i svou historii. Lze uvést jako 

příklady: ZENTIVA Group, firma ATTL spol. s r. o. Továrna na stroje, Kovošrot Group 

CZ s.r.o. nebo PRAKAB Pražská kabelovna s.r.o. apod. 
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Pak je tady celá řada nových a mladších firem, které se zabydlely na okrajových 

pozemcích MČ, především na jihu katastru Dolních Měcholup. Ty jsou většinou co do 

počtu zaměstnanců a rozlohy menší než výše uvedené firmy. Je tady ale také celá 

řada živnostníků, kteří zdejší podnikatelské prostředí významně dotvářejí a doplňují. 

Počty takových subjektů jsou překvapivě vysoké a pro účely kronikářského zápisu se 

nedá jejich přínos stručně a objektivně vyhodnotit. 

Pro hrubou představu lze uvést alespoň celkové údaje podle Obchodního 

rejstříku pro MČ Dolní Měcholupy k 2. 1. 2021 tyto údaje: 

Právnické osoby 647 

Živnosti 796 

Firmy v OR 619 

Provozovny 647 
 

Zdroj: https://regiony.kurzy.cz/praha/praha-dolni-mecholupy-mestska-cast/obchodni-

rejstrik-firmy-vypis/ 

Příklad jedné z nejmladších provozoven na území MČ Dolní Měcholupy: 
Soukromý Pivovar PANACZECH 
Pod Hřištěm 77/5, 11101 Praha – Dolní Měcholupy 
Majitel: pan Ondřej Vrkoč 

Zdejší nadšenci vaří tradiční i netradiční piva, která by měla uhasit nároky všech 

náročných gurmánů. Začátkem příštího roku – 11. 1. 2021 – tomu bude přesně rok, co 

v pivovaru oficiálně uvařili první várku piva, kterou se tehdy stal božský Thor 11°. 

Začátky pivovarské cesty ale sahají až do roku 2013, kdy se dva studenti střední 

školy domluvili a rozhodli, že si postaví vlastnoručně malý pivovárek v garáži u 

rodinného domku v Dolních Měcholupech, kde majitel od svého narození bydlí. Vařili 

hlavně pro zábavu, ale svoje dílko postupně zdokonalovali a vylepšovali i technologii. 

První várka sice skončila v kanále, druhá várka dopadla lépe. Někdy se dařilo, jindy 

třeba pivo bouchalo přetlakováním v lahvích. Časem si pivo oblíbili přátelé a místní a 

mělo takový úspěch, že se už bývalí studenti – dva Ondrové – rozhodli pro vlastního 

sládka, kterým se v roce 2017 stal David Nedoma. A pak netrvalo dlouho a padlo 

rozhodnutí na vybudování většího pivovaru a oficiálním provozu. Myšlenka byla pak 

realizována za necelé dva roky a koncem roku 2019 bylo hotovo. 

Rok 2020 už znamenal výrazné úspěchy mezi veřejností, kam zavítaly bohové 

pivovaru PANACZECH, kterými jsou THOR 11°, LOKI 11°Ale, R.I.P. 16°, FREYA 13° 

nebo QUEENIE. Pivo se dostalo i do hypermarketů a lidem chutná. Také měcholupští 

občané měli v průběhu roku příležitost ochutnat tyto nevšední nápoje ve stáncích na 

některých veřejných akcích pořádaných MČ DM. A pivo mělo a má vždy úspěch. 

Služby 
V katastru MČ Dolní Měcholupy podniká také řada provozoven s programem 

výrobním, montážním, půjčovny, masážní služby, právní, opravárenské, údržbové, 

prodejní a řada dalších. Občany hojně navštěvované a žádané jsou také služby 

stravovací. 
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Stravovací služby: 
Měcholupský park je nová restaurace, která byla po větší rekonstrukci otevřena 

na místě bývalé restaurace V parku. Dá se tady po předchozí dohodě realizovat svatby 

nebo jiné akce, ke kterým jsou zde schopni zajistit veškeré nápoje a občerstvení. 

Z dalších provozoven lze např. jmenovat: 

Kavárna Trio v Malém Háji 
Restaurace Country Saloon, Kutnohorská 
Pizza do krabice. CZ, s.r.o., Dolnoměcholupská 
Pivnice U Tomáše, Kutnohorská 
Al Settimo Cielo, Na Návsi 
Soukromý pivovar PANACZECH, Pod Hřištěm 

Zdravotnické služby: 
Zdravotnické služby jsou provozovány v budově úřadu MČ a zajišťují je tito 

lékaři: 

Praktický lékař pro děti a dorost MUDr. Jana Cejpová 
Praktická lékařka MUDr. Michaela Kiseľáková 
Zubní lékařka MUDr. Mirka Jirasová 

Přítomnost lékařů se řídí individuálně rozpisem ordinačních hodin. Letos, 

v době koronavirové pandemie a z toho vyplývajících opatření, je vyžadována 

zpravidla telefonická domluva s lékařem před vyšetřením. 

Pohotovost mimo ordinační hodiny – praktický lékař: 
Pohotovostní služba FN Královské Vinohrady, Šrobárova 50, pavilon S 

Pondělí – Pátek 19:00 – 6:00 
Sobota – Neděle, volné dny nepřetržitě 

Zubní pohotovost v akutních případech: 
Dospělí – Městská poliklinika Praha, Spálená 12, Praha 1 
  FTN, Vídeňská 800, Praha 4 – Krč, pavilon B1 
Děti – FN Motol, V Úvalu 84, Praha 5, blok B 

(Od 1. 1. 2020 byl ukončen provoz LSPP v poliklinice Malešice!) 

Poštovní služby: 
Už víc jak dva roky jsou ve vyhražených prostorách budovy Úřadu MČ Dolní 

Měcholupy v provozu služby pošty PARTNER. Tato služba se osvědčila letos i přes 

některá omezení, způsobená opatřeními v době nouzového stavu. 

Jako každý rok, největší nápor zažívají poštovní služby v předvánočním období. 

Letos tomu bylo obdobně, avšak s mnohem větším objemem balíkové pošty. Tak např. 

v pondělí 7. 12. večer dorazilo dalších 200 balíčků na Poštu Partner. Kapacita dvou 

pracovnic byla tak zcela naplněná, stejně jako úložné prostory pro dodané balíky. 

V těchto případech pomáhali s manipulací i zaměstnanci úřadu, balíky pak byly 

uloženy i v zasedací místnosti úřadu. Pracovnice pošty zvládaly situaci jen s vypětím 

všech sil a patří jim za to dík a obdiv. Neuvěřitelný stav je patrný z fotek na str. (F 89) 

ve fotoknize. 
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A jaká byla celková čísla poštovních transakcí za rok 2020? Finanční transakce, 

doručování dopisů a balíků v různých formách představuje úctyhodné číslo – cca 

26 900 transakcí. Na 1 měsíc tak vychází objem průměrně 2 240 transakcí, který 

ovšem není rovnoměrný a ve značné míře podléhá sezónnosti. 

Kromě základní poštovní agendy je nutno přičíst také prodej dálničních kupónů, 

prodej losů, kolků, poštovních známek, dobíjení SIM karet apod. 

Provoz pošty je celotýdenní (Po až Pá) a zajišťují ho celoročně 2 pracovnice 

paní Hana Stárková a paní Jitka Kohoušková. 

Městská knihovna: 
Půjčování knih v naší MČ je tradičně zajišťováno pojízdnou knihovnou – 

bibliobusem Městské knihovny v Praze. Do Dolních Měcholup zajíždí bibliobus č.2 

jednou za 14 dní na 4 hodiny do ulice Za Kovárnou. V nabídce jsou stovky titulů 

českých i zahraničních autorů většinou z beletrie pro různé věkové kategorie od dětí, 

přes školáky, dospělé i seniory. Služeb mobilní knihovny využívá řádově kolem 

50 čtenářů za měsíc, záleží ale také na ročním období. 

Mobilní rozhlas: 
Mobilní rozhlas ve službách MČ je již osvědčený systém pro operativní a rychlou 

komunikaci s občany městské části. Zaregistrovaní občané tak dostávají zprávy na 

číslo svého mobilního telefonu nebo na svůj e-mail. 

Stravování pro seniory: 
Je to již tradiční služba místním seniorům, pro které zajišťuje obědy stravovací 

zařízení mateřské školy MČ DM, pokud si o to předem zažádají. 

9. ŠKOLSTVÍ 

Předškolní výchova 
Dětská skupina: 
V ul. Za Kovárnou 
zřízena pod mateřskou školou Dolní Měcholupy 
ředitelka mateřské školy: paní Libuše Kotalíková 

Vytvoření dětské skupiny pro děti, které nebyly z kapacitních důvodů přijaty do 

naší mateřské školy, bylo pro MČ další prioritou. Byl připraven a odsouhlasen záměr 

na její zřízení a Zastupitelstvo pak schválilo peníze na její financování. Pro tento účel 

byly pronajaty nebytové prostory v bytovém komplexu v ulici Za kovárnou. 

Následovala intenzivní činnost při zařizování všeho potřebného 

v administrativě, dostatečného pedagogického zajištění, úprav prostorů a potřebného 

vybavení, a to všechno s cílem otevření skupiny k začátku školního roku – 1. září 2020. 

A podařilo se to! Zejména díky velké iniciativě místostarostky MČ paní Jany Dolákové 

při vynaloženém úsilí a iniciativním přístupu při zajišťování celé akce. Stejné díky patří 

paní ředitelce MŠ za skvělou spolupráci a přípravu, paní učitelkám Sandře a Věře a 

dalším kolegům a kolegyním za jejich iniciativu. Také všem podporovatelům za pomoc, 

dárky a vstřícnost. Kapsičky byly ušité pro děti zdarma, koberec vyčištěný také jako 
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dárek pro děti, lidé nezištně pomáhali. Dětská skupina, zřízená při naší mateřské škole 

tak byla ve stanoveném termínu 1. září 2020 připravena k otevření. 

Jak se pak v průběhu roku potvrdilo, dětská skupina se osvědčila. Děti i paní 

učitelky vytvořily velmi příjemný kolektiv, za což si zaslouží velkou pochvalu a dík. 

Mateřská škola Dolní Měcholupy „Nebe bez mráčku“: 
Ke Školce 254 
111 01 Praha 10 
Ředitelka mateřské školy: Libuše Kotalíková 

Mateřská škola je zapojena do projektu tzv. Šablony II. – Podpora škol formou 

projektů zjednodušeného vykazování. Projekt je spolufinancován EU v rámci 

Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Mateřská škola má kapacitu 

129 dětí a dlouhodobě patří mezi velmi aktivní a oblíbená školská zařízení v regionu. 

MŠ zajišťuje pro děti divadelní představení, vzdělávací programy vhodné pro 

děti předškolního věku, jezdí na celodenní výlety autobusem i mimo Prahu. Děti jsou 

rozděleny do tříd od nejmladších dětí po nejstarší předškoláky, přičemž každá třída 

má svůj specifický program. 

Třídy: Planetka, Hvězdička, Sluníčko, Měsíc, Kometa a třída Blesk. 

Aktivity roku 2020 byly výrazně poznamenány řadou hygienických omezení, 

přičemž některé z připravovaných akcí byly operativně změněny nebo úplně zrušeny. 

5. 1. 2020 navštívili Úřad MČ Tři králové z MŠ Dolní Měcholupy i se svou 

družinou (F 12) v podání dětiček mateřské školy. Kromě písničky a přání štěstí a zdraví 

do nového roku, přinesli svoje nevšední výtvarné dílo – nakreslený rozměrný obraz – 

nazvaný "Tady bydlíme". Obraz, jak vypadají Dolní Měcholupy očima dětí z mateřské 

školy, byl vystaven ve vstupní hale úřadu MČ a shlédla ho řada našich občanů. 

Děti z mateřské školky také malovaly hezké barevné obrázky pro potěšení 

obyvatel domova seniorů SeneCura v Malém Háji. Daly tím najevo soucit ke starým 

lidem – klientům domova, kteří byli zejména v době koronavirových opatření izolováni 

od vnějších kontaktů především ze strany svých blízkých. Obrázky od malých dětí vždy 

potěší svojí jednoduchostí a upřímností (F 12). 

Školka Amálka: 
Soukromá mateřská škola 

Na Slavíkově 205/7 

Tato mateřská školka nabízí dětem – beruškám a broučkům – příjemné domácí 

prostředí s vlastní zahradou. Vyznačuje se individuálním přístupem ke každému dítěti 

s celodenním nebo půldenním programem. Pro děti zajišťuje také stravování. 
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Základní školství 
Základní škola Kutnohorská: 
Kutnohorská 36 
111 01 Praha 10 
Ředitel základní školy: Mgr. Miroslav Ferkl 

Složení učitelského sboru se prakticky nezměnilo a je shodné s údaji v Kronice 

2019. 

Namátkově ze školních aktivit, které byly sice výrazně ovlivněny protikoronavirovými 

opatřeními, přesto ale nebyly malé: 

Stalo se již tradicí, že hned po vánočních prázdninách v lednu 2020 vyjel 

5. ročník na lyžařsko-snowboardový kurz do Pece pod Sněžkou. Počasí sice moc 

nepřálo, děti ale přesto vyzkoušely řadu sjezdovek v okolí. Vyvrcholením kurzu bylo 

pasování na lyžaře a snowboardisty. Děti si zasportovaly a odvezly si spoustu pěkných 

zážitků. 

Žáci prvních a druhých ročníků vyrazili v lednu do sportovní haly Jedenáctka, 

kde se účastnili soutěže o Dětský fotbalový pohár. Děti si celý turnaj užily a skončily 

na krásném 4. místě v celkovém pořadí. 

13. 2. 2020 Zástupkyně společnosti Zentiva přinesla dětem do ZŠ Kutnohorská 

dárek – stavebnici Lego. Děti hned začaly zkoušet svoje stavební umění a ve školní 

družině si pak budou moci dosyta stavebnici Lego užívat při svých fantastických 

nápadech. 

11. 3. 2020 došlo na základě vládního nařízení k uzavření základní školy. 

V období koronaviru po uzavření školy až do 25. května čekala na všechny 

pedagogické pracovníky a všechny žáky základní školy Kutnohorská velká výzva 

v podobě distanční výuky. Vedení školy doporučilo způsob komunikace formou 

e-mailů, využití platforem Skype, WhatsApp, Zoom, Google Meet, a dalších. Zadávání 

úkolů probíhalo v jednotlivých třídách podle potřeb a náročnosti výuky. Na webových 

stránkách školy v sekci Zprávy z tříd, učitelé pravidelně vkládali domácí úkoly a různé 

příspěvky od dětí. Všichni učitelé plně využívali doporučených forem distanční výuky 

a stejně jako děti, to i oni zvládli vše na jedničku. Někteří učitelé v tomto období zvládli 

i online třídní schůzky. 

Od 6. do 16. dubna byl poprvé spuštěn online zápis do prvních tříd, který se už 

musel uskutečnit bez účasti dětí. Rodiče mohli ve dnech 15. a 16. dubna využít 

i osobního podání. Zápis do 1. tříd byl úspěšný, od nového školního roku 2020/2021 

byly otevřeny dvě první třídy. 

Během uzavření školy byly řešeny i některé provozní záležitosti. Byly například 

vymalovány některé učebny, nevhodné dveře do tříd nahradily zcela nové protipožární 

vstupní dveře, proběhly veškeré potřebné revize školních prostor i haly. Za pomoci 

zřizovatele byla provedena i oprava kanalizace za budovou školy. 

25. 5. 2020 Zpráva pana ředitele školy z prvního školního dne po znovuotevření 

ZŠ: „Dnes se po dvou a půl měsících vrátili žáci do školy. Přišlo všech 106 nahlášených 

dětí. Jsem velmi rád, že kapacitní možnosti umožní jak fungování školních skupin s 
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třídními učiteli, tak zachování distančního vzdělávání v plném rozsahu pro všechny 

žáky. Manuál k otevření škol má velmi přísná pravidla. Doufám, že do nového režimu 

vklouznou za pár dní i naši nejmenší žáci, hlavně konečně mají možnost být alespoň 

v částečném kolektivu své třídy i paní učitelky. Bohužel nemáme dostatečné možnosti 

zajistit kompletní služby (ranní družina, odpolední družina, kroužky), škola musí 

fungovat ve zkráceném režimu, přesto se nám mj. podařilo zajistit stravování formou 

teplých obědů. Velmi potěší, že i v této nelehké době pro nás všechny, jsme schopni 

nalézt vzájemné porozumění. Velké poděkování patří všem rodičům, učitelům, 

kuchařkám za skvělou spolupráci a zřizovateli školy za velkou podporu. 

Klidné dny, Miroslav Ferkl – ředitel“. 

Ve škole byl spojen konec výuky ve školním roce s kulatými narozeninami pana 

ředitele. Velká gratulace a dík za dosavadní velmi náročnou a profesionální práci jak 

s žáky ZŠ ve škole a mimo školu, tak bezproblémové vedení celého personálu 

základní školy.  

26. 6. 2020 V parku za školou proběhla velmi zdařilá akce – interaktivní 

workshop pro děti – Takhle si chceme hrát. Bližší informace je v odstavci K 13 této 

kroniky s fotografiemi ve fotoknize (F 46 – 47). 

Škola však své dveře nezavřela úplně ani o prázdninách. Po loňském úspěchu 

proběhly i letos v naší škole dva turnusy letního příměstského tábora. Každý den se 

děti sešly ve škole a plnily záludné úkoly celotáborové hry. Děti se vžily do rolí 

vyšetřovatelů řešících případ loupežného přepadení poštovního vlaku s penězi. 

Poznaly, k čemu je důležitá daktyloskopie, naučily se snímat otisky prstů, rozluštily 

důležité šifry a kódy nebo posílaly zprávy, kterým porozuměl kromě odesílatele pouze 

příjemce. Na závěr tábora pak děti úspěšně dopadly a usvědčily pachatele, a 

především našly také uloupenou kořist.  

Kromě této celotáborové hry zažily děti i jiná dobrodružství na nejrůznějších 

místech a výletech po Praze – navštívily vodní svět v parku Gutovka, muzeum Lega, 

Petřínskou rozhlednu se zdejším zrcadlovým bludištěm, zahrály si minigolf a podívaly 

se na Prahu z výšky 93 metrů z observatoře Žižkovské věže. Dětem, ale i rodičům dětí, 

se takové aktivity velmi líbily a prožívaly je s opravdovým zájmem. 

1. září 2020 – začátek nového školního roku 2020/2021 

ZŠ je nově zapojena do projektu „Bezpečné cesty do školy“. Cílem je zvýšení 

dopravní bezpečnosti v okolí školy a také zvýšení povědomí žáků o souvislostech 

dopravního chování. Prostřednictvím projektu se škola snaží o změnu dopravních 

návyků žáků a podporu dopravování dětí do školy pěšky nebo na kole. 

V pondělí 21. 9. uspořádala škola pro rodiče seminář zaměřený na výuku 

matematiky podle metody pana profesora Hejného, který vedla paní PhDr. Jitka 

Michnová. 

V týdnu od 21. 9. se škola zapojila do akce „Pěšky do školy“. Děti sbíraly za 

každý den body, kdy přišly do školy pěšky, přijely na koloběžce nebo na kole a 

vyplňovaly Pěší deník. Ve čtvrtek 24. 9. je pak čekalo v parku za školou dopoledne 

plné soutěží. Téměř všechny děti dorazily do školy na nějakém dopravním prostředku. 
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Děti si soutěže i ježdění moc užily, a přitom si osvěžily, případně doplnily i některá 

pravidla silničního provozu. Byla to také hezká podívaná na hejno dětí – malých 

školáků – kteří se hrnou do školy na svých strojích, a přitom se užitečně baví. 

14. 10. 2020 je datum, kdy vešlo v platnost bezpečnostní nařízení vlády o (2.) 

uzavření základních škol z důvodů vážné situace v nezvládnutém nárůstu počtu 

nakažených COVID-19 v ČR. Znamenalo to jediné – vrátila se do škol náročná doba 

distančního vyučování. Je to složité, zvláště pro ty nejmenší, kteří sotva zasedli do 

školních lavic, ale i pro všechny ostatní žáky, pedagogy a samozřejmě i pro rodiče. 

Určité zkušenosti tady ale byly už z jarního uzavření škol, a tak bylo leccos už lépe 

připravené. 

O konkrétnější informace, jak taková distanční výuka funguje se podělily paní 

učitelky naší ZŠ: 

1. Jsou vypuštěny hodiny Tv, Vv, Hv, Pč. Ostatní předměty probíhají dle rozvrhu 

distanční výuky, AJ s rodilým mluvčím je 1x (1. a 2. ročník), resp. 2x týdně (3. 

až 5. ročník). 

2. Je potřeba se všemi dětmi udržovat průběžný kontakt a poskytovat zpětnou, 

resp. rekapitulující vazbu. Ideálně formou konzultačních/třídních hodin. 

3. Distanční výuka je povinná. Kdo nemá možnost pracovat online, musí být v 

kontaktu s vyučujícím (např. formou emailu). Neúčast na hodinách je potřeba 

omlouvat. 

4. V rozvrhu jsou ustanoveny dopolední učební bloky. Je na učitelích, jak si v 

realitě pořadí hodin zorganizují. Děti by však měly trávit synchronní výukou 

max. 2 hodiny denně (viz manuál MŠMT). 

5. Pro hodnocení distanční práce žáků doporučujeme používat častěji formativní 

hodnocení. Známkování ale není zakázané, pouze nesmí být formou nátlaku 

(např. za nižší účast na výuce). 

6. Pracujeme přes Bakaláře a přes Meet. Úkoly jsou odevzdávány do Bakalářů, 

rodiče dětí 1. – 3. ročníku mají rodičovský přístup, děti 4. - 5. ročníku navíc mají 

i žákovský přístup.  

7. Práce mimo synchronní výuku je zadávána prostřednictvím Bakalářů formou 

samostatných prací/projektů dle možností a schopností dětí. Není úlohou rodičů 

přebírat povinnosti školy. 

8. Týdenní souhrn témat dané třídy/ročníku je vložen vždy v neděli na stránku 

školy. Poté je rozpracováván v jednotlivých dnech a v hodinách v Bakalářích. 

9. Pracujeme formou asynchronní výuky – částečně online distanční formou a 

částečně samostatnou prací. 

10. Stravování pro žáky je i nadále zajišťováno. 

Všem bylo ale jasné, že je to náhradní způsob výuky, který nemůže 

plnohodnotně nahradit normální, kontaktní vyučování. 

Viděli jste koncem října "dušičkovou" výstavu dýní u naší školy? Připravili ji žáci 

3. třídy a vydlabané dýně vystavili venku před vstupem do ateliéru školy. Na výzvu 

přibyly také dýně od veřejnosti. Výstava byla ukončena 2. 11. 2020, kdy byly dýně 

uloženy na místo věčného dýňového odpočinku (F 84 – 85). 
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Distanční výuka byla pak letos ukončena k 18. 11. 2020 vládním nařízením pro 

první a druhý ročník základních škol na základě určitého poklesu počtu nakažených 

obyvatel ČR koronavirem. Žáci 1. a 2. třídy se na sebe opravdu těšili a personál školy 

je také mile přivítal. Tento akt má ale svá mimořádná pravidla: Kolektivy dětí 

jednotlivých tříd musí být ve škole oddělené, po celou dobu musí učitelé a žáci mít 

nasazené roušky. 

Od 3.12. platil 3. stupeň PES, který pro ZŠ představoval úplné uvolnění 

kontaktního způsobu vyučování. Netrvalo to ale dlouho, z důvodu zhoršení 

pandemické situace a následujícího přechodu zpět na 4. a na 5. stupeň PES došlo 

znovu k úplnému uzavření škol k 18. 12. 2020 a pro žáky vyšších tříd (3. a vyšších) 

nastalo vyučování opět distanční formou. Tento způsob vyučování trval i na začátku 

nového roku 2021. 

10. SOCIÁLNÍ OBLAST 

Vítání občánků (F 77) 
Tradiční akt Vítání občánků městské části Praha – Dolní Měcholupy se letos 

připravoval poměrně dlouho, a přitom s obavami, zda a kdy se vůbec uskuteční. 

Koronavirová situace a s tím související opatření neumožnily přivítat mezi námi nové 

občánky v původně plánovaném jarním termínu. 

Nakonec byl termín pro vítání občánků stanoven na 23. září 2020 

a předpokládalo se, že tato akce proběhne jako obvykle v zasedací místnosti budovy 

Úřadu MČ Praha – Dolní Měcholupy. Vzhledem k obecně stoupajícímu nárůstu 

nemocných infekcí COVID-19 se pak také zvažovalo, jak co nejlépe tuto akci 

zabezpečit. S výhledem dlouhodobé předpovědi počasí bylo nakonec rozhodnuto 

o tom, že vítání občánků proběhne v parku za školou, kde se dají minimalizovat rizika 

eventuální nákazy a dodržet i veškerá, tehdy platná hygienická nařízení. 

Zvány byly děti narozené v období od 1.6.2019 do 31.5.2020 (jeden občánek 

byl omluven z předchozího vítání v 11/2019 a zařazen byl tedy do toho letošního). 

Počet vítaných občánků byl celkem 32 rozložených ve 4 skupinách v časech na sebe 

navazujících. Zvaných a prvotně potvrzených bylo 35 dětí, omluveno bylo na poslední 

chvíli jedno, dvě se nedostavily. Noví občánci dostali dárečky – plyšový králík, bryndák, 

pamětní list a poukázku do Europarku v hodnotě 1000,- Kč, jejich rodiče pak na 

upomínku dostali kravatu se znakem MČ, květinu a flash disk s fotografiemi z vítání. 

Jak bylo patrné z celkové atmosféry, vítání nových občánků netradičně 

v přírodě se líbilo a všichni budou mít na tento akt i hezké vzpomínky. A jak se 

následně ukázalo, vítání to bylo v letošním roce jediné, protikoronavirová omezení 

neumožnila zorganizovat ani původně uvažované vítání v termínu závěrem letošního 

roku. 
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Dětský domov Radost 
Čs. Tankistů 277 
111 01 Praha 10 – Dolní Měcholupy 
Ředitelka DD: Mgr. Jitka Stejskalová 

Aktuálně je v dětském domově 16 dětí. Nejmladšímu chlapci je 7 let a nejstarší 

20 let. Věkový průměr činí 15 let. Děti žijí v 11 jedno až dvoulůžkových pokojích, mají 

k dispozici 2 obývací pokoje a 2 kuchyně s jídelnou. 

Veškerou činnost dětského domova zajišťuje paní ředitelka domova se svým 

personálem, složeným převážně z vychovatelů. Snaží se tady žít jako v běžné rodině. 

Nemají žádné uklízečky, kuchařky nebo švadleny. Děti uklízejí a vaří společně s 

vychovateli. Děti chodí běžně nakupovat potraviny na večeře, aby se naučily jednak 

hospodařit s penězi a věděly také kolik co stojí a jednak, aby dokázaly odhadnout, kolik 

jídla je třeba. Ne vždy se večeře podaří, někdy se něco připálí, jindy je jídla málo… 

Ale tak to asi občas chodí v každé rodině. 

Klub seniorů 
První setkání seniorů v tomto roce se konalo ve čtvrtek 23. ledna 2020 (F 14). 

Oficiálně začalo přednáškou od městské policie o první pomoci při infarktu a mrtvici. 

Téma je to vážné, ale vlastní přednáška byla zajímavá a poučná. Pak se plánovalo, co 

by seniory mohlo letos zajímat. Paní Jana Romančuková pozvala na exkurzi na Letiště 

Václava Havla v Ruzyni. O exkurzi byl velký zájem. Možnosti kulturních akcí v Praze 

připomněla paní Zdena Šilhová. Měla hodně nabídek do divadla ABC a na koncerty. 

Vedoucí klubu seniorů paní Jaroslava Hagelová nabídla seniorům léčebný rekondiční 

pobyt v Sezimově Ústí na červen 2020 a připravuje se i další týdenní rekreace na 

začátek měsíce září. Kromě těchto akcí budou organizovány jednodenní výlety po 

České republice, vycházky a turistika. Oblíbená jsou také nepravidelná setkání u 

kafíčka, kde se většinou řeší aktuální potřeby klubu nebo jednotlivců (F 14, F 49). 

Seniorský klub má zajištěno také každé úterý a pátek od 11 hodin cvičení pro 

seniory v tělocvičně MŠ. 

Připomenutí některých uskutečněných akcí klubu: 
4. února 2020 organizoval klub seniorů pro své členy exkurzi na letiště Václava 

Havla v Praze (F 16 – 17). Snahou bylo nahlédnout do zákulisí provozu Ruzyňského 

mezinárodního letiště, které neustále navyšuje kapacitu přepravených cestujících 

(v roce 2018 16 797 000 cestujících a 80 900 přepravených tun nákladu). Patří tak 

k nejvytíženějším letištím v Evropě. Má se i v nejbližší době rozšiřovat jeho kapacita 

o jednu paralelní dráhu a o novou vyšší řídící věž provozu. 

Exkurze byla orientována především na objekty a prostory starého letiště, na 

Terminál Jih, kam patří také Terminál T3 General Aviation (dříve Jih 2). Ten obsluhuje 

kategorii soukromých letů (aerotaxi), business jety, lety sportovců a charterové lety. 

Patří sem také Terminál T4 Military (staré letiště, dříve Jih 1), který slouží pouze pro 

státně důležité lety, především pro přílety a odlety politiků a diplomatů. Terminál je ve 

správě ministerstva obrany. Především tyto prostory letiště si účastníci prohlédli 

autobusem a viděli tak z vnějšku například objekty pro výcvik posádek a palubního 

personálu, a to nejen českého, ale podle typu simulace provozu a obsluhy letadel i pro 
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personály ze zahraničí. Senioři viděli také další technické zázemí letiště, objekt 

biologické ochrany provozu letiště, čerpací stanice pohonných hmot, správu vozového 

parku, hangáry – hangár Úřadu pro civilní letectví, hangár letecké společnosti Travel 

Service a jiné. Na ploše letiště shlédli také za provozu a poměrně zblízka letištní dráhy 

při startu i přistávání letadel, manipulaci s přepravovanými náklady apod. 

Velmi zajímavá byla také pěší, asi 30 minutová prohlídka Hangáru F společnosti 

CSAT, která zajišťuje opravy a revize dopravních letadel pro celou řadu evropských 

leteckých společností. Hangár je řešen unikátním zavěšením střešní konstrukce, takže 

vnitřní plocha haly o rozměrech 213 x 59 metrů je bez vnitřních podpěr. Do tohoto 

hangáru se vejde celkem 6 dopravních letadel a součástí hangáru jsou i dílny, sklady 

a administrativní blok. Pracuje se tady na všech částech letadel vnitřku i vnějšku a je 

to tady jako hemžící se lidské mraveniště. Účastníci exkurze se mohli pohybovat jen 

v určeném koridoru na okraji haly, nesměli vstupovat do pracovních prostorů haly a do 

letadel a nesměli tady fotografovat.  

Za zmínku stojí ještě divoké počasí, jaké měli účastníci exkurze: Začátek 

exkurze za chladného deštivého počasí, místy se sněhem a asi po hodině slunečno, 

ale s vydatným větrem. To ovšem nezabránilo příznivému dojmu a nevšednímu 

zážitku z celé akce. 

15. 7. 2020 K dalším akcím klubu seniorů patřil také výlet lodí po Vltavě 

z Rašínova nábřeží do Troje (F 48). Byl to také jeden z nevšedních zážitků, kdy se za 

hezkého počasí cestovalo po vodě centrem Prahy a bylo si tak možné prohlédnout 

některá místa a výhledy na pobřeží Vltavy, kterých si při pěší vycházce z břehů Vltavy 

turista ani nevšimne nebo je nevidí. Protože ještě v té době nebyla dohotovena nová 

pěší lávka v Troji, byl pro přechod ramene Vltavy využíván provizorní přívoz. Celkově 

to byl opravdu zajímavý zážitek, který pak byl umocněn individuální návštěvou Pražské 

zoologické zahrady nebo botanické zahrady v Praze – Troji. To už si organizoval každý 

podle svého zájmu a zaměření – buď květena nebo exotická zvířata. 

7. 6. – 13. 6. 2020 Sezimovo Ústí – Seniorům nabídla vedoucí klubu paní Slávka 

Hagelová léčebný rekondiční pobyt, který zajistila v Sezimově Ústí od 7. 6. do 

13. 6. 2020. Přihlásilo se celkem 33 členů klubu, což je maximum, více místa totiž 

v léčebně nebylo. I tato akce dopadla zase velmi dobře, účastníci pobytu byli velmi 

spokojeni. 

2. 9. 2020 Za historií do severních Čech (F 50 – 51) byl jednodenní výlet 

autobusem. Cílem byl především státní zámek Ploskovice – malé Versailles – 

v Ústeckém kraji a potom vodní hrad Budyně nad Ohří. Zámek Ploskovice má 

zachovalé interiéry, udržovanou parkovou zahradu, zajímavé je také sklepení. 

Ke shlédnutí tady byla také právě nainstalovaná výstava paličkovaných krajek. Hrad 

v Budyni nad Ohří má celkem pohnutou historii, turistickou atrakcí je ve sklepení 

alchymistická dílna a zajímavostí je vypreparovaný krokodýl, který údajně žil krátce ve 

vodách hradního vodního příkopu. 

14. – 20. 9. 2020 Týdenní pobyt důchodců v Lednici (F 74 – 75) byl druhý delší 

rekondiční pobyt, který senioři se zájmem očekávali. A také se vydařil. Kromě prohlídky 

Lednického zámku, procházek po okolí a včetně Lednického minaretu, si vyjeli také do 
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Strážnice, do skanzenu apod. Navštívili samozřejmě také vinný sklípek, aby náladu 

podpořili dobrým vínem. 

Čtecí babičky – tak se nazývají babičky, které navštěvují děti v mateřské školce 

a před spaním jim čtou pohádky. Děti i babičky se na tyto chvilky moc těší. Se čtením 

pohádek se pokračovalo i v tomto roce, i když to nakonec nemohla být vlivem různých 

opatření zcela pravidelná činnost. 

Koronavirus měl pak na svědomí následné dočasné utlumení aktivit klubu 

seniorů v MČ DM. Bylo zcela nezbytné omezit kontakty mezi členy klubu, kteří ve své 

podstatě patří mezi nejrizikovější vrstvu obyvatelstva. 

SeneCura Senior Centrum a.s. 
Kryšpínova 1 
111 01 Praha 10 
Ředitelka – paní Mgr. Kateřina Vokálová 

Život pokračuje s námi – to je základní myšlenka poskytovatele zdravotní péče 

pro seniory v domovech SeneCura. Jsou si vědomi toho, co je důležité ve stáří. Jsou 

to ty stejné věci, které pro nás byly podstatné vždy: být součástí společenského života, 

zůstat aktivní, zažívat hezké okamžiky, a přitom mít jistotu, že mi bude poskytnuta ta 

nejlepší péče. Právě takový je život seniorů v domovech SeneCura. 

Společnost SeneCura je předním soukromým poskytovatelem péče v Rakousku 

a je držitelem mnohonásobného ocenění za kvalitu a inovaci. Svými znalostmi a 

dlouholetou zkušeností v oblasti péče poskytuje jistotu klientům i v České republice, 

kde je SeneCura největším nestátním provozovatelem Domovů pro seniory a Domovů 

se zvláštním režimem (pro seniory trpící Alzheimerovou chorobu či jinou formou 

demence). V různých místech České republiky je provozováno takových domovů 

celkem 15. 

V Senior Centrech SeneCura je zajišťována zdravotní péče 24 hodin 7 dní 

v týdnu. Maximálně se tady personál snaží, aby o klienty pečoval tak, aby přes 

všechna svá fyzická či psychická omezení, prožívali klienti svobodný život podle svých 

zvyklostí. 

Do činnosti a individuální péče je zapojována podle možností rodina klienta 

i celý tým domova, zpestření života klientů přichází pak z okolí a mimo domova. 

Podobně se zapojily děti z naší mateřské školy tím, že kreslily obrázky v době 

koronaviru obyvatelům SeneCura pro jejich potěšení a podporu. (F 12) 

Také pracovníci Úřadu MČ Dolní Měcholupy oslovili naše občany s podnětem 

pomoci v neformální činnosti pro Senior Centrum SeneCura. Někteří občané výzvy 

vyslyšeli a přišli i s krásnými nápady. V SeneCura předali např. zástupci úřadu MČ 

výborné perníčky a vynikající koláče paní ředitelce Vokálové a milým pečovatelkám. 

Slavnostního otevření kavárničky v březnu se zúčastnil také starosta MČ Dolních 

Měcholup Mgr.A. J. Jindřich, místostarostka Bc. J. Doláková a také ředitelka 

SeniorCentra K. Vokálová. (F 14) 
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Paní ředitelka dostala také kontakty na občany DM, kteří jsou ochotni pomoci 

i při výpadku personálu s úklidem, v kuchyni nebo u seniorů formou brigády. Radost 

klientům udělaly jistě i drobné dárky od dětí mateřské školy nebo mladých hasičů. 

Osobní návštěvy jsou v souvislosti s řešením koronavirové pandemie zatím velmi 

omezené, ale až to bude možné, seniory, za kterými nechodí rodinné návštěvy, moc 

potěší přítomnost některých našich občanů, četba, procházka třeba i s pejskem apod. 

Všem aktivním občanům je nutno poděkovat, stejně jako je nutné vyslovit obdiv 

personálu Senior Centra za jejich nelehkou a svědomitou každodenní práci. 

Dům s pečovatelskou službou 
Čs. tankistů 206/9 
111 01 Praha 10 
spravuje Úřad městské části Praha – Dolní Měcholupy 
tajemnice Šárka Fořtová 

Dům s pečovatelskou službou poskytuje služby nepřetržitě od roku 1997. 

V Domě s pečovatelskou službou je osm garsoniér, dvě dvougarsoniéry 

a v podkroví dvě velké dvougarsoniéry pro personál. Přízemí je přístupné vozíčkářům, 

zvládnutí výškového rozdílu mezi přízemím a vchodem by měla zajišťovat pojízdná 

plošina, která ale v současné době není využívána. 

Do Domu s pečovatelskou službou se občané stěhují s vlastním nábytkem, 

a tak se mohou co nejvíce cítit jako doma. Základním vybavením každé garsoniéry je 

kuchyňská linka s vařičem a sprchový kout. 

V suterénu je koupelna na koupání s asistencí, prádelna, sušárna 

a společenská místnost. 

V okrasné zahradě je místo na posezení v altánu nebo pod vzrostlými stromy, 
ale také mezi výsadbou květin. Část zahrady je možné využívat jako užitkovou.  

11. SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ 
SDH se aktivně zapojuje do činnosti pražských dobrovolných hasičů a do 

společenského dění MČ. Sbor pořádá také kulturní akce v obci (např. hasičský ples) 

a zapojuje se do příprav dalších akcí, pracují s dětmi, zapojují se do sportovních 

soutěží v hasičském sportu. Nedílnou součástí činnosti je především dobrovolnická 

práce a spolupůsobení na poli požární ochrany. 

Na Valné hromadě SDH byl koncem roku 2020 zvolen Výbor SDH, který pracuje 

v následujícím složení: 

starosta SDH Jiří Voříšek st. 
místostarosta SDH, velitel JSDH Petr Vltavský 
hospodář Hana Blahetová 
vedoucí kolektivu mládeže Iveta Vojtová 
člen výboru Vladimír Blaheta 
člen výboru Libor Vojta 
 

Jednotka má momentálně ve svých řadách 20 členů, kteří splňují veškeré 

základní nároky v rámci své funkce. 
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Příklady výjezdů jednotky hasičů: (F 80) 
10. 1. 2020 Jednotka byla v 19:36 vyslána s vozem CAS 30 Scania (1+1) do 

Voctářovy ulice k rozsáhlému požáru objektu. Posádka cisterny prováděla doplňování 

vody. 

V 19:53 byl jednotce vyhlášen poplach znovu, tentokrát operační středisko 

vyslalo do Voctářovy ulice vůz CAS 24 Scania (1+3). Jednotka zůstala v záloze na 

místě události. 

10. 2. 2020 Jednotka byla v 15:27 vyslána s vozem CAS 24 Scania do ulice 

Přistoupimská v Malešicích k utrženým plechům na střeše domu. Zásah probíhal za 

využití lezecké techniky. Část krytiny byla demontována, zbytek byl přitlučen hřebíky. 

Po dobu zásahu byl z bezpečnostních důvodů uzavřen chodník vedoucí okolo domu. 

26. 4. 2020 Jednotka byla v 16:22 vyslána s vozy CAS 24 Scania (1+3) 

a CAS 30 Scania (1+1) k požáru skládky bioodpadu mezi ulicemi Ke Slatinám 

a K Lesíku. K likvidaci požáru byly nasazeny tři vodní proudy a práce probíhala mimo 

jiné za využití termokamery. Na místo bylo postupně povoláno celkem 5 jednotek 

hasičů. Kromě profesionální jednotky ze strašnické stanice a místní dobrovolné 

jednotky z Dolních Měcholup byly na místo povolány cisterny dobrovolných jednotek 

z Dubče, Běchovic a Horních Měcholup. 

Jednotka byla 10. 5. 2020 ve 2:09 vyslána s vozem CAS 30 Scania (1+1) 

do ulice Ke Kablu k požáru 50 tun uloženého odpadu. Plameny ohrožovaly dalších 

100 tun odpadu, cisternu s 20 tisíci litry nafty i přilehlou halu. Na místě zasahovalo 

celkem 24 jednotek hasičů z Prahy i Středočeského kraje. Při požáru došlo ke zranění 

jednoho našeho hasiče, který, stejně jako zraněný příslušník HZS Praha, po ošetření 

pokračoval v zásahu. Likvidace požáru zabrala zasahujícím jednotkám celou noc. 

18. 5. 2020 Jednotka se podílela poblíž ulice Nová Povltavská na demontáži 

stanového městečka, původně určeného pro karanténu osob bez domova v rámci 

opatření proti pandemii koronaviru. 

21. 5. 2020 Jednotka byla vyslána s vozem CAS 30 Scania (1+1) k požáru 

odpadu v ulici K Lesíku na okraji Dolních Měcholup. Na místě spolupracovaly také 

jednotky HZS Praha ze stanic Chodov, Strašnice a Krč a dobrovolná jednotka 

z Horních Měcholup. 

Namátkově ze společenských akcí SDH: 
14. 3. 2020 Den vzpomínek členů Sboru dobrovolných hasičů na hřbitově 

v Dubči (F 26 – 27). Vzpomínka patřila všem dobrovolným hasičům z Dolních 

Měcholup, kteří se v minulosti podíleli na činnosti jednotky a už nejsou mezi námi, 

a pak těm, kteří nás opustili nedávno. Byl to především pan Jiří Voříšek, dlouholetý 

starosta hasičů v Dolních Měcholupech, v jehož šlépějích pokračuje jak jeho syn – také 

už starosta SDH – tak i jeho vnuk. A podobně to pak byl pan Jan Holub, také dlouholetý 

a oblíbený člen jednotky hasičů v Dolních Měcholupech, jehož urna byla při této 

příležitosti uložena do rodinného hrobu zdejšího hřbitova. 

19. 5. 2020 Naší jednotku navštívil v hasičské zbrojnici náměstek pražského 

primátora a radní pro bezpečnost pan Petr Hlubuček. Stejně, jako všem ostatním 
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jednotkám v Praze přišel poděkovat za dosavadní činnost a vyjádřit podporu 

magistrátu ve spolehlivé činnosti jednotky. 

25. června se uskutečnilo setkání s nejstarším pražským zasloužilým hasičem, 

panem Oldřichem Podehradským (F 42 – 43). Pan Podehradský, který se v letošním 

roce dožívá 94 let, je členem SDH Dolní Měcholupy již 75 let. Navzdory svému věku 

stále pečuje o kroniku dolnoměcholupských hasičů, do které provádí pravidelné zápisy 

z činnosti místního hasičského sboru. Nahlédnutí do kroniky hasičů bylo zaznamenáno 

v kronice MČ Praha – Dolní Měcholupy v loňském roce v kapitole 11 a ve fotoknize 

2019 na str. 58 a 59. 

Setkání na zahradě Pečovatelského domu proběhlo z iniciativy vedoucího 

Aktivu pražských zasloužilých hasičů pana Františka Vance a kromě členů SDH 

z Dolních Měcholup se ho zúčastnili i členové SDH Horní Měcholupy a zástupci obou 

městských částí. Na setkání byly připomenuty zásluhy pana Podehradského v činnosti 

hasičů v Dolních Měcholupech a vtipným přehledem o osobních vlastnostech 

jmenovaného je doplnil další pamětník SDH DM pan Karel Veselý. K příjemné 

atmosféře celého setkání zahrála i hudba pana F. Vance. 

Titul Zasloužilý hasič byl panu O. Podehradskému udělen za celoživotní práci a 

přínos dobrovolnému hasičstvu v roce 2000 v Přibyslavi. O pět let později byl také 

vyznamenán Řádem svatého Floriána za mimořádné výsledky a celoživotní práci 

u dobrovolných hasičů. 

1. září 2020 Pan Oldřich Podehradský zemřel ve věku nedožitých 94 let (F 53). 

Pan Podehradský zasvětil celý svůj život hasičskému řemeslu. Již v roce 1955 se 

zasloužil o výstavbu někdejší měcholupské požární zbrojnice a mezi lety 1973 – 1995 

pak vedl sbor coby starosta SDH. Do posledních chvil pečoval o místní hasičskou 

kroniku a jako pamětník přispíval svými články do Zpravodaje obce. Za své zásluhy o 

SDH byl oceněn tituly Zasloužilý hasič a Řádem sv. Floriána. Poslední rozloučení 

proběhlo v pátek dne 4. září 2020 v 9.00 hodin v Ústřední obřadní síni v Praze na 

Olšanských hřbitovech. 

26. září 2020 Výroční valná hromada SDH Dolní Měcholupy (F 81) se konala 

v naší hasičárně. Zúčastnili se jí za Městské sdružení hasičů hl. m. Prahy jeho člen 

Výkonného výboru MSH Michal Oplt (jinak člen SDH Kolovraty) a dále za Úřad MČ 

starosta Jiří Jindřich, místostarostka Jana Doláková, dále zastupitelé a zaměstnanci 

ÚMČ. 

Nedílnou součástí valné hromady byla také tichá vzpomínka na zasloužilé 

hasiče, kteří nás v poslední době opustili. Ve zprávě pak byly připomenuty výsledky 

SDH v letošním roce a také mimořádnosti tohoto náročného roku. V dalším průběhu 

jednání pak připomněl starosta SDH Jiří Voříšek kromě jiného také sto patnáct let 

dlouhou historii dobrovolných hasičů v Dolních Měcholupech. Při následném 

předávání ocenění někteří členové SDH převzali čestné uznání SDH i čestné uznání 

SH ČMS. Hospodářka SDH DM paní Hana Blahetová obdržela Řád sv. Floriána. 
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Pohotovost jednotky SDH v době nouzového stavu: (F 23, F 79) 
4. 10 2020 byli hasiči na stanici připraveni jako záloha pro potřeby 

HZS hl. m. Prahy. Tyto celodenní pohotovosti jsou opatřením HZS v reakci na aktuální 

situaci v souvislosti s protikoronavirovými opatřeními. Každý den ji drží vždy tři pražské 

jednotky, a to po dobu nouzového stavu. Pro SDH DM se jednalo o první 

z plánovaných směn. 

Během dne pohotovost nezahálela a postupně vyjela ke třem událostem: 
- vozem CAS 30 Scania do Troji k případu požáru chatky. 
- vozem CAS 24 Scania na Chodov, do ulice Ke Kateřinkám, k požáru kontejneru. 
- opět vozem CAS 24 Scania k případu nahlášeného kouře v Záběhlicích. 

Tuto službu SDH – pohotovost – podpořila také MČ Dolní Měcholupy. Hasiči za 

to poděkovali zvlášť místostarostce paní Janě Dolákové za uvaření výborného oběda, 

který předala u hasičárny právě sloužícím členům družstva SDH. 

Podobné pozornosti se dostalo hasičům také při následující pohotovosti 

od tajemnice ÚMČ paní Šárky Fořtové. S uznáním si členové pohotovostní služby 

pochutnali na vydatném obědě, který jim připravila. Takové podpory si hasiči váží 

a děkují za ni. 

Další pohotovost měli dobrovolní hasiči Dolních Měcholup 24. 10. 2020. 

Poděkování za jejich činnost ve formě výborného oběda jim přinesla paní Vlasta 

Blažková. V dalších dnech hasičům vařila také paní Jana Hlavatá, Gabriela 

Dvořáková, Alena Kovalová a další skvělé kuchařky. 

Všechny dámy, které se tak pěkně (a chutně!) starají o naše hasiče ve službě, 

dostaly jako dárek zástěry, které našila paní Ivanka Mádrová. Poděkování tak patří 

nejen hasičům, ale i kuchařkám, švadlenkám a všem, kteří pomáhají. 

Požární sport 
Letošní soutěžní sezóna byla z důvodů vyhlášených omezení proti 

koronavirové pandemii velmi krátká a atypická. Soutěžní družstva mužů a žen 

společně s dorostem absolvovala pár kol Podřipské ligy v požárním útoku a soutěže 

jednotlivců na 100m s překážkami v Praze, Velimi a Pískové Lhotě. Nejlepší výsledek 

v požárním útoku si odvezly ženy z Brozan a to 3.místo, nicméně i družstvo mužů, 

které tvoří převážně dorostenci, předvádělo velice hezké výkony. Ve „stovkách“ byl 

nejúspěšnější závod ve Velimi, kde jsme ve starších dorostenkách měli bronzovou 

závodnici, kluci si v kategorii staršího dorostu odvezli 1., 2. i 3. místo a skvělé osobní 

rekordy. 

Pár závodů stihli absolvovat i naši mladí hasiči. Konkrétně 12. září závod 

jednotlivců na 60m s překážkami v Pískové Lhotě a 19. a 20. září závody v požárním 

útoku v Lipencích a ve Zličíně. Děti po dlouhé závodní pauze předváděly skvělé výkony 

a radost měly také ze společně strávených chvil po dlouhé době bez společných akcí. 

Jinak postupová kola dětí, dorostu i dospělých byla z uvedených důvodů 

koronavirové pandemie zrušena. Stejně tak byly zrušeny i významné závody – jako 

Memoriál Marty Habadové, či podzimní kolo Hry Plamen, kterým je Závod požární 

všestrannosti (branný závod). 
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12. SPORTOVNÍ ČINNOST 
Rekonstrukce zázemí na fotbalovém hřišti TJ Dolní Měcholupy byla 

pozastavena především z finančních důvodů. Následovalo jednání o převodu části 

majetku TJ (stavba a přilehlý pozemek) do správy MČ Dolní Měcholupy a následně se 

připravovaly projektové úpravy. Řešil se také způsob dokončení díla. Nákup 

nemovitosti městskou částí se v průběhu roku uskutečnil, stavební práce ale obnoveny 

nebyly. Snad se zadaří dokončení stavby v příštím roce. 

MČ zajistila pro TJ alespoň provizorní řešení potřebného základního zázemí 

pro fotbalisty na hřišti tak, aby mohli odehrát aspoň část programu na domácím hřišti. 

Posloužily tomu mobilní stavební buňky, kde bylo zrealizováno kromě šaten pro 

mužstva také sociální zázemí – sprchy a WC. 

Vlastní sportovní činnost a soutěže byly výrazně poznamenány opatřeními proti 

šíření koronavirové pandemie. Některé zápasy i turnaje se termínově odsunuly, 

některé se nehrály vůbec. Odehrána byla tak jen část zápasů. 

Fotbal (F 84) 
Mini přípravka, Mladší přípravka, Starší přípravka: 

Všechna mužstva začala zimní přípravu v místní tělocvičně a pro zpestření 

přípravy, se ještě zúčastnila halových turnajů v Říčanech u Prahy. Výsledky nejsou 

důležité, ale podle zpráv trenérů si to kluci velmi užili. 

A tým – muži zahájili zimní přípravu na UMT na Jižním Městě na konci ledna. 

Kondiční příprava byla po Vánocích náročná. I muži sehráli několik přípravných zápasů 

před zahájením jarní sezóny. 

Potom ale také do programu příprav i soutěží sportovců vážně zasáhl koronavirus, 

který měl za následek prakticky dvouměsíční nečinnost. V tomto těžkém období, kdy 

na sportovce dolehla pandemie koronaviru, bylo každé odehrané kolo závislé 

na nařízení vyšších orgánů a přijmutí dalších a dalších bezpečnostních opatření. I přes 

tato nařízení, se ale fotbal snažil i nadále fungovat. 

Během měsíce srpna měly na našem hřišti svou premiéru příměstské fotbalové 

kempy pod vedením Stanislava Bejdy. Děti se zdokonalovaly v herních činnostech 

a věnovaly se především malým hrám. Děti si tábory moc užily, o čemž svědčily nejen 

jejich rozzářené úsměvy, ale i spokojenost na tvářích jejich rodičů. Všichni zúčastnění 

prokázali své výrazné herní zlepšení, kterého díky kempům dosáhli. 

Poslední týden v srpnu se pak konalo tradiční fotbalové soustředění, jehož se 

zúčastnila i nová posila trenérského týmu Adam Jákl. Kluci se věnovali individuálním 

herním dovednostem, tmelili partu a měli možnost věnovat se i detailům, na které není 

v běžném tréninkovém procesu prostor. 

Fotbaloví trenéři pak navázali na velmi vydařené soustředění a tréninky byly tak 

opět v plném proudu. V mini školičce trénují děti již od 5 let, následně pokračují 

v mladší přípravce, pak v navazující starší přípravce. Jako novinka letošního roku je 

nově vzniklá kategorie mladších žáků. 
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Od 5.10. 2020 ale vláda opět vyhlásila pro celé území ČR nouzový stav s řadou 

průvodních omezení. To samozřejmě ovlivnilo další průběh konání tréninků 

a mistrovských zápasů. Podzimní kola soutěže zůstala nedohrána. 

SK Dolní Měcholupy Kids. Již minulý rok začal náš klub spolupracovat se 

Stanislavem Bejdou (F 84), trenérem českého národního týmu mužů v malém fotbale, 

autorem Zápisníku fotbalisty. I díky jeho přičinění se český reprezentačním tým 

v roce 2017 stal mistrem světa! Fotbalisté TJ Dolní Měcholupy se těší na další 

spolupráci i v této sezóně. Ať se daří! 

Oddíl stolního tenisu SK Dolní Měcholupy (F 85) 
V současné době sdružuje 11 členů ve dvou družstvech. Oddíl je účastníkem 

dlouhodobých soutěží pořádaných Pražským svazem stolního tenisu. Družstvo „A“ se 

účastní soutěží 3. třídy. Družstvo „B“ je účastníkem soutěží 4. třídy. Výsledky soutěží 

a další informace o stolním tenise najdete na www.ping-pong.cz. 

Oddíl také organizuje turnaje přístupné i širší veřejnosti. Jedná se především 

o Vánoční turnaj o pohár Měcholup a Májový turnaj, pořádaný obvykle v květnu 

po ukončení soutěží. 

Ve Vánočním poháru sezóny 2019/2020 došlo k velkému překvapení. 

Celkovým vítězem se stal – po velkém boji – místní odchovanec z oddílu Petr Čadil, 

který ve finále porazil loňského vítěze turnaje Mirka Randáčka 3:2 na sety a poprvé 

v turnaji zvítězil. Vyhlášení výsledků turnaje proběhlo v restauraci v Dubči, kde byla 

zároveň zakončena podzimní část sezóny. 

A jaké jsou konečné tabulky sezóny 2019/2020: 
2. třída B muži Zápasy Výhra Remíza Prohra Kont Skóre Body 

1. TTC Elizza Praha G 18 15 1 2 0 171:106 46 

2. TJ Slavoj Praha C 19 11 2 6 0 160:134 35 

3. TJ Sokol Petrovice A 18 10 1 7 0 148:127 31 

4. Slovan KST Bohnice D 19 9 3 7 0 160:143 30 

5. TTC Klánovice B 19 9 2 8 0 161:140 29 

6. TJ Orion Praha B 19 9 0 10 0 147:141 27 

7. TJ Sokol Michle D 19 8 2 9 0 151:153 26 

8. SK Dolní Měcholupy A 19 7 4 8 0 139:160 25 

9. TJ Lokomotiva Vršovice C 19 8 1 10 0 134:160 25 

10. TJ Pankrác C 18 7 2 9 0 139:141 23 

11. SF SKK El Niňo Praha I 18 7 2 9 0 134:151 23 

12. AC Sparta Praha H 19 1 2 16 0 92:180 5 
 

4. třída A muži Zápasy Výhra Remíza Prohra Kont Skóre Body 

1. SK Dolní Měcholupy B 19 17 1 1 0 186:73 52 

2. VSK MFF UK Praha A 19 15 2 2 0 172:101 47 

3. AC Sparta Praha J 19 11 2 6 0 161:127 35 

4. Slovan KST Bohnice G 19 11 1 7 0 155:122 34 

5. TJ AVIA Čakovice F 19 10 3 6 0 156:142 33 

6. TTC Praha C 19 9 1 9 0 159:138 28 

7. TJ Sokol Kbely A 19 7 0 12 0 136:154 21 

8. TJ Sokol Petrovice D 19 7 0 12 0 121:157 21 

9. TJ Sokol Nusle Praha E 19 7 0 12 0 102:152 21 
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10. TJ Pankrác D 19 6 1 12 0 131:162 19 

11. TJ Sokol Suchdol-Sedlec A 19 6 1 12 0 122:159 19 

12. SK Slivenec B 19 2 0 17 0 72:186 6 
 

6. třída B muži Zápasy Výhra Remíza Prohra Kont Skóre Body 

4. SK Dolní Měcholupy C 18 9 3 5 1 138:104 29 
 

Konec loňské sezóny 2019/2020 byl poznamenám pandemií koronaviru. 

Poslední 3 kola nebyla odehrána a sezóna byla ukončena předčasně. Výše uvedené 

konečné tabulky ukazují, že ze sportovního pohledu je třeba hodnotit sezónu pro naše 

týmy jako velmi úspěšnou. A tým v sezóně 2018/2019 vyhrál skupinu a postoupil do 

vyšší 2.třídy. V této soutěží se v letošní sezóně 2019/2020 udržel a skončil na 8. místě. 

B tým v loňské sezóně dominoval ve 4.třídě, kterou vyhrál, a postoupil do 3.třídy. 

C tým, převážně složený z mladých hráčů, skončil v 6.třídě na pěkném 4.místě. 

Je nutné dodat, že tréninky probíhaly vždy v pondělí a pátek od 19.00 do 

22.00 hodin v prostorách tělocvičny MŠ v Dolních Měcholupech. Vedoucím oddílu je 

pan Radek Procházka. 

13. AKCE PRO ZDRAVÝ ŽIVOT A VOLNÝ ČAS  
Národní síť Zdravých měst ČR: 

30. 1. 2020 Zástupci MČ Praha Dolní Měcholupy se zúčastnili konference 

Národní sítě Zdravých měst ČR, kde načerpali spoustu inspirací od ostatních zdravých 

měst, obcí, krajů a MAS.  Prezentace z celostátní konference "Síťujeme 

a podporujeme obce" jsou již na svých místech. 

Zdravé Dolní Měcholupy: 
Součástí programu a členem Národní sítě Zdravých měst ČR je také Městská 

část Praha – Dolní Měcholupy od ledna 2018. 

Politikem programu Zdravé město v MČ DM je paní Bc. Jana Doláková, 

místostarostka MČ a kontaktní osobou je paní Barbora Dubská, koordinátorka 

programu Zdravé město pro MČ. 

Program se řídil Plánem zlepšování Zdravé městské části Praha-Dolní 

Měcholupy pro rok 2020. Obsahoval tyto základní body: 

- Provést audit udržitelného rozvoje (alespoň na zkoušku). 
- Uspořádat osvětové kampaně k udržitelnému rozvoji  
- Připojit se k akci „Do práce na kole“ a navýšit počet účastníků 
- Změna na pozici politika ZM 
- Akreditované vzdělávání pro úřad k udržitelnému rozvoji 
- Absolvovat akreditované vzdělávání formou škol zdravých měst 
- Zapojení veřejnosti 
- Zapracovat na plnění 10P z Veřejného fóra 2018 (!) 
- Program Dolní Měcholupy přátelské dětem  
- Předložit plán zlepšování pro rok 2021 

Z uvedeného přehledu plánu na rok 2020 je patrné, že většinu bodů se podařilo 

naplnit, některé ale byly ovlivněny mimořádnou situací nouzového stavu. Z těch 
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vydařených lze např. připomenout: akce Do práce na kole, Den bez aut v Dolních 

Měcholupech, Měcholupská šlapka, účast v programu a anketě Dolní Měcholupy 

přátelské dětem apod. 

Bezpečné cesty do školy a Město přátelské dětem: 
Výsledky ankety – Prvním krokem k tomu, aby se město stalo přátelské k dětem, 

je analýza stávajícího využití veřejného prostoru z pohledu této často opomíjené 

skupiny uživatelů – dětí, mládeže a jejich rodin. 

Výsledky ankety, která probíhala v dubnu 2020, lze zjistit, jak vidí děti a jejich 

rodiče některé atributy života v Dolních Měcholupech. 

Analýza mapuje potřeby a přání obyvatel Dolních Měcholup ve věku do 15 let 

a posuzuje stávající nabídku pro hru, pobyt a další aktivity na celém území obce 

s důrazem na nejbližší okolí ZŠ Kutnohorská, konkrétně dětského hřiště a okolního 

parku. Analýza vychází z on-line dotazníkového šetření a z šetření přímo v místě. 

Součástí výstupu je doporučení pro následné kroky vedoucí k úspěšné revitalizaci 

veřejného prostoru MČ, která bude zohledňovat potřeby a přání dětí i mládeže. 

Z důvodu mimořádných opatření (v rámci boje proti šíření koronaviru SARS 

CoV-2) byl počáteční průzkum omezen na on-line dotazník. Dotazník byl vytvořen ve 

třech verzích a uzpůsoben daným věkovým skupinám respondentů: pro žáky 1. stupně 

ZŠ, pro žáky 2. stupně ZŠ a pro rodiče. Pro úplnost šetření a ověření výsledků bylo 

potom doporučeno doplnit alespoň jedním workshopem s dětmi ze ZŠ Kutnohorská. 

Ten se pak následně koncem června také uskutečnil. 

Interaktivní workshop pro děti „Takhle si chceme hrát“ (F 46-47) byl 

organizován v parku za školou 26. 6. od 13,00 hodin. Zájemců se sešlo dost z řad dětí, 

ale i rodičů a program byl zajímavý a dobře připravený. Pod vedením instruktorů 

z organizace Město přátelské dětem a paní architektky si děti příkladně zasoutěžily, 

zahrály i tvořily v rámci zapůjčených stavebnic. Také rodiče získali informace 

o možnostech přístupu dětí k hraní, tvoření a také k ovlivnění zájmu na účelné využití 

volného času dětí. 

Projekt Pohádka pro radost – to jsou desítky a stovky obrázků malovaných 

dětmi na téma oblíbené pohádky. Projekt organizuje nezisková společnost Mezi námi, 

která se již 7. rokem zabývá sbližováním generací především prostřednictvím 

společných aktivit těch nejstarších s nejmladšími. Jednou z nich je i oblíbený program 

Povídej, ve kterém pravidelně docházejí děti z mateřských a základních škol do 

domovů seniorů. U nás v Dolních Měcholupech je aktivně zapojena MŠ Dolní 
Měcholupy a ZŠ Kutnohorská v SENECURA Štěrboholy. 

Koordinátorka programu Povídej neziskové organizace Mezi námi o.p.s. Helena 

Lukasová předala obrázky z projektu Pohádka pro radost ředitelce SeneCura Kateřině 

Vokálové. Ty pak následně putovaly k jednotlivým seniorům na stolečky v pokojích. 

Akce se seniorům velice líbila a oceňují, že na ně někdo myslí, že jim dává radost.  
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Z dalších akcí pro zvýšení bezpečnosti dětí a občanů na komunikacích: 
Na přechodech jsme počítali, kolik dětí a kudy nám chodí ráno do školy. Byla 

to akce, která prakticky monitorovala situaci v rámci projektu Bezpečné cesty do školy 

spolu s Pražskými matkami a TSK. 

Dočkali jsme se také dlouho požadovaného osvětlení zastávky MHD 

Kutnohorská, které přivítali zejména obyvatelé Malého Háje. 

Naše základní škola podpořila také akci Pěšky do školy (F 76). Bylo to fajn, 

třeba i v dešti a na kolech. Byli ale i takoví, kteří pokračovali v akci a dvě zastávky 

v autobuse nebo jízdu s rodiči v autě do školy vyměnili za chůzi, kolo či koloběžku. 

Prý se to nakonec líbilo i některým maminkám. 

Mezinárodní soutěže: 
Nadaní sourozenci z Dolních Měcholup úspěšně reprezentují v klavírních 

soutěžích. 

Šestiletá Valentina a desetiletý Vladislav Vozňukovi se věnují hře na klavír 

od útlého věku a na svém kontě mají oba již řadu ocenění z domácích a mezinárodních 

klavírních soutěží, ke kterým navzdory nynější obtížné době přidali další – první ceny 

v klavírní sekci prestižní mezinárodní soutěže Labia & Callegaro Prize 2020. Vzhledem 

k aktuální epidemiologické situaci nebylo možné se zúčastnit finálního koncertu, 

a proto pořadatelé nabídli účast na koncertě příští rok. K trvalé formě a úspěchům 

blahopřejeme. 

Centrum volného času LEONARDO: (F 68, 69) 
Jak jsme si už zvykli, LEONARDO má bohaté programy v kroužcích a kurzech 

pro děti i dospělé, organizuje příměstské tábory, nocovky, výlety, oslavy, 

je pořadatelem nebo se podílí na kulturních místních akcích. LEONARDO Centrum 

volného času provozuje kroužky pro děti a kurzy pro dospělé v oblastech: tance, 

dramatiky, výuky hudebních nástrojů, vědy, výtvarnictví, keramiky, sportu aj. 

Celoročně probíhají tematické jedno nebo vícedenní akce, v létě probíhají příměstské 

tábory, nabízí oslavy pro děti, doučování a přípravu na přijímací zkoušky. 

Dne 3. 2. 2020 začalo i v Leonardu oficiálně 2. pololetí školního roku 2019/2020. 

V Leonardu i v 2. pololetí probíhalo na 60 pravidelných kroužků pro děti a 13 kurzů 

pro dospělé, které navštěvovalo více jak 400 osob. 

Škoda, že dobře nastartovaná činnost v 2.pololetí byla od poloviny března 

poznamenána vládními opatřeními v boji proti pandemii koronaviru, která měla za 

následek praktické omezení nebo zastavení činnosti. 

Po dalších dvou měsících v polovině května byly opět otevřeny dveře klientům. 

Vybaveni rouškami, se zásobou dezinfekce, a hlavně s chutí pustit se znovu do práce 

byli 11. května znovu přivítáni účastníci kroužků a kurzů v prostorách Leonarda. Hned 

v prvé fázi se podařilo znovu otevřít většinu aktivit, více než 50 kroužků a kurzů. 

V dalších týdnech se přidávaly další a provoz tak brzy z velké části pokryl stav před 

uzávěrou. 

Závěr školního roku 2019/2020 patřil tradičně závěrečným vystoupením 

kroužků. Letos účastníci bohužel přišli o plánovanou účast na taneční soutěži 
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i o akademii hudebních a tanečních kroužků. Absolventské vystoupení dramatických 

kroužků jim však bylo dopřáno. Ožily i divadelní kroužky, jako např. Tyátr (děti z 2. až 

4. třídy) s představením Tři mušketýři, Forbína (děti ze 4. – 6. třídy) v autorské hře 

Hotel a divadelní soubor Kejklíři připravily odloženou premiéru West Side Story 

v červnu na jevišti Divadla Horní Počernice. 

Vypálila se také keramická dílka, která děti vyrobily ke konci školního roku. Byla 

zajímavá a rozhodně se líbila. Malí umělci tvořili v oboru, který vyžaduje trpělivost, 

potřebný talent a vytrvalost. 

Výuku keramiky zajišťuje Leonardo v Dolních Měcholupech již od podzimu 

2008. Má k dispozici vlastní točící kruh i keramickou pec. V současné době začíná 

pracovat s dětmi cca od 4 let věku. Ve skupině je 5-8 dětí. Skupiny jsou tvořeny podle 

věku dětí a úrovně tvorby: nejmenší se seznamují s pravidly modelace a vlastnostmi 

hlíny, nejstarší už zvládají točení na elektrickém kruhu a vlastní dekor. Tvorba je 

přizpůsobená také právě probíhajícím ročním obdobím (ukázka tvorby – viz F 69). 

V kurzech se děti učí také řemeslu hrnčířskému: učí se nejprve hlínu zpracovat, 

soustředí se na jednoduchý výrobek a poté, až zvládnou techniku, mají možnost volné 

tvorby… a cosi opravdu vytvoří. S dobrým technickým základem si pak z pokročilejších 

kurzů odnesou opravdové hrnčířské výrobky. 

Keramická dílna také úzce spolupracuje se specialisty a dodavateli inovativních 

technologií, má také výjimečnou možnost testování nových barev, speciálních druhů 

hlín na našem trhu apod. 

Ani o prázdninách Leonardo nezahálelo. Hned v červenci rozjeli taneční setkání 

dospělých a snažili se tak vynahradit čas prosezený doma v karanténě. Také malíři 

pokračovali ve své tvorbě, a to díky Art Session. Červencová tvorba byla věnovaná 

Africe a srpnová Hvězdné obloze. 

Výstava Cesty vody (F 52), kterou instalovala skupina Art Session z Leonarda 

v Letenské vodárně, se měla konat původně od 21. 3. 2020. Z důvodů koronavirové 

pandemie byla ale přesunuta na červen až srpen. Výstava byla otevřena v pátek 

5. června. Obsahem první výstavy této skupiny jsou umělecká díla, která vznikla přímo 

v Leonardu v rámci uskupení Art session pod vedením paní Daniely Kuruc a je 

výsledkem roční práce této skupiny. Vystavené zajímavé obrazy, plastiky, 

ale i fotografie byly nejen k shlédnutí, ale i k možnému zakoupení. Výstava Cesty vody 

byla nainstalována až do konce léta, tj. do 31. 8. 2020. 

Leonardo také letos organizovalo příměstské tábory. Celkem o letošních letních 

prázdninách v Leonardu uspořádali 16 běhů táborů, kterých se účastnilo dohromady 

bezmála 230 účastníků – dětí ve věku 3 – 14 let. 

V září byla představena zajímavá novinka – Leonardo Malý Háj. (F 69) V jeho 

rámci rodiče mladších dětí zaujme zejména klub MALENKA, který připravuje širokou 

škálu aktivit. V Malence bude zajišťováno celodenní kvalitní hlídání dětí včetně 

stravování v čase 7 – 15 hod. Malenka nabídne přátelskou a rodinnou atmosféru 

s malým kolektivem o omezené kapacitě 15 dětí. Centrum bude vedeno v duchu 

základů zdravé výchovy k přírodě, sportu uvnitř i venku, ale i v duchu rovnoměrného 
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duševně psychomotorického vývoje dětí. Zejména odpolední program bude navazovat 

na ostatní aktivity Leonarda. Samozřejmostí odpoledních aktivit bude i vzdělávací část 

formou doučování, procvičování školních dovedností. Budou zde i oblíbené kroužky 

pro děti a dospělé jako je pilates, tancování, fit hodiny, jóga, kurzy pro cizince a další. 

Na začátku října bylo do kroužků či kurzů pořádaných Leonardem zapsáno víc 

jak 400 osob. Největší skupinu, téměř polovinu, tvoří mezi účastníky děti ve věku 

docházky do základní školy, dalších téměř 90 docházejících dětí je školkových. 

Nechybí však opět ani aktivity speciálně pro středoškoláky, dospělé či kluby rodičů 

a dětí. 

Představení muzikálu West Side Story přímo v Dolních Měcholupech (F 68) se 

uskutečnilo v sobotu 12. 9. 2020 na přenosné scéně v parku za školou. Za velkého 

zájmu obecenstva a za příznivého počasí předvedli herci všech divadelních spolků 

Leonardo skvělé představení plné zpěvu, tance a hereckého umění. Pro vděčné diváky 

tady ožily známé postavy inspirované Shakespearovou hrou Romeo a Julie, stejně tak 

muzikálové melodie, z nichž některé byly zazpívány přímo na jevišti naživo. Dojem 

z představení byl úžasný a odměnou celému účinkujícímu souboru byl dlouhotrvající 

potlesk spokojených diváků. 

Anketa: Zastávka MHD Dolní Měcholupy, jak by se vám mohla líbit? (F 82) 

Na facebooku byla vyhlášena anketa, kde na obrázcích bylo znázorněno 5 návrhů, 

které vytvořili umělci z Leonarda na ozvláštnění stávající klasické zděné zastávky 

MHD Dolní Měcholupy. Návrhu, který se nejvíc líbil, měli občané dát svůj like. Vítězný 

návrh (obrázek s nejvyšším počtem “to se mi líbí”) pak měl být během prázdnin 

realizován. A jaký je výsledek? Vítězný návrh byl zrealizován, je zdařilý a je patrný 

z fotografií ve fotopříloze na str. F 82. 

Komunitní centrum LEONARDO: 
Také kluby maminek a dětí se začaly znovu scházet již druhý květnový týden. 

Maminky s dětmi společně trávily čas převážně v parku u školy, v lesíku a na hřištích 

v Malém háji. V rámci klubů se např. konaly v květnu tradiční Hry pod májkou. Znovu 

se také KC Leonardo vrátilo k individuálnímu doučování a výuce češtiny pro cizince. 

Po prázdninách Komunitní centrum nabízelo zdarma kluby rodičů a dětí, klub 

pro předškoláky, tvořivý klub dětí a mládeže pro děti ze ZŠ, kurz češtiny pro cizince, 

doučování dětí a přibližně jednou do měsíce přednášku pro dospělé. Nově startoval 

také kurz přípravy českého jazyka k maturitě pro studenty středních škol. 

9. 10. 2020 Také Leonardo řešilo dopady koronavirové pandemie. S ohledem 

na nařízení Vlády ČR a Hygienické stanice hlavního města Prahy bylo Leonardo 

od pátku 9.10. uzavřeno, a sdělilo: V daném nařízení je mnoho výjimek, kliček, uliček, 

kterými bychom se mohli právně vydávat a hledat výjimky. To nechceme. Jsme 

přesvědčení, že v situaci neustále přibývajících nemocných nebudeme přispívat 

k šíření a následně zahlcování zdravotního systému. Dle Článku 4 našich 

Všeobecných podmínek v oborech, kde je to možné, jsme zahájili distanční výuku, 

kterou považujeme za plnohodnotnou. 
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V provozu bez výjimky zůstává pouze školička pro nejmenší Malenka v pobočce 

Malý háj. Doufáme, že 14 dní uzávěry a následné podzimní prázdniny situaci vyřeší 

a všichni se opět setkáme a budeme si vážit toho, že můžeme být spolu. 

Iniciativa „Rozhýbejme Měcholupy“ (F 83) 
Jedná se o skupinový kruhový trénink pro ženy i muže všech věkových 

kategorií. Tréninky probíhají ve venkovním prostředí na čerstvém vzduchu, s možností 

také individuálních tréninků. Bylo připomenuto, že s sebou si stačí vzít pití a ručník! 

Pořádá: Stay Fit, délka tréninku je 45 minut. Místo konání je venkovní fitko v MČ 

Dolní Měcholupy v ulici Pod Lesíkem. Cena: dobrovolná dle spokojenosti účastníka. 

Zakladatelem Stay Fit je Adam Boruta. Je to člověk, který nenadává, je ochotný 

a chce pomáhat! Pomoc nabídl i na facebooku a tady je jeho nabídka: „Pomoc pro 

seniory, samoživitelky s dětmi, handicapované či kohokoliv, pro koho je tato doba 

překážkou. Pokud by někdo potřeboval pomoc s nákupem potravin či věcí potřebných 

k životu, může se na mne obrátit nebo předat kontakt dotyčnému, nakoupím a přivezu, 

samozřejmě ZDARMA. Stačí se jen vyrovnat s nákupem.“ – To je příkladné! 

Podobné kruhové tréninky se konají také v prostorách TRIO Malý Háj (F 83). 

14. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
Granty na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy: 

Od roku 1996 vyhlašuje hl. m. Praha každoročně granty na podporu projektů 

ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy. V současné době zabezpečuje 

agendu s nimi spojenou odbor ochrany prostředí MHMP. Za dobu existence tohoto 

grantového programu bylo přiděleno celkem 132 395 292 Kč a podpořeno 

1224 projektů. 

Program pro rok 2020 (s ukončením realizace v roce 2021) byl vyhlášen 

usnesením Rady hl. m. Prahy a zveřejněn 28. 11. 2019. Přijímání žádostí pak proběhlo 

v termínu od 30. 12. 2019 do 15. 1. 2020. Rozdělení celkového objemu finančních 

prostředků do jednotlivých tematických oblastí: I. Veřejná zeleň 10 %, II. Zelené 

učebny 5 %, III. Ochrana přírody 10 %, IV. Ekologická výchova 20 %, V. Specifické 

projekty 5 %, VI. Výukové a vzdělávací programy pro školy 20 %, VII. Adaptace na 

klimatickou změnu 30 %. Celkový objem peněžních prostředků vyčleněných 

v rozpočtu na financování programu byl 45 000 000 Kč. 

Ukliďme svět – Ukliďme Česko (F 33) 
4. 4. 2020 V tomto termínu měla proběhnout v MČ Dolní Měcholupy tradiční 

úklidová akce Ukliďme svět – Ukliďme Česko. Ze známých důvodů 

protikoronavirových opatření musela ale být tato akce přesunuta a předpokládalo se, 

že snad proběhne v letních měsících. Opatření proti pandemii však i toto posunutí 

neumožnila realizovat. 

Představitelé MČ DM se ale rozhodli, že vyzvou občany k tomu, co už někteří 

dělali, aby se dívali kolem sebe a když jdou ven na procházku, vzali s sebou případně 

pytel a odpadky poházené na zemi posbírali. Někteří to opravdu začali a posílali 

fotografie, kolik odpadu kde posbírali, jak to na místě vypadalo a jak je tam nyní čisto. 
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Je skvělé, že se najdou v obci lidé, kteří si jen nestěžují, ale umí přiložit ruku k dílu. 

Patří jim za to poděkování, neboť i takové akce mají smysl. 

Odpadové hospodářství: 
Je již zaběhnutý systém sběru separovaného domovního odpadu – obecně 

papíru, plastů, skla a obalů do samostatných barevně odlišených kontejnerů. Ale také 

v hnědých BIO popelnicích dostane rostlinný odpad z domácností šanci být ještě 

užitečný. Například kuchyňské odřezky, slupky, uschlé kytice, ale také posekaná tráva 

ze zahrad se v kompostárnách promění ve výživný kompost pro pražské parky, sady 

a zahrady. A čím více se tyto popelnice budou zelenit, o to zdravější vzduch budeme 

všichni dýchat. 

Novinkou jsou separační nádoby o objemu 240 litrů zelené barvy na oleje a 
tuky. Byly umístěny na těchto místech: 

Ke Dráze 3 
Kryšpínova 8 
Dolnoměcholupská u úřadu MČ 

Nádoby slouží k umísťování opotřebeného potravinářského oleje a tuku, a to 

pouze v použitých PET lahvích nebo jiném plastovém obalu, bez igelitových pytlíků. 

Bylo upozorněno, aby se nepoužívaly skleněné obaly, igelitové tašky a pytlíky 

a do nádob v žádném případě nepatří minerální oleje, barvy a rozpouštědla. Sklo, 

igelitové pytlíky plechové obaly, minerální oleje znemožňují kvalitní zpracování. V 

případě nedodržování kázně při sběru bude sběr zrušen a nádoby odvezeny. 

Kompostéry: 
Jejich využití je předpokládáno pro likvidaci bioodpadů z domácností 

a především ze zahrádek většinou u rodinných domků. Začátek organizovaného 

využívání v MČ DM je od poloviny roku 2018, kdy je obstaral Úřad MČ a bezplatně je 

zapůjčil zájemcům proti podpisu smlouvy o zápůjčce do užívání na dobu 5 let. 

Tato akce měla velmi dobrý ohlas a dosavadní praktický provoz je 

bezproblémový. Úřad MČ proto tuto akci zopakoval a podle posledních zpráv z konce 

listopadu byla žádost o dotaci pro tyto účely v plné výši odsouhlasena a akce zapůjčení 

dalších kontejnerů pro občany Dolních Měcholup bude tak moci být realizována. 

Kromě kompostérů bude pořízen také štěpkovač, knihobudka i opakovatelné kelímky 

na obecní akce. 

15. BEZPEČNOST A OCHRANA OBYVATEL 

Bezpečnost obyvatel v MČ Praha – Dolní Měcholupy zajišťují jednak Místní 

oddělení policie Hostivař a MO PČR Uhříněves, ale také Městská policie. 

Např. Místní oddělení PČR Hostivař sídlí na adrese Milánská 409, Praha 10 

a provoz tohoto oddělení je nepřetržitý. Na Místním oddělení policie Hostivař 

v současné době vykonává službu 34 policistů, kteří jsou rozděleni do hlídkové služby, 

obchůzkové služby, dozorčí služby a skupiny dokumentace. V obchůzkové službě jsou 

zařazeni policisté, kteří vykonávají činnost spojenou se zpracováním přestupkového 

jednání a dále se zapojují do komunikace se zástupci samosprávných celků a do 
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oblasti prevence. Dozorčí služba je vykonávána v nepřetržitém režimu a přijímá 

veškerá oznámení od občanů v jakoukoliv denní dobu. 

Místní oddělení PČR velmi úzce spolupracují s Městskou policií. Spolupráce je 

prováděna na úseku ochrany veřejného pořádku a předcházení jeho porušování. 

Městská policie není součástí Policie ČR, je samostatným subjektem, který je zřizován 

v rámci samosprávných celků. 

Trestné činy řešené MOP v okrsku Dolní Měcholupy v roce 2020: 
V měsíci 1 2 3 4 5 6 7-8 9 10 11 12 Celk. 

Odcizení osobního auta/z auta 1 1   1  2   2 1 8 

Vloupání do RD/bytů/sklepů/garáže    3 1  4 1 4  3 16 

Vloupání firma  1    2 1    2 6 

Krádež pokus 1  1         2 

Odcizení jízdního kola     1  2     3 

Podvod      2      2 

Krádež prostá    1   1 2 3   7 

Zpronevěra 1           1 

Poškození cizí věci    1 1  1 1    4 

Ohrožení pod vlivem NL       1     1 

Sprejerství           3 3 

Ostatní        2 2   4 

Celkem 3 2 1 5 4 4 12 6 9 2 9 57 
 

Z přehledu vyplývá nárůst trestné činnosti proti loňskému roku, kdy bylo řešeno 

celkem 31 trestných činů. Nárůst představuje zvýšení o 65 %. 

Strážníci městské policie v Dolních Měcholupech jsou: Radka Paláriková 

a Martin Rudolf. Jsou to osoby, na které je vždy spolehnutí, jsou to profesionálové. 

Pan M. Rudolf pracuje pro městskou část i nad rámec svých povinností, je stále 

k dispozici, ochotně pomáhá radou, ale i skutkem. 

16. LETOS JSME SI PŘIPOMNĚLI 
Pozoruhodná výročí narození našich občanů: 

Letos se dožila a oslavila významných výročí narození celá řada občanů trvale 

žijících v Dolních Měcholupech. Pro připomenutí lze uvést alespoň souhrnně letošní 

jubilanty: 

75 let 18 občanů 
80 let 8 občanů 
85 let 3 občané 

Úctyhodného věku 90 a více let se letos dožilo 9 občanů: 
90 let Soukupová Miluše 
 Macková Miroslava 
 Vychodilová Jaroslava 
91 let Škrabal Zdeněk 
 Doleželová Jaroslava 
93 let Kleinbauer Emil 
 Sedláčková Libuše 
95 let Ouředníčková Božena 



59 
 

Nejstarší občankou Dolních Měcholup je nyní paní Vlachová Libuše – 97 let. 

Všem jubilantům a výše uvedeným občanům starším 90 let patří obdiv a přání 

pevného zdraví, provázeného fyzickou a duševní svěžestí do dalších let života. 

Zajímavostí je, že celkový počet devadesátiletých a starších občanů se 

v Dolních Měcholupech v letošním roce proti roku 2019 snížil ze 14 na 9 lidí. 

Navždy nás v roce 2020 opustili: 
Nejstarší občanky Dolních Měcholup 

paní Marie Jircová ve věku nedožitých 100 let (F 15) 
paní Ludmila Salačová ve věku nedožitých 100 let (foto je v textové příloze 

kroniky 2020) 

Oběma chybělo jen několik měsíců, abychom oslavili jejich nevšedních 

a krásných 100 let života. Škoda, že taková mimořádná příležitost nemohla být letos 

naplněna. 

Bývalá kronikářka obce 
paní Libuše Šimůnková ve věku nedožitých 78 let. (F 28) 

Kronikářkou obce byla pověřena v roce 2001 a spolehlivě ji vedla 

až do roku 2010, tedy celých 10 let. 

Pamětník a zasloužilý hasič (F 53) 
pan Oldřich Podehradský ve věku nedožitých 94 let. 

V Dolních Měcholupech žil od roku 1934, kdy sem přišli jeho rodiče za prací. 

U hasičů byl od roku 1945, v letech 1964 – 1986 byl starostou obce resp. předsedou 

místního národního výboru. V posledních letech vedl kroniku dobrovolných hasičů 

Dolních Měcholup a přispíval svými vzpomínkami a zkušenostmi do místního časopisu 

Zpravodaje. 

V roce 2020 nás navždy opustili – přehled: 

  Datum úmrtí Bytem v ulici 

Attlová Jarmila 19. 12. 2020 Kutnohorská 

Bárová Jiřina 30. 05. 2020 Na Paloučku 

Bárta Milan 17. 01. 2020 V Nížinách 

Hejná Zdeňka 02. 11. 2020 U Šumavy 

Hybštová Zdeňka 22. 03. 2020 Na Slavíkově 

Ježil Jaroslav 16. 10. 2020 V Planinách 

Ježilová Eva 24. 09. 2020 V Planinách 

Jircová Marie 01. 02. 2020 V Dolinách 

Korandová Anna 09. 09. 2020 Na Paloučku 

Kučerová Marta 04. 05. 2020 U Svornosti 

Moravec Jiří 22. 03. 2020 Kryšpínova 

Onderka Milan 15. 06. 2020 Za Křížem 

Pavlovcová Libuše 04. 12. 2020 U Přejezdu 

Podehradský Oldřich 01. 09. 2020 Čs. Tankistů 

Salačová Ludmila 26. 03. 2020 Čs. Tankistů 

Studničková Anna 19. 05. 2020 Nad Vokolky 

Svítil Daniel 03. 11. 2020 Pod Lesíkem 



60 
 

Šimůnková Libuše 23. 03. 2020 Pod Hřištěm 

Štechová Eva 26. 07. 2020 Za Zahradami 

Tischer Vladimír 10. 10. 2020 U Střediska 

Veselá Antonie 01. 06. 2020 Armádního sboru 

Vybíralová Marie 31. 03. 2020 Kryšpínova 
 

17. STALO SE V MINULÝCH ČASECH 
75. výročí Pražského povstání a Dolní Měcholupy: (F 34 – 35) 

Jak se události kolem Pražského povstání před 75 lety zapsaly do dějin Dolních 

Měcholup, jsou zachyceny v naší obecní kronice. Vzpomeňme občany Dolních 

Měcholup, kteří se účastnili bojů při osvobozování Prahy. 

Ze zápisu v obecní kronice např: Události 5. května jsou zaznamenány 

v odstavci uvedeném ve fotopříloze kroniky 2020 na str. F 34. Také odstavec 

o událostech spojených s 9. 5. 1945 z kroniky je ve fotopříloze 2020 na straně F 35. 

A ještě poznámka v kronice: „Zbraně 5. května 1945 nikdo neměl, ale 6. května zastavil 

u Měcholup pancéřovaný vlak a posádka bez boje utekla. Tím bylo o výzbroj 

postaráno. Zbraně byly uloženy v obecním domě a na silnici k Uhříněvsi byla 

vybudována barikáda“. 

Památku našich občanů padlých za naši svobodu uctila i letos MČ Dolní 

Měcholupy položením květin u pomníku na návsi a u pamětní desky na budově úřadu. 

Z důvodů opatření v době nouzového stavu se ale akt konal bez účasti veřejnosti. 

Dolní Měcholupy očima pamětníka Oldřicha Podehradského: 
zveřejněné v místním Zpravodaji. 

O založení Sboru dobrovolných hasičů r. 1905 – vybráno z příspěvku ve 

Zpravodaji č. 1 v únoru 2020: 

Založení sboru se stalo na svátek sv. Josefa, 19. března 1905, na ustavující 

schůzi za účasti 15 osob – mužů. Prvním starostou se stal pan Josef Soukup, prvním 

velitelem pak pan Josef Malý. A tímto dnem také začíná jeho historie. Založení pak 

bylo oznámeno na C. a K. Okresní hejtmanství na Žižkově (kam obec okresem patřila), 

dále Hasičskému ústředí v Praze a Župě Říčanské, s označením na stejnokrojích 

„OHJ 37“. 

Už pár let před tím – v roce 1894 – Zastupitelstvo obce rozhodlo o zakoupení 

ruční stříkačky a její obsluhu svěřilo strážníkovi. Primitivní zařízení bylo uloženo 

v domku č.p.3 na návsi, zvaného „kozárna“ či „šatlava“. Až po pěti letech byla pro tuto 

stříkačku, voznici, trhací háky a další primitivní pomůcky postavena poblíž rybníka 

„kolna“. Následně bylo rozhodnuto založit Sbor hasičů se zakoupením prvních osmi 

kusů stejnokrojů. 

Od původního primitivního hasičského vybavení, sbor v současnosti svým 

zařízením, vyškolením, technikou může zastat jakoukoliv jednotku z povolání, a také 

tak činí v rámci Pražského záchranného systému. 
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O divadle v Dolních Měcholupech – vybráno z příspěvku ve Zpravodaji č. 3 

v červnu 2020: 

Prvním kulturně – osvětovým spolkem v obci byla „Čtenářsko-ochotnická 

a vzdělávací beseda SVORNOST“, založená v roce 1914. Počáteční činnost je 

zaměřena pouze na čtenářské akce, ale po výstavbě divadelního sálu u restaurace 

„U Jaurisů“ v roce 1932 se začala hrát i divadelní představení. To první bylo dne 

16. října 1932 s hrou „Vesnický furiant“. 

Druhým spolkem, který se začal kulturně projevovat, byli hasiči. Jejich první 

divadelní představení bylo 26. září 1936 veselohra „Rozmysli se Mařenko“. Činnost 

projevoval i dramatický kroužek „BF“ továrny na léčiva Dr. B. Fragnera. 

Divadelní sál sloužil též k promítání filmů na svinovací plátno umístěné před 

oponou, filmovou společností bratrů Aloise a Františka Čvančarových. Kino bylo v roce 

1945 znárodněno a promítání v něm pak skončilo v roce 1990. 

Za celé období se v hraní divadel v Dolních Měcholupech vystřídala celá řada 

zdejších občanů. Nelze je všechny vyjmenovat, aby nikdo nezůstal opomenut. Je ale 

možno vzpomenout na režiséra p. Karla Attla, kapelníka p. Františka Vejmelku, který 

hry doprovázel hudbou, stejně tak i na osobu p. Václava Gajera, který si zde rovněž 

ochotnicky zahrál a později se stal známým filmovým režisérem. 

Poslední představení se uskutečnilo 1. 6. 1957 a byla to hra „Gazdina roba“. 

Rekvizity a kulisy byly pak spáleny na místní skládce. Později byl také divadelní sál 

zrušen a zlikvidován. 

O skautingu – Junáku v Dolních Měcholupech – v příspěvku ve Zpravodaji č. 4 

v srpnu 2020. 

Zapomenuté místní zvyky – v příspěvku ve Zpravodaji č. 5 v říjnu 2020, kde je 

např. zmínka o slavné červnové pouti, posvícení v říjnu, dožínkách s průvodem obcí 

a zakončených zábavou, o tancovačkách, apod. Je to velmi stručné připomenutí života 

v obci většinou v době „za 1. republiky“. 

Měnová reforma – v příspěvku ve Zpravodaji č. 6 v prosinci 2020 je zmínka 

o reformě z roku 1945. Zajímavá je informace, že naším platidlem je od roku 1892 

koruna, která byla zachována za všech režimů! Lze ji tedy považovat za historické 

platidlo. 

Městská hromadná doprava – autobusovým spojením s hl. m. Praha do Strašnic 

od roku 1946. 

Vzdělávající a podporující se spolek Barák – založený roku 1939, jeho činnost 

byla ukončena kolem roku 1950. 

Kde byl Vokolský rybník? 
Je to další sonda do historie rybníkářství v blízkém okolí Dolních Měcholup, 

kterou v historických pramenech vyhloubil starosta Dolních Měcholup pan Mgr.A. Jiří 

Jindřich a zveřejnil ve Zpravodaji č. 1 v únoru 2020. Podle uváděných pramenů nelze 

stanovit přesněji datum založení rybníka než usuzovat podle historických souvislostí, 

tedy snad v 16. století. Vokolský rybník byl založen na Hostavickém potoce a rozkládal 
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se na severním okraji dnešní zástavby obce. Délka rybníka byla přibližně 900m 

a šířka 350m, jeho rozloha tedy byla cca 30ha. Pro srovnání známý Podleský rybník 

má plochu cca 14,4 ha. Autor se dále kromě jiného zabývá některými historickými 

souvislostmi a dobovými osobnostmi. Zajímavá je také zmínka o úloze rybníka 

v rozhodující bitvě u Štěrbohol 6. května roku 1757 mezi vojsky rakouských a pruských 

kyrysníků a dragounů. Ze starých map je také patrné, že Vokolský rybník byl na 

začátku 19. století rozdělen císařskou silnicí na Malý a Velký Vokolka a nedlouho poté 

zcela zanikl. 

Dnes již nejsou v terénu po tehdy rozlehlém rybníku viditelné stopy. V Dolních 

Měcholupech máme jen zachovánu připomínku na Vokolský rybník v názvu jedné 

z ulic Dolních Měcholup – Nad Vokolky. 

18. KLIMATICKÉ PODMÍNKY V ROCE 2020 
Loňský rok 2019 byl potvrzen jako nejteplejší rok v Evropě v historii měření. 

Ve své nové zprávě o stavu klimatu v roce 2019 to uvedla evropská služba Copernicus, 

která monitoruje změny klimatu a vydává o nich pravidelné zprávy. Vyplývá z ní, 

že jedenáct z dvanácti nejteplejších let v Evropě nastalo po roce 2000, a že 

z dlouhodobých měření je patrný trend oteplování v posledních čtyřech desetiletích. 

V ovzduší stále stoupá koncentrace skleníkových plynů, k nimž patří oxid uhličitý, 

metan a oxid dusičitý. Podle vědců byly loni koncentrace těchto plynů podobně vysoké 

jako na Zemi snad před miliony let. 

Letošní klima u nás 
Letošní začátek roku byl ve znamení teplého počasí, očekávaná zima se 

nedostavila. V nižších polohách se dosud ani neobjevil sníh, na horách ho bylo 

minimálně, a to navíc většinou technický, z umělého zasněžování. Ani občasné 

nevýrazné dešťové přeháňky neřešily deficit vody z loňského roku. ČHMÚ sdělil, 

že leden 2020 byl podle dlouhodobých pozorování nejteplejším lednem za posledních 

40 let. 

4. 2. 2020 Na severu ČR sněží, jinde komplikuje dopravu silný vítr. Vydatné 

srážky v kombinaci s větrem komplikují dopravu. Napilno mají silničáři, kteří se snaží 

udržet vozovky sjízdné. Na severu napadlo asi 20 cm těžkého sněhu, tisíce 

domácností bylo bez elektrické energie, hasiči na řadě míst museli odklízet polámané 

stromy. V Praze se objevil sníh s deštěm, ale ihned roztál. Je pouze na horách 

a v lyžařských střediscích je udržován s podporou technického zasněžování. 

10. 2. 2020 Západní Evropou a také Českem se prohnala vichřice Sabine. 

Desetitisíce domácností zanechala bez elektrické energie, popadané stromy a stržené 

střechy, rozbitá auta, zrušené letecké spoje a poruchy na železnic to je také výsledek 

vichřice. Ještě tři dny po jejím řádění je bez elektřiny v Česku zhruba 7,5 tisíce 

odběratelů, hlásí distribuční společnosti. V Praze a okolí občas prší a sníh dosud není. 

16. 2. 2020 Na pětině meteorologických stanic v Česku měřících déle než 30 

let dnes padly teplotní rekordy. Nejvyšší byla teplota v Klatovech, a to 18,2 stupně 

Celsia. Na svém webu to oznámil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Rekord 
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pro dnešní den padl třeba i v Českých Budějovicích na stanici v části Rožnov, která 

funguje už 136 let. Naměřeno tam bylo 17,2 stupně. 

23. 2. 2020 Česko zasáhl silný vítr, na Sněžce měla Yulia sílu orkánu 

a v nárazech z polské strany rekordní rychlost 223 km/h. Překonala tak i orkán Kyrill 

řádící vloni. Vítr odpoledne a večer omezil dopravu na zhruba třech desítkách 

železničních tratí a způsobil i nehody. Třeba na Karlovarsku spadl kvůli větru strom 

na autobus. Bez proudu skončily tisíce lidí, dodávky se ale dařilo rychle obnovovat. 

Vichr provázel vydatný déšť, který zvedl hladiny některých toků. U nás v obci vichr 

škody naštěstí nezpůsobil. 

6. 3. 2020 Letošní zima byla u nás rekordní, podle údajů v pražském 

Klementinu byla druhá nejteplejší od roku 1775, kdy tam začalo soustavné měření 

teplot. S průměrnou teplotou 5,1 stupně Celsia se zařadila za rekordní 

zimu 2006/2007. Oznámil to ČHMÚ. 

Březen byl celkově obdobím střídavých teplot s poměrně malými srážkami. Bylo 

to období vyznačující se značným deficitem srážek, což nevěstilo nic dobrého pro 

zemědělce. 

Obrat ale nastal v dubnu a v dalších týdnech, kdy se střídaly dny poměrně 

slunečné a dny deštivé. To se ukázalo jako významné pro doplnění zásob vody 

vodních toků a v přehradách v celé republice. 

11. 5. 2020 Ledoví muži udeřili v plné síle. Do Česka zamířilo výrazné 

ochlazení. Po přechodu fronty do Česka proudil arktický vzduch, který srazil teploty 

hluboko pod dlouhodobý normál – průměrné denní teploty byly během pracovního 

týdne až o 10 stupňů pod normálem. Noční teploty padaly k 0 stupňům, v horských 

oblastech i hluboko pod nulu. 

Pak nastal návrat do normálu. Období června až srpna představovalo v Praze 

a okolí postupné zvyšování teplot, ale zároveň i zvětšování množství srážek. 

Docházelo i lokálním zátopám a k místnímu zvyšování hladin potoků a řek. Odrazilo 

se to ale příznivě na stavu spodních vod ve většině oblastí Česka. Naznačovalo to, 

že se nebude opakovat loňské letní sucho. 

V druhé polovině srpna vystoupaly teploty až na tropické hodnoty a dokonce 

21. 8. 2020 byla na některých meteorologických stanicích naměřena rekordní teplota 

nad 35 st. Celsia. Tak např. v Průhonicích u Prahy bylo naměřeno rekordních 

35,4 st. C. V dalších dnech ale následovaly bouřky a místy přívalové deště, které opět 

zvedaly hladiny potoků a řek a způsobily místy zátopy. 

Začátkem září docházelo díky vytrvalým dešťům v několika regionech Vysočiny, 

východních Čech, jižní Moravy a Olomouckého kraje ke zvýšení hladin řek. Nejhorší 

situace byla na Chrudimsku, kde byl překročen druhý ze tří povodňových stupňů. 

Také říjen byl ve svém začátku bohatý na srážky a na mnoha místech došlo 

k vylití toků řek z břehů a k zátopám. Škody po povodních byly v desítkách 

milionů Kč. Nejhůř byla zasažena severní Morava. Bylo nahlášeno na 600 škod 

za celkem 13 miliónů korun, nejvíce škod hlásili klienti z Moravskoslezského 

a Olomouckého kraje. Mezi nejčastější škody patřily zatopené sklepy, garáže 
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či přízemí rodinných domů, řekla ČTK mluvčí Generali České pojišťovny. Kooperativa 

evidovala 410 pojistných událostí za celkem 15 milionů Kč, Allianz měla 120 událostí 

za tři miliony korun a podobná čísla hlásila i ČSOB Pojišťovna. 

Z uvedeného vyplývá, že se letos nenaplnily obavy z možného sucha, tak jak 

tomu bylo v loňském roce. Hladiny spodní vody se na většině plochy území ČR dostaly 

do normálu a stejně tak hladiny přehrad a nádrží se naplnily na své normály, případně 

maxima. 

V Dolních Měcholupech nebyly zaznamenány žádné vážnější škody po 

některých vytrvalejších deštích. Za pozornost ale stojí, že po několika suchých letech 

se zvedla hladina vody v rybníčku na návsi tak, že ho bylo možné účelově označit jako 

protipožární nádrž. Rozporem ale samozřejmě zůstává její kvalita a čistota vody. 

Celkově byl podzim v Dolních Měcholupech průměrný, s teplotami mírně 

nadprůměrnými. Barevnost přírody nezůstala tomuto období nic dlužná, podzim ukázal 

barvy v plné kráse – viz (F 86 – 87). 

A ještě jedna zajímavost: Meteorologové potvrdili, že v letošním roce je v Česku 

nejkvalitnější ovzduší za poslední roky – přispěl k tomu jak nouzový stav, tak 

zejména dobré rozptylové podmínky. 

A kdy v Dolních Měcholupech klesla teplota pod bod mrazu? Bylo to poprvé 

v noci z pátku 20. 11. na sobotní ráno 21. 11. 2020, kdy jsme naměřili mráz 

-2,5 stupně Celsia. Celá sobota pak byla jasná a slunečná. Zato na našich horách 

klesla teplota i pod -10 st. C, někde také padal sníh. Tam tedy začínala opravdová 

zimní idylka. 

Na první sníh v Praze a v Měcholupech jsme si letos museli počkat až 

do 3. 12., kdy ho napadly asi 2 cm. Bylo to ranní probuzení do bílého dne a trvalo 

pouze několik hodin. Sníh brzy roztál a teploty se přes den pohybovaly zase nad nulou. 

V sobotu a v neděli byly dokonce nad 10 stupni C! 

21. 12. 2020 V ten den začíná astronomická zima a dny se začínají prodlužovat. 

Slunce je v době zimního slunovratu nejníže nad obzorem a jeho paprsky dopadají do 

české kotliny nejšikměji. Zimní slunovrat obvykle nastává 21. či 22. prosince, velmi 

vzácně i 20. a 23. prosince. Noci kolem zimního slunovratu jsou velmi tmavé, protože 

Slunce se noří hluboko pod obzor. Letos tomu tak také bylo, nebyla ani sněhová 

pokrývka, která by mohla temný úkaz zmírnit. 

Extrémy přírody a klimatu ve světě (pouze namátkově) 
12. 1. 2020 Po extrémních povodních v roce 2019 řeší italské Benátky 

opačný problém. Kvůli silnému odlivu některé kanály ve městě téměř vyschly. Nízká 

hladina vody tak částečně paralyzovala i městskou dopravu. Nejhorší byla situace 

zejména v postranních uličkách, kde voda vyschla úplně. Tradiční gondoly, které 

běžně vozí turisty, spadly až na dno kanálů, někde nejezdily vůbec. 

4. 2. 2020 Počasí v Evropě šílí: Léto ve Francii, záplavy v Německu, bouře 

v Rakousku. Neuvěřitelných 27 °C naměřili meteorologové v Biarritzu, v přímořském 

letovisku na jihozápadě Francie. Podobně vysoké teploty, a to 26 °C, panovaly také ve 
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městě Perpignan či Saint-Jean-de-Luz. O pár set kilometrů severněji už ale zuřila 

bouře Petra, kterou provázely silné lijáky a vítr, jenž dosahoval v nárazech 120 km/h, 

na horách dokonce 170 km/h. Bouře zasáhla i sever Rakouska. Rychlost větru tam 

dosahovala až 110 kilometrů v hodině. Vichr a lijáky postihly i Vídeň, kde kvůli tomu 

uzavřeli mimo jiné zoo a zámeckou zahradu v Schönbrunnu. 

Červen 2020. Více než stovku obětí si za červen v Indii vyžádaly záplavy 

a sesuvy půdy způsobené silnými monzunovými dešti, přes 100 mrtvých hlásí také 

Nepál. Monzunové deště, které na jihu Asie trvají zhruba od června do září, jsou 

životně důležité, protože v těchto zemích doplňují vodní zásoby. Způsobují však 

záplavy a sesuvy půdy, které každoročně zabijí stovky lidí. 

30. 8. 2020 Záplavy v Číně postupně plní největší přehradu na světě –Tři 

soutěsky. Ta se blíží ke své maximální kapacitě. Čína se potýká s rozsáhlými 

povodněmi, které zasáhly do životů více než 20 milionů lidí v 21 provinciích. Oficiální 

údaje hlásí např. za červen 141 mrtvých nebo pohřešovaných a přibližně 15 milionů 

evakuovaných. Škody se už nyní odhadují v přepočtu na desítky miliard korun. 

A situace se může ještě zhoršit. Na vině jsou každoroční monzunové deště. 

V zahraničí také zaujala letošní „bohatá“ hurikánová sezóna. Došla totiž jména 

pro hurikány a bouře. Hurikán Zeta byl letošním šestým hurikánem, který udeřil na 

pobřeží USA a vyrovnal tak rekord v počtu hurikánů z roku 1886 a 1985. 

5. 9. 2020 V Kalifornii je podle stanice CNN nejméně 24 velkých ohnisek 

požárů. Počet mrtvých v Kalifornii tak stoupl na deset, nejméně pět dalších osob přišlo 

tento týden o život ve Washingtonu a Oregonu. V asi pětimilionovém Oregonu bylo 

nuceno opustit své domovy 500.000 lidí a podle místních úřadů bude zřejmě nutné 

v evakuaci pokračovat. Horka v Kalifornii vyvolala mimořádné sucho, kvůli němuž jsou 

požáry tak rozsáhlé – na letošek připadá šest z 20 největších požárů, jaké kdy 

Kalifornie zaznamenala. 

30. 10. 2030 Zemětřesení v Řecku a Turecku. 39 mrtvých a více než 900 

zraněných evidují v důsledku zemětřesení, které tvrdě zasáhlo turecké pobřežní 

velkoměsto Izmir a jeho okolí a také řecký ostrov Samos. Ohnisko se nacházelo 

v Egejském moři 13 kilometrů severně od Samosu, v Turecku pak zaznamenali přes 

500 následných otřesů. Řecký ostrov zasáhla i malá vlna tsunami. Voda zaplavila 

i turecké pobřeží, do vnitrozemí zanesla trosky a odnášela auta i vybavení zřícených 

budov. Týden po zemětřesení stoupl počet obětí na 103 a víc jak 1 400 lidí je 

zraněných. 

8. 12. 2020 Benátky opět zaplavila voda. V tomto období ji sužují záplavy po 

desetiletí. Minulý týden město zachránily protipovodňové zábrany, tentokrát se však 

nepostavily včas. Předpověď nenaznačovala, že by to mělo být potřeba, napsala 

agentura DPA. Očekával se 125 centimetrů vysoký příliv vody, což je pod minimální 

hranicí pro použití zábran. Vinou silného větru od chorvatského pobřeží však 

krátkodobě příliv dosáhl 137 centimetrů a voda se vylila do města. Na stavbu zábran 

již bylo pozdě, tuto ochranu je třeba aktivovat 48 hodin předem. 



66 
 

19. RŮZNÉ 
Dění kolem Krtkova světa  

Jak již bylo uvedeno v odstavci 8 Kroniky 2020, byl 7. 6. 2020 slavnostně 

otevřen zábavní park Krtkův svět, jehož provozovatelem a vlastníkem je zahradník pan 

Josef Roušal. Celý zábavní areál se nachází na katastrálním území jižní části Dolních 

a východní části Horních Měcholup. Orgánem státní správy, která má areál v gesci, je 

MČ Praha 15. Protože činnost v této části obce je poněkud rozporuplná a sledují ji 

se zájmem, ale i obavami také občané Dolních Měcholup, je možno bez jakýchkoliv 

vlastních závěrů a hodnocení jenom naznačit základní předměty sporů vlastníka 

a státní správy. Z množství zveřejněných hledisek obou stran ve sdělovacích 

prostředcích a zejména na sociálních sítích, lze uvést jen jako příklady: 

Vyjádření RMČ Praha 15 k zábavnímu parku Krtkův svět: 
(22. 9. 2020 zveřejněno na FB) Radní MČ Praha 15 na svém mimořádném 

zasedání diskutovali o všech okolnostech, které provázely a stále provázejí otevření 

zábavního parku Krtkův svět na pomezí Horních a Dolních Měcholup. 

Vzhledem k tomu, že městské části byla doručena celá řada dotazů 

souvisejících zvláště s bezpečností zmíněného areálu, rozhodli se radní 

ke společnému vyjádření. 

V první řadě je třeba deklarovat, že radní kvitují nápad na zřízení rodinného 

areálu tohoto typu, avšak zvláště areál užívaný rodinami s malými dětmi musí splňovat 

bezpodmínečně všechny zákonem dané náležitosti související s bezpečností. Radní 

byli informováni, že v areálu může hrozit nebezpečí související s vysokotlakým 

plynovým potrubím a vedením vysokého napětí. 

Radní se jednomyslně shodli, že pokud majitel a provozovatel areálu splní vše, 

co dle zákona splnit musí, aby v první řadě byla zajištěna bezpečnost návštěvníků 

zábavního parku, vedení městské části bude jedině rádo, že na území naší městské 

části vznikl tak unikátní objekt, za kterým už nyní stojí velký kus práce a bude aktivity 

provozovatele rádo podporovat. Radní se dále shodli, že je v nejlepším zájmu všech 

poskytnout majiteli areálu součinnost s narovnáním současné situace tak, aby občané 

Prahy 15 mohli bezpečně Krtkův svět navštěvovat. 

Reakce pana Roušala na vyjádření Městské části Praha 15 k zábavnímu parku 
Krtkův svět: 

1. Vedení vysokého napětí: dráty vysokého napětí nad parkem vedou, to 

bezpochyby. Energetická společnost mě emailem ujistila, že pokud pod vedením 

nebude stát nic vyššího než 3 metry, což nestojí, je bezpečí návštěvníků zachované. 

2. Vysokotlaké plynové potrubí: Plynovodů je asi 4000 km. Plynové potrubí přes 

park vede, to je také bezpochyby. Vede pod travnatým povrchem, na kterém nestojí 

žádné atrakce. O plynovodu jsem věděl před stavbou, kontaktoval jsem telefonicky 

pracovníka firmy Net4gas, z jeho výkladu jsem vyrozuměl, že je potřeba dodržet 

ochranné pásmo 4 m, to se stalo. Ohledně plynovodu dál jednáme s kompetentní 

institucí, aby bylo vše dle pravidel. Pravděpodobnost výbuchu plynovodu, jak nám 
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řekla společnost CEPS a.s. Jesenice, je stejná jako pád družice z vesmíru, která vás 

trefí do čela.      

Plyn by neměl samovolně začít unikat a bouchnout, je to o údržbě a kvalitě 

potrubí. Jedině při narušení např. bagrem. 

Pokud by plyn vybuchl, musí ještě hořet, to je riziko 1:5. Lidé do 20m 

od plynovodu musí utéct. Od vzdálenosti 40 m od plynovodu je riziko pro lidi nulové 

a mohou požár sledovat bezpečně. Nebezpečný je požár, nikoliv únik plynu. 

Paradoxem je, že plynovod vede u rodinné výstavby v Dubečku, dále jsou pláže 

u vody přímo na plynu, pod železniční tratí, úřad si vyřídil hřiště na treková kola, pod 

kterým vede plynovod, u souseda pod golfovým hřištěm, venkovní posilovnou, 

dětským hřištěm, senior sport parkem, a to nikdo neřeší – chci odstoupení 

zkorumpovaného úředníka, pokud to nemá Praha 15 jako volební program... 

KRTKŮV SVĚT VS SVĚT JEŽKA: 

(zveřejněno na FB 9. 10. 2020, začátek zkrácen) Představitelé samosprávy 

(starosta, místostarostové, radní) se v rámci svých zákonem daných chabých 

pravomocí o celou věc zajímají a dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, si opatřili dokumentaci z příslušného spisu vedeném stavebním úřadem 

a zjistili: 

- že z hlediska územního plánu i katastru nemovitostí je celý areál lesem, kde 

stavět se dá jen v omezené míře a lze tam povolit a umístit jen stavby určené k 

obhospodařování lesa, 

- že v části areálu je proveden soubor staveb „Krtkův svět“ se stavbami 

nelegálními, tedy „černými“, týká se to i stavby parkoviště, které přiléhá celostátní 

železniční dráze v areálu. V legální stavbě skleníku je provozována restaurace, 

rovněž nepovolená a dvě další nepovolená parkoviště. Stavební úřad kromě 

zákazu užívání zahájil i řízení o odstranění staveb, přičemž stavebník požádal o 

dodatečné povolení, z čehož lze dovodit, že si je vědom svého protiprávního 

jednání, 

- že Rada MČ Praha 15, jako samosprávný orgán, nemůže svými usneseními 

zasahovat do kompetencí orgánů státní správy, 

- že informace šířené vlastníkem jsou nepravdivé, neboť žádný souhlas k 

zábavnímu parku Krtkův svět nebyl stavebním úřadem vydán! Park je umístěn 

nad vedením vysokotlakého plynovodu DN 500 a podle energetického zákona 

má stavba vysokotlakého plynu nejen ochranné pásmo, ale také bezpečnostní 

pásmo, které v daném případě činí 150 m a zahrnuje celý soubor staveb „Krtkův 

svět“, kde nelze stavět jinak než za přísných pravidel stanovených v zákoně. 

Stavební úřad obdržel písemný podnět společnosti NET4GAS, s.r.o. (vlastník 

vedení plynu a licence pro jeho distribuci), kde byl upozorněn na Krtkovo jednání 

v rozporu s právními předpisy. Obdobný podnět obdržel stavební úřad od 

společnosti PRE distribuce, 

- že tvrzení majitele o výzvě k odstranění staveb Krtkova světa je opět nepravdivé. 

Stavební úřad nevydal žádnou výzvu k odstranění staveb, ale zahájil několik 

řízení o odstranění staveb na „černé stavby“, přičemž má vlastník možnost 

požádat o jejich dodatečné povolení, což také učinil, 
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- že protiprávní činností vlastníka se zabývá i Česká inspekce životního prostředí, 

- že Stavební úřad Prahy 15, již v současné době nemůže rozhodovat v žádném 

řízení, které se týká Krtkova světa. Důvodem je vyloučení vedoucího stavebního 

úřadu a potažmo všech jeho podřízených z projednávání věci, neboť vedoucí 

stavebního úřadu podal trestní oznámení na Krtka, a to pro důvodné podezření 

z přečinu křivého obvinění podle § 345 odst. 1 a odst. 2 písm. b) trestního 

zákoníku a přečinu pomluvy podle § 184 odst. 1 a odst. 2 trestního zákoníku a 

dal orgánům činným v trestním řízení k úvaze, zda jednáním neznámého 

pachatele mohlo dojít k naplnění skutkové podstaty trestného činu obecného 

ohrožení z nedbalosti. 

Shrnuto a sečteno, tajemník ÚMČ Praha 15, vzhledem ke shora uvedeným 

skutečnostem, tj. že na svoji obranu podal Ježek trestní oznámení na Krtka, rozhodl 

o podjatosti a celý spis byl postoupen na Magistrát hl. m. Prahy, který deleguje řízení 

v této věci na jiný stavební úřad. 

ZÁBAVNÍ PARK KRTKŮV SVĚT ZAVÍRÁ! 
(J. Roušal, zpráva na FB 12.10. 2020) „Park je do odvolání uzavřen z obavy 

před úředníky. Jen na Vás a Vaší podpoře závisí osud parku. Jestli se brány otevřou 

na jaře 2021 nebo už NIKDY! 

Rozhodnutím České inspekce životního prostředí musí majitel pozemků 

v Krtkově světě zajistit (pod opakovanou hrozbou pokuty 5 mil. Kč), aby na části z nich 

byl provoz parku ukončen. Pro škodlivou činnost v parku jako jsou cesty, lavičky, 

houpačky, skluzavky, pávi, kozy, zasazené rostliny a jiné. Park můžete podpořit 

podepsáním petice. (https://www.petice.com/petice_za_zachovani_zabavniho ...) 

Inspekce útočí pokutami na majitele pozemků, i když není provozovatelem 

parku, a brání mu v uplatnění procesních práv. Současně je park soustavně 

kontrolován malou armádou pražských inspektorů, kteří ignorují usychající lesy 

a poškozenou krajinu, neboť největším problémem je pro ně Krtkův svět. 

Celá kauza je zveřejněná na Facebookové skupině Krtek vs. Ježek nebo 

na blogu krtkuvpribeh.blogspot.com. 

Děkuji Josef Roušal a Krtek. Za sdílení příspěvku předem děkuji.“ 

OBČANÉ MČ Praha – Dolní Měcholupy – Petice „Les Dolní Měcholupy“ 
Občané Dolních Měcholup sepsali petici, která vznikla v reakci na oplocování 

lesních ploch a věcných břemen v dolnoměcholupském lesíku a předali ji na Úřadu 

městské části Praha – Dolní Měcholupy. Podepsalo ji celkem 113 občanů a žádají v ní:  

- Zachování volného přístupu do obecní části lesa a zamezení oplocování lesního 

prostoru 

- Informování obyvatel o záměrech a prováděných úpravách v místním lese 

- Zamezení znečisťování lesních ploch a přilehlých luk odpadními vodami 

- Zachování přístupové cesty na nádraží a stávající cyklistické stezky  

- Odklizení pokácených stromů a výsadbu nových stromků 
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Zastupitelstvo MČ Praha – Dolní Měcholupy na svém veřejném 27. zasedání 

konaném dne 23. 11. 2020 prostřednictvím videokonference vzalo petici občanů „Les 

Dolní Měcholupy“ na vědomí a schválilo přistoupení MČ Praha-Dolní Měcholupy k této 

petici. Pověřilo: 

- starostu i nadále vymáhat dodržování zákona v této věci 
- starostu předáním petice České inspekci životního prostředí 
- a zasláním jejích kopií úřadu MČ Praha 15 a úřadu MČ Praha 11 
- tajemnici písemným vyrozuměním petičního výboru 

To jsou některé aktuální dokumenty, týkající se Krtkova světa a na tomto místě 

je to uvedeno informativně, bez nároku na jakékoliv rozbory a závěry. 

Naznačené dění kolem Krtkova světa se také může jevit jako nepatřičné pro 

uvedení v kronice naší obce. Důvodem ale je, že současnou situaci sledují – kromě 

jiných – právě také občané Dolních Měcholup, kterým se přímo před očima vytrácí 

volná dostupnost tradiční zeleně vzrostlého nevelkého lesíka, patřícího k obci 

a donedávna svobodně využívaného všemi kategoriemi obyvatel. Situace se nejeví 

jako jednoduchá a náprava bude vyžadovat značné úsilí, delší čas a především vůli 

o přijatelné řešení vzniklé situace. 

20. KRONIKÁŘ ZÁVĚREM 
Právě dokončený a předkládaný kronikářský zápis dění v Městské části 

Praha – Dolní Měcholupy v roce 2020 je v mnoha směrech poznamenán děním kolem 

koronavirové pandemie ve světě a nutně tedy i u nás, v městské části hl. m. Prahy. 

K nadějnému začátku roku jsme se nadechli a rozeběhli pouze v prvních dvou 

měsících roku a pak se začala šířit a přímo se nás dotýkat opatření, vyplývající z celé 

řady vládních nařízení, která měla za cíl maximálně omezit dopady rychle se rozvíjející, 

pro lidstvo nebezpečné a dosud neznámé nemoci, nazvané COVID-19. Svět nebyl na 

takovou chorobu vůbec připraven, nebyly dostupné účinné léky ani očkovací vakcíny. 

Rok 2020 se tak stal mimořádným, zcela se změnil každodenní život lidí, 

společností a ekonomik s ohledem na jedinou možnost dočasné ochrany lidstva před 

rychle se šířící chorobou celoplošnými obrannými opatřeními, vyhlašovanými prakticky 

bez ohledu na to, jaké budou mít dopady ekonomické a společenské. V České 

republice byl vyhlášen nouzový stav, aby se dala opatření realizovat operativně a co 

nejefektivněji. Prvním a hlavním cílem se stala ochrana lidských životů všech věkových 

kategorií a společenského postavení všemi dostupnými prostředky. 

Celá tato mimořádná situace se tak nutně odrazila také v tomto kronikářském 

zápisu. Jak je ze zápisu patrné, řada připravovaných a tradičních akcí musela být 

v průběhu roku zrušena nebo upravena tak, aby splňovala požadavky vydávaných 

vládních nařízení. Přesto se některé akce v MČ podařilo úspěšně uskutečnit i za cenu 

mimořádného úsilí všech organizátorů – ve značné míře pracovníků Úřadu MČ, 

organizací, firem a jejich pracovníků, dobrovolných hasičů naší jednotky SDH 

i dobrovolníků z řad občanů, kteří nezištně pomáhali v celé té nelehké a mimořádné 

situaci konkrétními činy. Patří jim za to velký dík. 
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Nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR 
Toto nařízení, platné od 25. 4. 2018, sjednocuje nakládání s osobními údaji 

v členských zemích EU, zpřísňuje požadavky na zabezpečení osobních dat, pravidel 

nakládání s daty a upravuje sankce za porušení těchto pravidel.  

Poslední dokument týkající se osobních údajů v obecní kronice vydal SMS 
služby s.r.o. sdělením č. 17/2020 „Osobní údaje v kronice“, dne 23. listopadu 2020. 
Upřesňuje se tady tato problematika: 

- Jaké osobní údaje mohou být uvedeny v kronikách obcí 
- Soupisy místních obyvatel v kronice 
- Podmínky zveřejnění kroniky na webových stránkách obce 

Je možné konstatovat, že předkládaná kronika MČ Praha – Dolní Měcholupy 

2020 uvedené parametry splňuje. 

Zdroje informací v ročním kronikářském zápisu 2020 
Kromě informativních údajů a fotodokumentace pořízených kronikářem osobně 

v průběhu roku, jsou v kronice použity informace a údaje především z oficiálních a 

veřejných informačních zdrojů, kterými jsou především: 

- Dokumenty a informace MÚ MČ Praha – Dolní Měcholupy 
- Usnesení z veřejných zasedání zastupitelstva MČ Praha – Dolní Měcholupy 
- Zápisy ze zasedání zastupitelstva MČ Praha – Dolní Měcholupy 
- Periodikum Zpravodaj, vydávané MČ Praha – Dolní Měcholupy  
- Webové stránky MČ Praha – Dolní Měcholupy: www.dolnimecholupy.cz 
- Informace MČ DM a souvisejících subjektů na Facebooku 
- Informace z denního tisku a zpráv v hromadných sdělovacích prostředcích 
- Zpravodaj pro obecní kronikáře a vlastivědné pracovníky – Kroniky a kronikáři 
- Fotografie převzaté z veřejných periodik místních a celostátních 
- Fotografie uložené na dolnimecholupy.rajce.idnes.cz 
- Informace Vzdělávacího centra pro veřejnou správu ČR, Praha 
- Informace uvedené na web stránkách organizací a subjektů souvisejících s 

obsahem zmiňovaným v kronice 


