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SLOVO STAROSTY
Vážení občané Dolních Měcholup,

úvodem bych Vám chtěl poděkovat za projevenou důvěru a po-
tvrdit, že Vaše hlasy jsou pro nás signálem, abychom pokračovali 
ve své rozdělané práci a zdárně dotáhli do konce stěžejní projekty 
výstavby nové školy a školky, realizace obchvatu i dohod s  in-
vestory na plánovitém rozvoji Dolních Měcholup.

Chci Vás také přivítat v  novém funkčním období, které přináší 
jednu velkou změnu. Tou změnou je ustanovení rady městské 
části. Rada je pětičlenná a skládá se ze starosty, místostarostů 
a dvou neuvolněných radních. Každý z nich má své kompetence 
působení. Od zřízení rady si slibujeme zvýšení efektivity rozho-
dování a zpřehlednění postupu vedení obce vůči veřejnosti. Rada 
se bude scházet dvakrát do měsíce a její rozhodnutí budou zve-
řejňována. Bude tak možné sledovat, jak se jednotlivé záležitosti 
řeší a jak jejich vývoj postupuje.

Ač by se mohlo zdát, že krom předvolebního klání nebyl na nic 
jiného čas, tak máme několik pozitivních zpráv o vývoji důleži-
tých projektů. Začalo projednávání obchvatu Dolních Měcholup 
u dotčených orgánů státní správy. Projekt pro území rozhodnu-
tí na novou školu v Malém háji se již také schvaluje na jednot-
livých úřadech. Zároveň se blíží kolaudace nové větší služebny 
pro městskou policii na návsi. Z těch drobných věcí se podařilo 
vyměnit oplocení dětského hřiště a běžecké dráhy a umístit pod 
herní prvky v parku gumové rohože. 

Díky smlouvě na nový areál Panattoni byly přidány odbočovací pruhy 
na křižovatce Průmyslová/Černokostelecká. Zároveň se také začal 
budovat sjezd z Jižní spojky do ulice Rabakovská, což by této fre-
kventované křižovatce mohlo ve špičkách také ulevit od kamiónů. 

Dobrou zprávou je, že jsme vysoutěžili dodavatele na dostavbu 
zázemí SK a jsme před podpisem smlouvy. Špatnou zprávou pak 
je, že do soutěže na dodavatele rekonstrukce kuchyně v mateř-
ské škole se nikdo nepřihlásil a rovněž dodavatele rekonstrukce 
dětského hřiště se nám nepodařilo vysoutěžit. Po aktualizaci 
soutěžních podmínek vypíšeme výběrová řízení znovu.

Konec léta se pak nesl    
ve znamení kulturních akcí. 
Sportovní klub Dolní Měcholupy 
oslavil 100 let, a tak jsme promí-
tali v letním kině na jeho hřišti film 
Vyšehrad. Tím, že je hřiště na půl cesty z Ma-
lého háje, tak byla účast veliká z obou částí 
Měcholup. Skvělou akcí, kterou městská část pouze podpořila, ale 
vznikla z potřeby místních umělců propojovat se, byl první ročník 
Artparku. Proběhly tradiční akce jako Velká měcholupská a Setkání 
za školou, které tentokrát bylo v duchu nové dolnoměcholupské po-
hádky. Na výzvu Buď občanem Dolních Měcholup zareagovalo 293 
obyvatel. Díky této výzvě bylo nově přihlášeno 54 lidí. Velmi mne 
také potěšila charitativní a kulturní akce našich seniorů s názvem 
Dobrobazar. Při zářiovém vítání občánků jsme přivítali 19 nových 
„měcholupáčků“. Všechna tato setkání by nebylo možné uskutečnit 
bez entuziasmu jejich organizátorek a organizátorů. Moc jim za tuto 
energii, kterou nám věnují, děkuji.

Středem pozornosti se v  závěru prázdnin po zásluze staly dolno-
měcholupské hasičky, a to hned ze dvou důvodů. Nejprve oddíl žen 
za SDH Dolní Měcholupy získal 2. místo na Mistrovství ČR v požárním 
sportu a vzápětí se první profesionální členkou výjezdové jednotky v ČR 
stala členka naší jednotky SDH Michaela Žďárská. Gratuluji k těmto 
úspěchům a děkuji za skvělou reprezentaci Dolních Měcholup.

Začal nový školní rok a v této souvislosti Vás asi zajímá, jak to bude 
s  provozem další dětské skupiny. Máme vypracovaný projekt pro 
získání územního rozhodnutí na přístavbu a rekonstrukci budovy, 
kterou jsme zakoupili a projekt projednáváme, tak abychom mohli 
do konce listopadu zažádat o dotaci na její realizaci.

Přeji Vám krásný podzim, začátek zimy i předvánoční čas. Doufám, 
že se s Vámi budu moci potkat u rozsvíceného vánočního stromu 
nebo při Zpívání u kapličky.

Váš starosta Jiří Jindřich
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SCHVÁLILO:

USN 1/7: Odměny za výkon funkce neuvolněných členů ZMČ
VZALO NA VĚDOMÍ a STANOVILO:
-  návrh na poskytování odměn neuvolněným členům 

zastupitelstva 

-  výši mě měsíčních odměn neuvolněným členům ZMČ Praha 
- Dolní Měcholupy v maximální výši dle druhu vykonávané 
funkce a náhradníkům po uprázdnění mandátu člena 
zastupitelstva, nejdříve ode dne složení slibu, až do výše souhrnu 
odměn za tři odměňované funkce, dle přílohy usnesení

-  paušální částku náhrady výdělku ušlého v souvislosti 
s výkonem funkce neuvolněným členům ZMČ Praha – Dolní 
Měcholupy, kteří jsou podnikající fyzickou osobou nebo 
osobou provozující jinou samostatnou výdělečnou činnost, 
uvedené v příloze tohoto usnesení

-  stanovení cestovních náhrad členům ZMČČ.

USN 1/1: Volba starosty
ZVOLILO:

- pro výkon funkce uvolněného starosty Mgr.A. Jiří Jindřicha

USN 1/2: Volba místostarostů
VZALO NA VĚDOMÍ a ZVOLILO:

- schválení ustanovení dvou místostarostů

-  pro výkon funkce uvolněné 1. místostarostky byla zvolena 
Bc. Jana Doláková

-  pro výkon funkce neuvolněného 2. místostarosty byl zvolen 
Ing. Vladimír Kuba

USN 1/3: Volba členů Rady MČ
VZALO NA VĚDOMÍ a SCHVÁLILO:

-  stanovení počtu pěti členů rady

-  do funkce radních MČ Praha-Dolní Měcholupy - starostu Mgr. 
Jiřího Jindřicha, místostarosty Bc.Janu Dolákovou a  Ing. 
Vladimíra Kubu, JUDr. Petra Vltavského a Michala Blažka

USN 1/4, 5, 6: Zřízení Finančního výboru, Kontrolního výboru 
a Výboru pro územní rozvoj
VZALO NA VĚDOMÍ:

-  z řízení pětičlenného Finančního výboru, Kontrolního výboru 
a sedmičlenného Výboru pro územní rozvoj

ZVOLILO:

-  do funkce předsedy finančního výboru pana JUDr. Petra 
Vltavského

-  do funkce předsedy kontrolního výboru Ing. Vladimíra Študenta

-  do funkce výboru pro územní rozvoj Ing. Luďka Dostála

POKRAČOVÁNÍ USNENSENÍ

Zastupitelstvo MČ Praha-Dolní Měcholupy na svém ustavujícím veřejném zasedání  
dne 17. 10. 2022 v zasedací místnosti úřadu, schválilo tato usnesení:

Zastupitelstvo MČ Praha-Dolní Měcholupy na svém 50. veřejném zasedání konaném  
v mimořádném termínu dne 29. 8. 2022 v zasedací místnosti úřadu, schválilo tato usnesení:

USN 50/1: Bezpečnostní situace v městské části
VZALO NA VĚDOMÍ:
-  zprávu městské policie o bezpečnostní situaci v městské 

části za měsíc červen a červenec 2022, kdy se v  MČ 
událo 7 TČ na území spadající pod MOP Uhříněves (krádež 
vloupáním, kol atd.) a 1 TČ na území spadajícím pod MOP 
Hostivař (vloupání do RD a sklepů)

USN 50/2: Hospodaření MČ za 1. pololetí 2022
VZALO NA VĚDOMÍ a SOUHLASILO:
-  s plněním rozpočtu městské části a příspěvkových 

organizací za 1. pololetí 2022

USN 50/3: Výběrové řízení na dostavbu sportovního centra
VZALO NA VĚDOMÍ a SCHVÁLILO:
-  výsledky výběrového řízení na zhotovitele dostavby 

sportovního centra 
-  podklady podané společností DEVPRO s.r.o.
-  návrh smlouvy o dílo

USN 50/4: Výběrové řízení na projekt prostoru pro DS
VZALO NA VĚDOMÍ a SCHVÁLILO:
-  výsledky výběrového řízení na projekt prostoru pro dětskou 

skupinu na adrese Ke Školce 75

USN 50/5: revokace usnesení č. 22/7, 32/11 a 37/3
VZALO NA VĚDOMÍ:
-  podnět kontrolního výboru na revokaci usnesení dle zápisu 

ze 13. zasedání kontrolního výboru dne 11. 5. 2022
RUŠÍ:
-  část usnesení zastupitelstva MČ Praha – Dolní Měcholupy 

č. 22/7 ze dne 22. 6. 2020 v bodě II. POVĚŘUJE v rozsahu 
„starostu předložením ZMČ komplexního právního 
posouzení, zda ve věci změnových listů na stavbu venkovní 
učebny u ZŠ nedošlo k porušení ZZVZ.“

-  část usnesení zastupitelstva MČ Praha – Dolní Měcholupy č. 
22/7 ze dne 22. 6. 2020 v bodě II. POVĚŘUJE v rozsahu „starostu 
zadáním vypracování závěrečného právního stanoviska ve věci 
investice na cizím pozemku v případě stavby KC.“

-  část usnesení zastupitelstva MČ Praha – Dolní Měcholupy 
č. 32/11 ze dne 15. 3. 2021 v bodě II. POVĚŘUJE v rozsahu 
„starostu zveřejněním výzvy k omluvě adresované 25. 10. 2020 
hnutí Naše obec ve Zpravodaji MČ.“

-  část usnesení zastupitelstva MČ Praha – Dolní Měcholupy 
č. 37/3 ze dne 30. 6. 2021 v bodě II. POVĚŘUJE v rozsahu 
„starostu shromážděním odpovídajících podkladů, jimiž 
MČ disponuje ve věci změnových listů na dostavbu 
venkovní učebny ZŠ, a postoupit je AK Žižlavský za účelem 
komplexního právního posouzení věci, včetně projednání 
dalšího postupu na ZMČ.“

USN 50/6: Darovací smlouva
VZALO NA VĚDOMÍ a SCHVÁLILO:
-  darovací smlouvu se společností Real 2 a.s. na poskytnutí 

jednorázového daru v hodnotě 100 000 Kč, formou 
voucheru na interiérové vybavení od FINEPu pro vítěze 
soutěže v rámci výzvy „Buď občanem Dolních Měcholup“

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

Šárka Fořtová, tajemnice ÚMČ

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA USNESENÍ ZASTUPITELSTVA

Finanční výbor 
ve složení:

Kontrolní výbor 
ve složení:

Výbor pro územní rozvoj  
ve složení:

JUDr. Petr Vltavský 
předseda

Ing. Vladimír Študent  
předseda Ing. Luděk Dostál předseda

David Sobek JUDr. PhDr. Melinda Vrajíková Mgr.A. Jiří Jindřich

Anna Zahradníčková Renata Brožková Ing. Arch. Et. Ing. Tomáš Choděra

Ondřej Plocek Ing. Luboš Ježil Ing. Vladimír Kuba

Libor Motlík Ing. Zbyněk Kozel Jakub Landa

Ing. arch. Luděk Podlipný

Ing. Michal Karel

Funkce Kč
k 17. 10. 2022

Neuvolněný místostarosta 35 795

Neuvolněný člen rady* 7 954

Předseda výboru, komise, redakční rady* 3 978

Člen výboru, komise* 3 314

Neuvolněný člen zastupitelstva* 1 989
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06. 02. 2023 pondělí Pod Lesíkem

20. 02. 2023 pondělí Ke Slatinám

06. 03. 2023 pondělí Ke Dráze

20. 03. 2023 pondělí Parková

03. 04. 2023 pondělí V Dolinách

17. 04. 2023 pondělí Kardausova

02. 05. 2023 úterý Pod Lesíkem

15. 05. 2023 pondělí Ke Slatinám

29. 05. 2023 pondělí Ke Dráze

12. 06. 2023 pondělí Parková

26. 06. 2023 pondělí V Dolinách

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

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

VELKOOBJEMOVÝ
KONTEJNER

2023
I. POLOLETÍ

ČAS PŘISTAVENÍ: 
16.00–20.00 HODIN

V PŘÍPADĚ, ŽE KONTEJNER NENÍ V DANÉM TERMÍNU NA UVEDENÉM STANOVIŠTI, VOLEJTE 
PROSÍM ÚŘAD MČ PRAHA – DOLNÍ MĚCHOLUPY NA TEL. 224 324 315 NEBO 722 446 163.

PLÁN PŘISTAVOVÁNÍ KONTEJNERŮ 

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

NE živočišné zbytky

25. 03. 2023 sobota Čs. tankistů

08. 04. 2023 sobota Pod Lesíkem

22. 04. 2023 sobota Čs. tankistů

06. 05. 2023 sobota Pod Lesíkem

20. 05. 2023 sobota Čs. tankistů

03. 06. 2023 sobota Pod Lesíkem

BIOODPAD
2023

I. POLOLETÍ
ČAS PŘISTAVENÍ: 
13.00–16.00 HODIN

TENTO KONTEJNER SLOUŽÍ POUZE PRO BIOODPAD A NENÍ URČEN K ODKLÁDÁNÍ 
OBJEMNÉHO ODPADU TYPU STARÝ NÁBYTEK, MATRACE, KOBERCE apod.

USN 1/8: Odměny členům výborů a komisí – nečlenům 
zastupitelstva

VZALO NA VĚDOMÍ a ROZHODLO:

-  návrh na poskytování odměn odměňování členů výborů 
a komisí, kteří nejsou členy zastupitelstva 

-  poskytovat fyzickým osobám, kteří nejsou členy 
ZMČ Praha – Dolní Měcholupy, za výkon funkce členů výborů 
ZMČ Praha – Dolní Měcholupy, komisí rady MČ Praha – Dolní 
Měcholupy, redakční rady a zvláštních orgánů odměny ve 
výši uvedené v příloze

USN 1/9: Pověření členů zastupitelstva k podpisu doložky
POVĚŘILO:
-  členy zastupitelstva JUDr. Petra Vltavského a paní Ivetu 

Běhounkovou k podpisu doložky podle ust. § 43 zákona č. 
131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších 
předpisů, potvrzující splnění podmínky předchozího 
zveřejnění, schválení nebo souhlasu v případech, kdy zákon 
podmiňuje platnost právních úkonů městské části splněním 
této podmínky.

USN 1/10: Jednací řád ZMČ
VZALO NA VĚDOMÍ a SCHVÁLILO:
-  předložený upravení Jednací řád ZMČ Praha – Dolní Měcholupy 

s drobnými úpravami

USN 1/11: Vznik pracovněprávního vztahu
VZALO NA VĚDOMÍ a SOUHLASILO:
-  se vznikem pracovněprávního vztahu (DPP) mezi ÚMČ 

Praha-Dolní Měcholupy a JUDr. Petrem Vltavským pro práci 
v Pracovní skupině pro právo a legislativu na délku volebního 
období

USN 1/12: Dodatek č. 1   
k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí NFV
VZALO NA VĚDOMÍ a SOUHLASILO:
-  s uzavřením Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě č. 

INO/16/06/000408/2022 o poskytnutí návratné finanční 
výpomoci MČ Praha-Dolní Měcholupy v souvislosti s přijetím 
mimořádné splátky návratné finanční výpomoci

USN 1/13:
VZALO NA VĚDOMÍ a SOUHLASILO:
-  s podáním žádosti o dotaci do programu NSA do 19.  výzvy 

SPECIFICKÁ VÝZVA 19/2022 (zacílená na podporu 
organizovaného sportu místního charakteru) Regiony ÚSC 2022

-  s finanční spoluúčastí ve výši minimálně 50% z rozpočtu 
Městské části Praha - Dolní Měcholupy, 11 584 293,32 Kč vč. 
DPH (tj. 9 573 796,13 Kč bez DPH) z celkových způsobilých 
výdajů, které činí 23 168 586,63 Kč vč. DPH (tj. 19 147 592,26 Kč 
bez DPH) na projekt „Centrum sportu Dolní Měcholupy“

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

Šárka Fořtová, tajemnice ÚMČ

Funkce Kč
k 17. 10. 2022

Předseda komise 1 500

Předseda komise pro projednávání přestupků 15 000

Člen výboru, komise, redakční rady 1 500

SERVISNÍ TECHNIK
JAPONSKÉHO NÁŘADÍ

MINT Power Tools, s.r.o.
Kutnohorská 11/57, P10
www.mintpowertools.cz

Kontakt:
martin.nalevka@mintpowertools.cz

* Malý pracovní kolektiv
* Pružná pracovní doba
* Vhodné i pro absolventy
* Technické výkresy, angličtina

Práci v místě bydliště?

MINT_ZDM10_ServTech_202211.indd   1 10.10.2022   20:34:43

INZERCE
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DOBROBAZAR 
Pojďme se nyní společně ohlédnout za další novou 
akcí, která byla jedinečná svou atmosférou. 
Dobrobazar se konal 8. října ve sportovní hale 
a v parku za školou.  

Kromě skvělé zábavy zajištěné tanečními vystoupeními 
a skvělou módní přehlídkou měli návštěvníci akce I kolem-
jdoucí jedinečnou možnost prohlédnout si v parku nádherné 
vozy cabrio.  

 Dobro, káva, hudba, tanec, krásné zralé ženy i mladé dívky 
v originálních modelech. To byl letošní Dobrobazar a my se 
už nyní těšíme na příští rok. Mezigeneračně nám to funguje 
a lakomí tu také nejsme.
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Nezisková organizace Mezi námi, o.p.s. se zabývá mezige-
neračním propojováním, především dětí a seniorů. Hlavním 
programem organizace je program Povídej, který propojuje 
domovy seniorů s mateřskými školami. Druhým programem je 
Přečti, dobrovolnický program pro seniory, kteří dochází číst 
dětem do mateřských škol před spaním pohádky. Takovým se-
niorům se říká pohádkové čtecí babičky a dědečkové.

Program Přečti už dříve v Dolních Měcholupech úspěšně fun-
goval a nyní se pracuje

na navázání na předchozí praxi. Čtení prospívá jak seniorům, 
kteří se udržují ve fyzické

i psychické kondici, tak dětem, kteří přicházejí do kontaktu 
se seniory a mohou se od nich mnohému naučit. Poslouchání 
pohádek pak vytváří vztah k jazyku i tvorbě příběhů. Čtení si 
chválí jak děti, tak senioři a je vítanou pomocí i pracovníkům 
ve školkách. 

STAŇTE SE  
POHÁDKOVOU
ČTECÍ BABIČKOU 
ČI DĚDEČKEM

Senioři se stávají členy Klubu pohádkových čtecích babiček a 
dědečků, kteří se účastní společných akcí pořádaných organi-
zací Mezi námi a mohou si tak nejen vyměňovat zážitky ze čte-
ní, ale i navazovat nová přátelství. Organizace nabízí širokou 
paletu seminářů a workshopů i zvýhodněné vstupy do divadel. 

Chcete se také stát pohádkovou čtecí babičkou nebo dědeč-
kem? Ozvěte se nám: 

Mezi námi, o.p.s., email: info@mezi-nami.cz, telefon: 732 732 
160, 605 785 020
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Kandidát
Navrhující  

strana
Politická  

příslušnost

Hlasy
Pořadí  
zvolenípoř. 

číslo příjmení, jméno, tituly věk abs. v %

1 Jindřich Jiří Mgr. A. 49 ODS ODS 615 0.08 1

2 Kuba Vladimír Ing. 55 ODS ODS 545 0.07 2

3 Vltavský Petr JUDr. 26 ODS BEZPP 547 0.07 3

4 Ježil Luboš Ing. 51 ODS BEZPP 548 0.07 4

5 Dostál Luděk Ing. 58 ODS BEZPP 540 0.07 5

6 Kužel Richard 60 ODS BEZPP 504 0.06 6

7 Brožková Renáta 55 ODS BEZPP 526 0.06 7

1 Doláková Jana Bc. 56 TOP 09 TOP 09 373 0.1 1

3 Běhounková Iveta Bc. 55 TOP 09 BEZPP 287 0.08 2

2 Blažek Michal 23 TOP 09 TOP 09 282 0.08 3

1 Dědik Marek 39 NAŠE NAŠE 340 0.06 1

2 Študent Vladimír Ing. 42 NAŠE NAŠE 363 0.07 2

3 Rajnoch Jan 40 NAŠE NAŠE 363 0.06 3

4 Pavel David Mgr. 46 NAŠE NAŠE 363 0.06 4

5 Svoboda Martin Ing. 59 NAŠE NAŠE 363 0.06 5

Kandidát
Volební 
strana

Navrhující  
strana

Politická  
příslušnost

Počty hlasů % hlasů

poř. 
číslo příjmení, jméno, tituly 1. kolo 2. kolo

1 David Bohbot, MBA Svobodní Svobodní Svobodní 31 X 2,97 X

2 Milan Urban, Dr. Ing. SPD SPD SPD 105 X 10,07 X

3 Šárka Oharková, Mgr. PES PES PES 18 X 1,72 X

4 Vladimír Špidla, PhDr. ČSSD ČSSD ČSSD 80 X 7,67 X

*5 Ladislav Kos, Ing. Zelení, HPP 11, SEN 21 HPP 11 HPP 11 63 64 6,04 14,15

6 Robert Vašíček, Bc. ČSNS ČSNS BEZPP 20 X 1,91 X

7 Tomáš Hudeček, RNDr. Ph.D. NK NK BEZPP 156 X 14,97 X

**8 Hana Kordová Marvanová, JUDr. KDU-ČSL, ODS, TOP 09 ODS BEZPP 569 388 51,6 85,84

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB 
DO ZASTUPITELSTVA

Volby  2022

Vážení a milí spoluobčané,

 

velice si vážím toho, že jsem ve druhém kole senátních voleb 
dostala důvěru a byla jsem zvolena senátorkou. Těším se na 
práci v Senátu, kde chci zastupovat všechny občany ve vo-
lebním obvodu č. 19, což zahrnuje městské části Praha 11, 15, 
22, Benice, Dolní Měcholupy, Kolovraty, Královice, Křeslice 
a Nedvězí.

 V Senátu bych ráda využila své zkušenosti z komunální po-
litiky a také z pomoci při řešení problémů občanů, čemuž se 
jako advokátka věnuji mnoho let. Chci přispět ke zlepšení 
života a společenské atmosféry v naší zemi. Nadále bych 
se chtěla zaměřit na dostupnost bydlení, což je jeden z nej-
větších problémů v Praze. Zároveň chci pomoci, aby lidem, 
kteří trpí vysokými náklady na bydlení a energie, se dostalo 
rychlé podpory. Rovněž usiluji o to, aby ve městě bylo zdravé 
a příjemné životní prostředí a byla zachována občanská vyba-
venost a zeleň. Také chci prosadit protikorupční zákony, aby 
náš stát byl férový a vládlo v něm právo a spravedlnost.

VÝSLEDKY SENÁTNÍCH VOLEB

VÝSLEDKY KOMUNÁLNÍCH VOLEB

 Ve volebním obvodu bych si chtěla co nejdříve zřídit sená-
torskou kancelář, abych byla s Vámi v maximálním kontak-
tu. Obrátit se na mě budete moci v rámci senátorských dnů, 
během kterých budu pravidelně ve volebním obvodu v se-
nátorské kanceláři. Můžete se na mě obrátit i emailem nebo 
telefonicky a můžeme se domluvit na schůzce. Vidím to totiž 
tak, že práce senátora zdaleka nespočívá jen v projednávání 
zákonů v Senátu, ale stejně důležitá je práce ve volebním 
obvodu a spolupráce s místními radnicemi, kterým chci rov-
něž pomáhat řešit problémy, s nimiž se potýkají. 

Bude mi velkou ctí Vás reprezentovat v Senátu a budu Vám 
k dispozici.

Mnohokrát děkuji za Vaši podporu. 
Vaše Hana Kordová Marvanová

Kontakt: hanamarvanova@gmail.com, tel. 605 200 088

Bude mi velkou ctí Vás 
reprezentovat v Senátu  
a budu Vám k dispozici. 

„

“

* postupující kandidát
** zvolený kandidát
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HURÁ, ZAČÍNÁME!
Prázdniny jsou za námi a začal nový školní rok.

Začátek září je ve škole ve znamení zvykání si. Největší změ-
na je to vždy pro prvňáčky. I proto hned v úvodním týdnu 
v prvních třídách proběhl adaptační kurz. Děti, paní učitelky 
a paní vychovatelky se tak lépe poznaly, měly společné zá-
žitky, hrály hry, tvořily a užily si spoustu zábavy. 

Žáci za sebou mají první měsíc intenzivní práce. Děti z 1. B se 
za své první školní úspěchy odměnily výletem do České tele-
vize. V Déčkosvětě měly možnost ovládat ponorku, pouštět 
vláček, zahrát populární hru Logic nebo postavit svůj vlastní 
svět z velkých kostek. 

Třída 2. A se vypravila na program Barevný svět do klášte-
ra sv. Anežky České. Žáci se zábavnou formou seznámili 
s mícháním barev a prohlédli si barevné kontrasty v místní 
galerii.  

Během prvního školního měsíce zvládly děti z 2. B navštívit 
hned dvě akce. V první polovině září Villu Pellé. Lektorky si 
pro ně připravily interaktivní program V kůži chameleona 
k aktuální výstavě Martina Salajky - Mimikry. Děti se rozdělily 

do menších skupinek, procházely výstavu a hledaly a po-
čítaly chameleony ukryté v obrazech. Nakonec si zkoušely 
samy vytvořit umělecká díla - vybraly si v zahradě místo, 
kde se cítí bezpečně a následně barevnými pastely kreslily 
chameleony a vrány, které se snažily "ukrýt" na vybraném 
místě v zahradě.

Druhý vzdělávací program nesl název Oáza přírody na Vy-
šehradě. Děti čekal okruh po náhorní plošině Vyšehradu, 
programem je provázel bájný Horymír, který hledal svého 
Šemíka a za každý splněný úkol dostaly děti část poselství. 
Druháčci si mohli vyzkoušet orientaci v terénu pomocí ma-
py a kompasu, prostřednictvím   her a smyslových aktivit 
poznávali druhy stromů i ptáků, seznámili se s klíněnkou 
jírovcovou, kterou se jim podařilo najít na listech jírovců. 

Oba programy děti zhodnotily jako velmi povedené a již se 
těší na další akce mimo školní budovu.

Ve čtvrtek 15. 9. vyrazili prvňáčci v rámci družiny do dolno-
měcholupské hasičské zbrojnice. Děti si prohlédly techniku, 
dozvěděly se spoustu zajímavých informací o práci hasičů 
a také měly možnost vyzkoušet si hasičskou výstroj. Děku-
jeme našim hasičům za poutavé odpoledne.

Další nezapomenutelnou akcí v  družině bylo představení 
s kouzelníkem a klaunem. Děti si užily pestrý program plný 
kouzel, zábavného žonglování, triků a balónkové show. Nej-
větší úspěch sklidilo žonglérské číslo s meči s paní vycho-
vatelkou.  

V pondělí 19. 9. se rodiče setkali v netradiční školní kavárně, kde 
se ke kávě a čaji nabízelo i téma Hejného metoda výuky ma-
tematiky. Rodiče se seznámili s principy Hejného metody. 
Na vlastní kůži si vyzkoušeli řešit některé úlohy a dozvěděli 
se o několika matematických prostředích, která jejich děti 
potkají během hodin matematiky. Doufáme, že děti i rodiče 
z  matematiky budou mít radost a budou spolu objevovat, 
hledat řešení a diskutovat o nich.

I v tomto školním roce se nám podařilo otevřít 34 kroužků. 
27 zájmových aktivit vyučují pedagogové naší školy. Jednot-
livé kroužky byly zcela naplněny, což nás moc těší a vypovídá 
to o kvalitě mimoškolních aktivit.

ZŠ Dolní Měcholupy

Podzim v MŠ Dolní Měcholupy
Podzim nám už zaklepal na dveře v plné kráse a prázdniny 
se přehouply do nového školního roku. Poslední srpnový tý-
den vrcholily přípravy na návrat dětí do naší školky. S prvním 
zářím se budova zaplnila smíchem a sem tam kratičkým plá-
čem, který byl velmi rychle zažehnán.

Děti, které do školky chodily již dříve, se s jásotem vítaly se svý-
mi kamarády a zkoumaly vybavení svých nových tříd. Ty, které 
přišly poprvé, se velice rychle rozkoukaly a plně se zapojily do 
našich aktivit. Společně si užíváme bohatý a nápaditý program 
a těšíme se, co nás ještě čeká. Jistě to bude spousta zajímavých 
věcí a zážitků, ať už se jedná o nové vědomosti a dovednosti, hry, 
aktivity v tělocvičně nebo řádění na naší krásné školní zahradě. 
Nouze nebude ani o výlety či divadélka.
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7 OTÁZEK PRO MICHAELU ŽĎÁRSKOU,
 první profesionální hasičku v České republice, která objevila své  
poslání v jednotce dobrovolných hasičů v Dolních Měcholupech.

Jaké byly vaše začátky?

Již při prvním výjezdu u dobrovolných hasičů jsem si říkala, že by 
mě bavilo tuto práci dělat jako profesionální hasič. Avšak v tu do-
bu to ještě nebylo možné. Věnovala jsem se tedy naplno hasičům 
alespoň jako dobrovolná hasička tady v Měcholupech. Velké díky 
a zásluhy proto patří právě JSDH Dolní Měcholupy a samozřejmě 
i vedení obce, které nás podporuje v naší činnosti. 

Kdy a proč jste se rozhodla, že zabojujete o své místo u 
profesionálních hasičů?

Díky změně postoje vedení hasičů se mi naskytla možnost pro-
lomit tuto maskulinní bariéru a dostala jsem šanci sloužit pro 
Pražské profesionální hasiče. Věděla jsem, že to nebude snadné 
a s tím jsem do toho i šla. Být v něčem první vždy nese spoustu 
zodpovědnosti a úskalí. Naštěstí mám kolem sebe skvělé lidi, 
kteří mě podporují a dodávají energii vše zvládnout. 

Jak probíhají fyzické, zdravotní a psychické testy a jakou 
část testů považujete za nejobtížnější?

Psychické a zdravotní bohužel člověk moc neovlivní. Na ty fyzické 
už se lze připravit. Obava z fyzických testů samozřejmě byla, ale 
díky tvrdé přípravě a také díky účasti na závodech v TFA to pro mě 
bylo o něco lehčí. 

U profesionálních hasičů působíte v době rozhovoru zhruba 
měsíc. Jaké jsou zatím vaše dojmy?

Máte pravdu, první měsíc je za mnou, což je ale dost krátká doba 
na hodnocení. Nicméně zatím tato práce splňuje má očekávání 
a já se učím každou směnu něco nového. Momentálně již jezdím 
a poznávám i jiné stanice než jen Holešovice, kam jsem nastoupila. 

Co vás jako nováčka u hasičů nejvíce překvapilo?

Nemůžu říct, že by mě něco překvapilo. Prostředí hasičů mi není 
cizí a jsem tu krátce, takže spíše zatím poznávám jak a co funguje 
a učím se.

 Je známo, že práce u záchranných a bezpečnostních složek 
je nejen fyzicky, ale také psychicky náročná. Jaké situace 
vás dostávají pod tlak a jak se vypořádáváte se stresem? 
Jak relaxujete?

Je to tak, je to náročná práce a určitě jí nemůže vykonávat každý. 
Já se ale snažím udržovat jak ve fyzické formě, tak i v psychické 
pohodě. Určitá dávka adrenalinu a stresu přichází již s vyhláše-
ním poplachu, protože nikdy nevíte, co vás u zásahu čeká. Ve vol-
ném čase je pak čas na odpočinek a relaxaci. Pro mě je to třeba 
sport, wellness nebo jen posezení s přáteli. 

Je pravda, že díky vašemu úspěchu je nyní pro ženy cesta me-
zi profesionální hasiče méně trnitá? Mají již šanci na úspěch? 

Ano, je to tak, ale spíše, než že bude méně trnitá, se nyní můžou 
přihlásit do výběrového řízení, což vlastně doposud možné vůbec 
nebylo. Je to nejen díky mně, ale hlavně díky změně pohledu na 
ženy ve výjezdu od vedení Hasičského záchranného sboru. Pokud 
by nedošlo ke změně tam, nedostala bych se k profesionálním 
hasičům ani já. 

Pokud tedy nyní splní ženy všechny předpoklady a testy, mají velkou 
šanci na úspěch. Já jim budu držet palce a těšit se na nové kolegyně.

Věděla jsem, že to 
nebude snadné a s tím 
jsem do toho i šla. 

„

“

Zatím tato práce splňuje 
má očekávání a každou 
směnu se učím něco 
nového.

„

“



20 21

HASIČI HASIČI

DĚNÍ U HASIČŮ 
Ženy z Dolních Měcholup  
jsou vicemistryněmi republiky!
Družstvo žen z Dolních Měcholup reprezentovalo hlavní 
město Prahu ve dnech 26.-28.8. v Pardubicích na Mistroství 
České republiky v požárním sportu.

V jednotlivých disciplínách se našim ženám dařilo náramně 
– v běhu na 100 metrů s překážkami, kdy se do hodnocení 
družstva sčítá šest nejlepších výkonů, děvčata vybojovala 
bronzové medaile. Dalšího úspěchu se dočkalo i kvarteto, 
které na štafetě 4x100 metrů zapsalo lepší čas týmu – to 
získalo stříbrné medaile; pozadu nezůstala ani druhá štafe-
ta, která byla nejrychlejší ze všech tzv. „záložních“ štafet. 
Při požárním útoku naše družstvo naplnilo nástřikové terče 
ve čtvrtém nejrychlejším času dne.

V součtu pořadí v jednotlivých disciplínách se zástupkyně 
Dolních Měcholup dostaly na druhé místo celkového hodno-
cení a staly se tak prvními vicemistryněmi České republiky!

Mladí hasiči zahájili novou sezonu
Zatímco ženy dosáhly velkého úspěchu, naše družstva mla-
dých hasičů počínaje zářím zahájila novou sezonu s označením 
2022/2023.

Kromě přípravy, která probíhá při pravidelných trénincích, 
se naše družstva účastnila závodů Memoriálu Josefa Bednáře 
v Lipencích, Zličínského dvojboje a Memoriálu Jany Dobiá-
šové v Třebonicích.

25. září se v  Benešově konalo MČR v  běhu na 60 metrů 
s překážkami, kam z Prahy v každé kategorii postoupilo pět 
nejúspěšnějších jednotlivců z  kvalifikačního kola. Samot-
ného MČR se v  každé kategorii zúčastnilo 120 kvalifiko-
vaných závodníků z  celé republiky. Reprezentanty Prahy 
i Dolních Měcholup byli mezi mladšími chlapci Filip Carda 
(85. místo) a Adam Kokrda (90. místo), v mladších dívkách 
Nela Reptová (38. místo) a v kategorii starších chlapců Juraj 
Pčolinský (41. místo).
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SENIOŘI SENIOŘI

ZE ŽIVOTA KLUBU 
DOLNOMĚCHOLUPSKÝCH SENIORŮ

Ani po prázdninách členové našeho Klubu nezaháleli. V září se stali aktéry následujících měcholupských akcí:

ART park - 28. srpna
Opravdu velkolepá ukázka uměleckých sklonů Dolnoměcho-
lupáků – včetně hudby různých kapel. Kroužek Šikovné ruce 
dolnoměcholupských seniorek (ale vzaly by i pány) ve svém 
stánku nabízel mnoho položek, největší atrakcí byly látkové 
nákupní tašky s ruční malbou, ale i sazeničky netřesku, dá-li 
se o květináčcích s barevnými sazeničkami říci, že jsou to 
umělecké předměty. Ale byla to i přehlídka tvoření!

Velká měcholupská - 4. září
Velká měcholupská je přespolní běh místním lesíkem. Letos 
se za příznivého počasí běžela v neděli 4. září již posedmé. 
Za klub seniorů se zúčastnili 4 zástupci, ale letos bylo novin-
kou, že dosud společná seniorská kategorie na 2 kilometry 
byla rozdělena na dámskou a pánskou. Tuto změnu někteří 
starší pánové velmi přivítali, neboť loni bylo pokořující, že 
některé ženy doběhly v lepším čase. Vyhodnocení této vel-
ké akce se konalo odpoledne v rámci Setkání za školou. Při 
pohledu na společnou fotku s vítěznou omladinou, je možno 
konstatovat, že mezi ní naši senioři omládli.

Školení rekreačním středisku Městské 
policie Praha POUSTKY – ŽIHLE
Po řadě bezpečnostních jednorázových přednášek na našem 
Úřadě se dvacítka našich členů zúčastnila od 12. do 16. září 
pobytového kurzu ve školícím středisku pražské městské 
policie v Žihli u Plzně. 

Dopoledne jsme vždy absolvovali zajímavé přednášky i formou 
besed a odpoledne jsme měli zajištěn program pracovnicemi 
oddělení. Navštívili jsme památku Mariánskou Týnici, Mi-
lotín a absolvovali jsme pěší procházky lesem na přírodní 
památku Viklany. Také jsme měli zajištěn výlet autobusem 
do Bečova nad Teplou k prohlídce románského relikviáře sv. 
Maura, jedné z nejcennějších památek u nás. Dokonce nám 
zajistili i večerní program s hudbou, kde jsme si i pěkně za-
zpívali. Byl to pro nás moc pěkný pobyt.

Měcholupská šlapka - 17. září
Měcholupská šlapka je charitativní cyklistická jízda, z níž 
výtěžek je věnován zejména dětskému domu Radost. Letos 
se šlapala již popatnácté. Start postupný v sobotu 17. září od 
9. do 11. hod., trasy volí každý účastník sám, ale musí při-
nést řádně orazítkovanou kartu z kontrolních bodů. Členové 
našeho Klubu si zvolili trasu nejkratší, dětskou a pro pěší 
- 6 km. (U seniorů zřejmě platí nepřímá úměra: čím déle šla-
pou po světě, tím kratší trať volí na Šlapce. Popravdě řeče-
no, na nejdelší 62 km trať si už opravdu netroufají.) Dámy šly 
pěšky, pánové na kolech, ale ti trať kolem rybníku Slatina 
ujeli 2x. Počasí bylo pod psa, zima, chvíli pršelo, chvíli jen 
krápalo, bahno až za ušima, ale stáří není pro sraby!

Veškeré strádání jsme si vynahradili při večerní tombole 
v Měcholupském parku. Vyhrával každý, a diskuse s mladými, 
60ti kilometrovými účastníky, byla povznášející.

Je dlužno poděkovat našemu úřadu, že i na akcích uspo-
řádaných spíše pro mladé a dětskou drobotinu ponechával 
dostatečný prostor pro aktivní vyžití i nás seniorů.

A na závěr zmínka o našich nejbližších již připravených ak-
cích, jejichž popis už se nám do redakční uzávěrky nevešel. 
6. září jsme podnikli celodenní výlet autobusem na Kokořínsko 
a od 16. do 21.  října jsme si užívali lázeňský pobyt v Trenči-
anských Teplicích.

Dále naše společenství seniorů plánuje na prosinec ve spo-
lupráci s MÚ uspořádat Mikulášské posezení s nadílkou pro 
všechny seniory v obci.



24 25

SPORT SPORT

SK DOLNÍ MĚCHOLUPY 

Muži
Uprostřed prázdnin nám začala podzimní část pražské sou-
těže, muži mají již odehráno několik kol s těmito výsledky.

1. kolo SK DM – Dukla JM B 4:2, 2. kolo TJ Sokol Cholupice B – SK 
DM 2:6, 3. kolo SK DM – FK Čechie Dubeč B 3:2, 4. kolo SK DM – SK 
Nusle 1:3, 5. kolo TJ Kyje B – SK DM 1:5, 6. kolo SK DM – SK Union 
Vršovice B 2:2, 7. kolo TJ Benice – SK DM 1:6, 8. kolo SK DM – TJ 
Praga C 2:7, 9. kolo FK Slavoj Koloděje – SK DM 0:2, 10. kolo SK DM  
– AFK Slavia Malešice 2:3.

Muži si zatím vedou v soutěži velice dobře a myslím, že před-
vádějí pěkné výkony. V tabulce se zatím drží na 3. místě. Přes 
léto jsme přivedli několik mladších hráčů, kteří myslím velice 
dobře zapadli do kolektivu. Doufejme, že se bude dařit i v dal-
ších zápasech.   

Mládež
Report z letního soustředění

Stejně jako v minulých letech proběhlo ve dnech od 20.–27. srpna 
2022 týdenní fotbalové soustředění všech přípravek SK Dolní 
Měcholupy v malebném horském prostředí Krkonoš, přičemž 
útočiště jsme opět našli na Möhwaldově boudě.

Trenérský tým ve složení Kosmy & Spárty byl rozšířen o trenéra 
brankářů Milana Špačka (přezdívka Bimbo, ano, snědl několik 
knedlíku na posezení). Počasí nám nebylo soupeřem, poslušně 
se přizpůsobilo našim modlitbám a na celý týden nám vytvořilo 
takové podmínky, které by nám v Anglii mohli určitě závidět.

Tréninkové hřiště nám poskytli opět ve sportovním areálu 
Vejsplachy, které by mělo být vzorem i pro náš budoucí „SKDM 
sportovní areál“.

Mladší přípravka 
1. kolo TJ Sokol Královice – SK DM 3:16, 2. kolo SK Čechie Uhříně-
ves – SK DM 4:19, 3. kolo SK DM – Běchovičtí Sršni 17:6, 4. kolo TJ 
Sokol Písnice – SK DM 14:16, 5. kolo SK DM – SK Újezd Praha 4 11:9, 
6. kolo Cholupice  – SK DM 4:19, 7. kolo SK DM  – DFK Bohemians 
1905 6:14, Háje Jižní Město – SKDM 25:31.  

Z výsledků je patrné, že na letním soustředění kluci hodně tré-
novali, a že to, co se naučili, předvádí i v zápasech. Všichni jim 
budeme držet palce, ať se jim daří i v dalších zápasech.   

Těšíme se na Vaši účast na zápase a současně zveme na naše 
fotbalové tréninky všechny nové děti ročníku 2012 a mladší.  

FOTBAL Celý týden probíhaly náročné dvoufázové tréninkové jednot-
ky, které obsahovaly různá kondiční, koordinační a technic-
ká cvičení. Po jednom z tréninků jsme děti nechali fotbalově 
vzdělávat na zápase FC Vrchlabí B. Ze zápasu si odnesly půl 
litr malinovky a párek v rohlíku. 

Někteří rodiče se již nemohli koukat na naše tréninkové metody 
a rozhodli se, že si udělají výlet na kole. Jedná se o nejlepší his-
torku ze soustředění a celé sezóny. V rámci soustředění jsme 
také absolvovali přípravný zápas našich hráčů s mužstvem 
mladší přípravky FC Vrchlabí. Výsledek si nikdo nepamatuje, 
ale zápas určitě splnil účel.   

Po minulém fiasku a drtivé prohře trenérů v badmintonu a vý-
běhu vítězů do kopce, se obě strany rozhodli, že v průběhu sou-
střední žádný badmintonový turnaj mezi trenéry a hráči nebu-
de. Trenérům to ale vůbec nevadilo, protože každý den mohli 
topit hráče v teplém bazénu (20 °C a méně).  

Ještě bychom chtěli poděkovat všem trenérům a účastnícím 
se rodičům, kteří příkladně vypomáhali nejen v průběhu trénin-
kových jednotek, ale také při dodržování večerky (tady jsem to 
opět ponechali z minulého roku). :-)

Všichni se již netěšíme na soustředění v roce 2023, ale dou-
fáme, že děti, které ještě u nás v SK DM netrénují, tak brzy 
začnou. Jo, a kdybyste nevěděli, sezóna již začala v ostrém 
tempu, a obě přípravky nám dělají radost v zápasech. Tak ne-
váhejte a přijďte je podpořit!

Starší přípravka
1. kolo FK Slavoj Koloděje – SK DM 15:12, 2. kolo FK Union Žižkov 
– SK DM 5:7, 3. kolo SK DM – FK Klánovice 9:7, 4. kolo SK DM – FC 
Háje JM 13:1, 5. kolo FK Újezd nad Lesy – SK DM 4:26, 6. kolo SK 
DM  – TJ Sokolov Cholupice 8:4, 7. kolo Union Vršovice  – SK DM 
5:21, 8. kolo SK DM  – SK Hamr 7:14.

STOLNÍ TENIS
Stolní tenisté mají za sebou několika měsíční přípravu a dril 
v tělocvičně v podobě tréninků. Zahájení podzimní části začne 
v týdnu od 26.9. 1.kolem. Doufejme, že jsme se na soutěže dobře 
připravili a budeme předvádět dobré výkony i v této sezóně. 

A tým 
1. kolo Běchovice – SK DM 10:3, 2. kolo SK DM – TJ Pankrác B 10:1, 
3. kolo PSK Olymp Praha A – SK DM 10:3, 4. kolo TJ Sokol Michle 
C – SK DM 10:2. 

B tým 
1. kolo SK DM – Malešice 4:10, 2. kolo SK Slivenec – SK DM 5:10, 
3. kolo SK DM – AC Sparta Praha I 0:10, 4. kolo SK DM TJ Sokolo 
Praha Břevnov A 6:10.

Jak je vidět první kolo se nám vůbec nepovedlo, a tak doufá-
me, že do budoucna se to podstatně zlepší, a budeme bojovat 
o lepší výsledky.

Předseda SK DM  
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KROUŽKY A KURZY

Centrum volného času LEONARDO
pravidelné kroužky a kurzy – akce pro veřejnost – 
soutěže pro děti – přednášky pro dospělé – příměstské 
tábory – oslavy

V  pondělí 12. září 2022 byly zahájeny v  Leonardu kroužky 
a kurzy pro školní rok 2022/2023. Těší nás, že se k nám vra-
cí věrní klienti, že k nám i nadále dochází děti, které již začaly 
školní docházku jinde a přichází i nováčci.

Celkově jsme letos otevřeli 76 různých kurzů a kroužků. Do 
kroužku či kurzu pořádaného Leonardem bylo na počátku 
října zapsáno více jak 500 osob. Největší skupinu, téměř 
polovinu, tvoří mezi účastníky děti ve věku docházky do zá-
kladní školy, dalších více než 100 docházejících dětí je škol-
kových. 

Nechybí však opět ani aktivity speciálně pro středoškoláky 
a vysokoškoláky, dospělé i seniory.

Letos se nám opět podařilo vrátit se k mnoha aktivitám, je-
jichž běh byl přerušen a narušen covidovými opatřeními.

A tak opět máme Atletické přípravky (jsme zapsáni u Atletiky 
pro děti a opět se budeme účastnit soutěží), v plné šíři na-
bízíme taneční kurzy pro děti od 2 let až po dospělé, rozjeli 
jsme čtyři divadelní skupiny a dospělí cvičí v několika speci-
alizovaných kurzech.

Od září 2021 probíhají opět také kroužky a kurzy také v naší 
pobočce Leonardo – Malý háj. 

V  pobočce Malý háj (Honzíkova 12) se v  září také podařilo 
úspěšně pokračovat v provozu Klubu Malenka. Je určen 
dětem od 2 let věku k  pravidelné i nepravidelné docházce 
v čase 7-16 hod., které si chtějí pohrát, naučit se novým do-
vednostem a vyřádit se venku v přírodě. 

AKCE PRO VEŘEJNOST
Vrátili jsme se k našemu klasickému kalendáři akcí pro veřej-
nost, a tak jsme zorganizovali či se chystáme do konce roku 
2022 ještě zorganizovat:

30. 10. 2022  
STEZKA DUCHŮ
Již tradiční stezka odvahy na Halloween aneb Potmě trochu 
jinak.

13. 11. 2022  
LAMPIONOVÝ PRŮVOD A SVATÝ MARTIN
Návrat k tradičnímu přivolávání sněhu a zimy.

4. 12. 2022 
MIKULÁŠ VE DVORKU
A nejen on, ale i Andělská parta a Čertí parta, tak jako každý 
rok soutěže, hry a hlavně žádný pláč.

V  lednu se těšíme na všechny příznivce v  TV u ZŠ a to 
22.1.2023. Čeká nás Novoroční taneční show, kde pohybové 
kroužky předvedou, co se za půlrok naučily.
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BANÁN
BURZA
DATLOVNÍK
EMISE
FILIÁLKA
FONTÁNKA
GENERÁLKA
HLAVA
HOROSKOP
HŘÍVA
KLIKA
KOBRA
KRÁVA
KURZOR
LUNAPARK
MEZERA
MÍCHA
MNOŽINA 
MONITOR

MUZIKÁL
NAFTA
NÁVNADA
NOTES
OBRATNÍK
OBVAZ
PANOVNICE
PODLAHA
POHÁR
POKUS
POSTRACH
PRACH
PRÉMIE
PUMPA
PŮVOD
ŘEMEN 
SALÁT 
SCÉNA 
SMOLA 

STRANA 
SUKNĚ 
ŠUPINKA 
TALENT 
TCHYNĚ 
TRUHLICE 
UNIFORMA 
UNIVERZITA 
UZLÍK

Řešení sudoku i osmisměrky 
najdete na straně 3

SUDOKU

OSMISMĚRKA
&

OBNOVENÍ ČINNOSTI KROUŽKŮ 
RADIOKLUBU DOLNÍ MĚCHOLUPY

Radioklub OK1KLO Dolní Měcholupy po vynucené přestávce 
vinou COVIDU znovu zahajuje kroužky pro zájemce z řad dětí, 
mládeže i dospělých a obnovujeme nábor nových členů.
Podle zájmu a věkového složení zahájíme činnost kroužků. 
Zatím se nám hlásí několik zájemců z 2. stupně ZŠ. Můžeme 
přijmout také nové členy i sympatizanty radioklubu. Není nut-
né, aby byli v kroužku. Mohou se zastavit na přátelská i občas-
ná setkání s případnou debatou o technických problémech.
Český radioklub je zapsaným spolkem dle Občanského zá-
koníku č. 89/2012 Sb., náš radioklub je jeho pobočným spol-
kem. Sdružuje zájemce o všechny radioamatérské činnosti 
a sporty. Jeho posláním je radioamatérská, sportovní, vzdě-
lávací a kulturní činnost a příspěvek celoživotnímu vzdělává-
ní členů i veřejnosti. Český radioklub je spolkem nezávislým 
a nepolitickým. Členové dostávají klubovní časopis.
Členství není na začátku podmínkou, počkáme, jak se vám 
bude naše činnost líbit a stát se členy třeba od nového roku.

Co od nás můžete očekávat
Z nějakého důvodu kroužek před začátkem epidemie COVIDU 
navštěvovaly děti s rodiči z Jižního Města a z měcholupských 
nikdo, občas se zastavili na kus řeči bývalí členové. Uvítáme 
zejména mladší, aby se náplň činnosti mohla třeba i rozšířit. 
Předešlý vedoucí kroužku změnil zaměstnání a je momen-
tálně zaneprázdněn, vedení kroužku přejímám osobně, rádi 
uvítáme i další zájemce o vedení kroužku. Myslím, že mých 
18 let vyučování elektronice a elektrotechnice na elektro-
technické průmyslovce a přes 50 let radioamatérské činnosti 
je pro vedoucího kroužku dostačující kvalifikace. S kroužkem 
pomohou také Ing. Karel Voříšek a Jan Dvořák, také dlouholetí 
členové a zkušení odborníci.
Elektronických součástek i měřicí techniky máme dostatek, 
pokud přesto něco potřebujeme doplnit, máme podporu 
v zastupitelstvu.

Více o členství a členských příspěvcích
Pokud se vám u nás bude líbit, můžete se stát členy Českého 
radioklubu. Výše členských příspěvků do Českého radioklubu 
v letošním roce:
Pracující     1380 Kč
Senioři (kteří nemají žádný jiný příjem)  1030 Kč
Studenti od 16 do 26 let   240 Kč
Mládež do 15 let    120 Kč

Náplň činností kroužků v Radioklubu Dolní Měcholupy
Děti musí mít opravdový zájem a snahu se něčemu novému 
naučit – vychováváme je k samostatnému myšlení a pod-
porujeme zájem a tvůrčí přístup, který se snažíme vhodně 
podpořit. Děti se (podle věku) učí samostatně sestavovat 
jednoduché elektronické obvody, které blikají, pípají a po-
dobně, ti starší už samostatně vytvářejí vlastní konstrukce 
podle svých znalostí a zájmů, například robotické hračky. Až 
bude teplejší počasí, vyrazíme hledat skryté vysílače v teré-
nu – hon na lišku. Pak se můžeme zúčastnit i soutěží v tomto 
oboru s jinými kluby.
Velmi se osvědčilo, když do kroužku docházely mladší děti 
s tatínky, kteří se zapojili také (možná i víc než děti). Samo-
zřejmě je možné, aby se k nám přihlásili i starší zájemci, 
mládež, nebo i  důchodci; pro ně by se samozřejmě náplň 
a termíny schůzek lišily. Pro některé důchodce je snad jen 
problém schodiště na úřadě.
Kdo by se chtěl věnovat vysílání na radioamatérských pásmech, 
má možnost se to naučit jak pro práci z klubu, tak i po složení 
zkoušek pro samostatné vysílání z domova pod svou vlastní 
volací značkou.
Myslíme si, že naše činnost je zajímavá pro všechny se vzta-
hem k technice, aby se místo pasivního posedávání u televize, 
internetu a mobilu věnovali třeba tomuto koníčku. Naše sou-
časná společnost přichází k názoru, že je důležité podpořit 
technicky orientované lidi a jakákoli podpora těchto zájmů 
je důležitá. Zájemci se mohou přijít podívat i nyní (scházíme 
se pravidelně v pondělí od 18 hodin v horním patře místního 
úřadu) a mohou nás kontaktovat, nejlépe e-mailem na adrese 
j.sladecek@volny.cz.

Ing. Jaroslav Sládeček, OK1DAG
předseda radioklubu OK1KLO

Adresa: Úřad MČ Praha – Dolní Měcholupy
Dolnoměcholupská 168/37 (podkroví budovy)

Telefon na předsedu: 
272 706 578, 737 013 056 (po 18. hodině)
Informace na obecních stránkách:
www.dolnimecholupy.cz/2020/03/17/radioamateri

Pro představu o činnosti v obdobných kroužcích Českého radioklubu 
přidáváme odkaz na časopis pro mládež HAMÍK. Časopis včetně ar-
chivních čísel je zdarma dostupný na Internetu: www.hamik.cz

Zájemci se mohou přijít podívat od listopadu, každé pondělí od 17 do 19 hodin do budovy Úřadu městské části Praha-
Dolní Měcholupy (Dolnoměcholupská 168, podkroví budovy). Individuální termín lze domluvit e-mailem či telefonicky.
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Výdělek v místě bydliště?

PRACOVNÍK SKLADU
PŘÍPRAVA DÍLŮ

MINT Power Tools, s.r.o.
Kutnohorská 11/57, P10
www.mintpowertools.cz

Kontakt:
martin.nalevka@mintpowertools.cz

* Částečný pracovní úvazek
* Příprava dílů pro opravy nářadí
* Příjem a výdej zboží
* Vhodné i pro seniory či studenty

MINT_ZDM10_PracSkladu_202211.indd   1 10.10.2022   20:33:12

Veterán karate klub
PSK Olymp Praha

Kde cvičíme?
MŠ Dolní Měcholupy, Ke Školce 254/12

Cvičíme pro radost z tréninku, tělesné zdraví,
duševní kl id, přátelství,  ctíme tradici a tradiční

hodnoty původního karate do.

Tréninky veterán karate do jsou otevřené
pro všechny zájemce od 14 let.

KdY cvičíme?
Pondělí a čtvrtek od 17:00 do 18:30

Kontakt: 737 022 441 nebo karatedojo.webnode.cz

Hornoměcholupská 1/528

kosmetické
studio

www.klickrasy.cz
klickrasy

tel.: 608 706 633

kosmetické ošetření 
mikrojehličkování 
dárkové poukazy

V A Š E  R E A L I T N Í  
M A K L É Ř K A

Služby pro klienty

odhad nemovitosti 
zdarma 

zpracování nabídky
a zajištění potřebné 
dokumentace

bezplatné právní a 
finanční poradenství

vlastní hypoteční centrum 
náš zájemce má jistotu 
financování

Dana Markus Šnoblová
realitní makléřka

dana.markus@gpre.cz✉
+420 602 614 500✆
www.danamarkus.cz

◉

◉

◉

◉

Již v příštím vydání Zpravodaje se můžete opět těšit na praktický 
seznam podnikatelů, ve kterém je možné ZDARMA zveřejnit vizitku 

každého, kdo podniká na území Dolních Měcholup. 

Chcete zde najít zmínku
i o vaší firmě? 

Text o maximální délce 250 znaků (včetně mezer) zašlete  
na zpravodaj@dolnimecholupy.cz. Měl by obsahovat název, předmět  

podnikání a kontakt, případně adresu provozovny.

DŮLEŽITÉ KONTAKTY
Úřad městské části: 272 706 441
Pošta Partner: 272 705 481
Městská policie: 272 700 662
Strážník Rudolf Martin: 721 895 538
Hasiči: 150
Hasiči Dolní Měcholupy: hasicidm@gmail.com
Praktický lékař pro děti a dorost 
MUDr. Cejpová: 604 320 955
Pohotovost - dětská LPS (Fakultní Thomayerova
nemocnice, pavilon B1): 261 083 783, 603 566 587
Praktický lékař MUDr. Kiseľáková: 775 614 114

LPS pro dospělé 
(FN Královské Vinohrady, pavilon S): 267 163 778
Zubní lékař MUDr. Jirasová: 731 167 276
Pohotovost 
(Městská poliklinika Praha 1, Spálená 12): 222 924 268
Mateřská škola: 272 705 758
Jídelna: 272 700 100
Základní škola: 272 700 650
Hlášení havárií a poruch na veřejném osvětlení
Tel.: 800 404 060 (bezplatná)
www.thmp.cz/jak-si-zaridit/hlaseni-poruch

PROVÁDÍM VEŠKERÉ ZEDNICKÉ A MALÍŘSKÉ PRÁCE.  DALŠÍ PRÁCE DLE DOMLUVY. VÍCE NA TEL.: 721 757 399
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