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V
V

ážení spoluobčané,
rád bych se s Vámi podělil
o své pocity z posledních
událostí v naší městské části.
První z nich je odhalení Zvonice
se dvěma zvony v parku před školou, kterou vysvětil farář P. Edward
Walczyk z římskokatolické farnosti
u kostela sv. Bartoloměje v Kyjích.
Zvonice vtiskla tomuto prostranství
novou tvář a podtrhla venkovský
vzhled naší městské části, který se
snažíme zachovat i přes současný
rozvoj bytové výstavby.
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Druhou událostí je obnovení tradice tanečních zábav.
Po 20 letech proběhla v červnu Pouťová zábava pořádaná naší městskou částí, koncem září pak Svatováclavská taneční zábava. Tuto zábavu pořádalo občanské sdružení RESK, program moderovala Markéta
Mayerová, k tanci hrála živá hudba, nechybělo předtančení v podání mini mažoretek, tradiční tombola a
soutěž o nejlepší moučník .
Obě taneční zábavy se setkaly s velkým ohlasem u
štěrboholských občanů.Byl bych rád, kdyby se obě
staly tradicí a kdoví, zda by nepřišla vhod ještě další
“zimní“ taneční zábava.
Mám upřímnou radost z toho, že se čím dál více
potkáváme na společných akcích, že se chcete společně bavit a že i svou vlastní iniciativou přispíváte k živějšímu kulturnímu dění v obci. Zato Vám všem děkuji.
A co nás čeká v nejbližším období? V neděli 10. října
2010 slavnostní předání zrekonstruovaných fotbalových šaten se zázemím místnímu klubu SK Viktoria
Štěrboholy, na které Vás tímto srdečně zvu. V pondělí 11. října 2010 dlouho očekávané zprovoznění ulice
Ústřední a v pátek a sobotu 15. a 16.října 2010 volby do
Zastupitelstva Městské části Praha Štěrboholy, volby
do Zastupitelstva hl. m.Prahy a senátorské volby.
František Ševít – starosta

Mažoretky

Výrobky soutěžících a ceny pro kuchaře a kuchařky

Tombola
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ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
PRAHA –
ŠTĚRBOHOLY
KONTAKT:
● Ústřední 135 / 15, 102 00 Praha 10
IČ: 00231371
tel.: 272 701 734
e-mail: info@sterboholy.cz

www.sterboholy.cz

Štěrboholská
chvilka poezie
VOLBA
Někdy je dobré zvonit, užívat pohody
A jindy zase skočit po hlavě do vody.
Kdo hledá vlastní cestu, vždy za zády má stín,
Dneska vykročí k městu a zítra do pustin.
Ta cesta je jak řeka, proud nevrátí Tě zpátky,

NÁVŠTĚVNÍ DNY A HODINY:
● PO, ST 8.00 – 12.00, 12.30 – 17.00
PODATELNA A INFORMAČNÍ KANCELÁŘ:
● PO – ČT 8.00 – 12.00, 12.30 – 15.00
● PÁ 8.00 – 12.00
OVĚŘOVÁNÍ SHODY OPISU
NEBO KOPIE S LISTINOU
A OVĚŘOVÁNÍ PRAVOSTI PODPISU:
● PO, ST 8.00 – 12.00, 12.30 – 17.00
● ÚT, ČT 8.00 – 12.00

Dopředu někam spěchá, ale má své křižovatky.
Kterou stranu si zvolíš, jaký vybereš směr,
Kdy s kým a proč se spojíš, vždycky máš na výběr.
Všichni hledáme štěstí, každý je strůjcem svého,
Tak zkusme bez závisti, žít jeden pro druhého.

POHODA
Sedím s partou přátel večer u stolu,
Popíjíme pivo rum a kofolu,

MÍSTNÍ KNIHOVNA A INTERNET

Obláčky dýmu za chvíli nás zahalí,

● Knihovna otevřena každé pondělí
od 16.00 do 17.30 hod.

Rudé kopí cejch na tácku vypálí.

● Internet zdarma

Mezi námi nebo někde v ústraní,

Žízeň hasí každý podle vyznání,

S plným džbánem bez vnitřního napětí,
Přežijeme třeba další století.
Dneska, zítra, vždy je to tak skutečné,

MĚSTSKÁ POLICIE

Těšíme se na setkání společně,
Kdo na světě má své dobré přátele,

JMÉNO OKRSKÁŘE:
● Spáčil Radek, Morkovca Ján
OKRSKOVÁ SLUŽEBNA:
● U školy 286, Štěrboholy, Praha 10
● tel.: 272 700 205
ÚŘEDNÍ HODINY:
● pondělí 13.00 – 18.00 hod.

Ten si užije chvilkami i vesele.
Společnost se sídlem dobré zábavy
Z hlavy záhy deprese Vám vyplaví,
Odpočinek zpěv a dobrou pohodu,
Dá hospoda znavenému národu.
Autor : Markéta H.
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JAK VOLIT?

příklady

Hlasovací lístek pro volby do Zastupitelstva Městské části Praha Štěrboholy konané ve dnech 15. – 16.řijna 2010
Do zastupitelstva obce se volí 7 členů.

Příklad č. 1: Chci dát všech svých sedm hlasů jednomu politickému subjektu
politická strana „A“

politická strana „B“

politická strana „C“

1. kandidát

1. kandidát

1. kandidát

2. kandidát

2. kandidát

2. kandidát

3. kandidát

3. kandidát

3. kandidát

4. kandidát

4. kandidát

4. kandidát

5. kandidát

5. kandidát

5. kandidát

6. kandidát

6. kandidát

6. kandidát

7. kandidát

7. kandidát

7. kandidát

› V tomto případě zísává strana „A“ sedm mandátů
Příklad č. 2: Chci volit stranu, ale nechci volit jednoho z kandidátů
politická strana „A“

politická strana „B“

politická strana „C“

1. kandidát

1. kandidát

1. kandidát

2. kandidát

2. kandidát

2. kandidát

3. kandidát

3. kandidát

3. kandidát

4. kandidát

4. kandidát

4. kandidát

5. kandidát

5. kandidát

5. kandidát

6. kandidát

6. kandidát

6. kandidát

7. kandidát

7. kandidát

7. kandidát

› V tomto případě získává strana „ B“ 6 hlasů a zbývající sedmý hlas buď jiná politická strana (tak jak je vyznačeno),
nebo je možné zaškrtnout 1 jméno.

Příklad č. 3: nechci volit stranu, ale jména
politická strana „A“

politická strana „B“

politická strana „C“

1. kandidát

1. kandidát

1. kandidát

2. kandidát

2. kandidát

2. kandidát

3. kandidát

3. kandidát

3. kandidát

4. kandidát

4. kandidát

4. kandidát

5. kandidát

5. kandidát

5. kandidát

6. kandidát

6. kandidát

6. kandidát

7. kandidát

7. kandidát

7. kandidát

› Všech sedm hlasů bude rozděleno dle zaškrtnutí do jednotlivých stran. Pro postup kandidáta je nutné, aby získal
nejméně o 10% více hlasů, než je stanovený průměr dle Českého statistického úřadu. Tento průměr je stanoven
na základu vydělení celkového počtu odevzdaných hlasů pro volební stranu počtem kandidátů této volební strany.
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HISTORIE

P
P

okračování doslovného přepisu jediné dochované kroniky obce Štěrbohol z roku 1934 – autor
místní učitel a kronikář Josef Buňata.

P1914
27.XII. bylo protestováno u okresního hejtmanství
v Žižkově, aby bylo ubytováno ve školní exposituře
vojsko. Protestu vyhověno.
V obci jsou již také „uprchlíci“ kteří z bojového úseku – Haliče museli se vystěhovati. Ubozí. Těžko se
jim žilo.Vyměňovali části oděvu za živobytí. Leckteré
dobré srdce paní mamy se nad nimi slitovalo a dalo
i bez výměny.
16.září bylo žádáno u ošv v Karlíně ( protože školou
patřili jsme do Kyj a ke škol.okresu karlínskému třebaže jsme byli v politickém okrese Žižkov) o povolení, aby veškeré dítky školou povinné vyučovány
byly ve zdejší exposituře proto, že mnoho záložníků
otců-bylo povoláno do zbraně a matky se svými dětmi jsou odkázány samy na sebe a matky potřebují
děti nutně ku výpomoci jako v domácnosti, tak při
polní práci…tak usneseno ve schůzi obecního výboru. Školní úřad vyhověl a na školu přidělen pisatel
této kroniky.
Téhož dne usnesl se výbor, aby na sýpce ve dvoře
(18. 19. 20.), který měla pronajata První česká společnost pro raﬁn. cukru v Praze, bylo ponecháno
pro potřebu obce 30g pšenice a 20 g žita.
Obecním pokladníkem byl zvolen Václav Kuchař,
kovář čp21. 21.XI. odvedena první rekvisice :
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NA POKRAČOVÁNÍ
50g pšenice a 50g ovsa(rozdělena podle pozemkové
daně a vybrána)
27.XII. bylo protestováno u okresního hejtmanství
v Žižkově, aby bylo ubytováno ve školní exposituře
vojsko. Protestu vyhověno.
1915
„Listí spadl se stromů“ a konec války nebyl,. Tak se
totiž vyjádřil Vilm. Předpovídá se trvání války na 2-3
léta. V novinách objevují se víc a víc „bílá“ zabarvená místa. Lid si říká „To bílé je pravda a to černé lež“.
Výzvy, aby se s potravinami šetřilo, ukazují, že vláda
připravuje se na delší trvání války. Lid se dozvídají od těch, co přišli na dovolenou k obdělání poli
„Anbauurlaub“, že nálada v českém lidu na vojně36. pluk-28.pluk je protirakouská… Mnoho schvaluje – ale i někteří najdou se, že prohlašují takové
jednání a chová za vlastizradu. Náladu našich „zbylých“ tu občanů vystihuji nejlépe při osobním styku.
Jsou proti válce pěšáka Kudrny, který byl popraven
v Motole. Tuší, že Češi jsou vládě rakouské nemilým
přívazkem, kterého by se ráda zbavila, zničila. „Proč
dávají Čechy na nejhorší místa ? Proč rabuji „ Tak
se táži. Vysvětluji situaci naši. Povídám o Masarykovi- Kramáři- Klofáčovi… Někteří se bojí a neradi se
dávají poučovati. Radím :“Nedávejte na prodlužování války“. Rád zmiňuji se o občanu Totzauerovi, který přihnuv si, kritizoval současné poměry a situaci
válečnou nevybíravými slovy. Rádi jsme ho poslouchali a vděčili mu, že nahlas říká tolik, zač by střízlivého čekala nejméně pevnost.
pokračování příště...

ŠKOLA

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA – ŠTĚRBOHOLY
Je začátek školního roku. Všichni žáci se po prázdninách vrátili
zdraví, odpočatí a plni energie,
kterou určitě maximálně využijí
k získávání nových znalostí.
Ve školních lavicích se už zabydleli i naši prvňáčci, kteří byli slavnostně přivítáni 1. září
na školním hřišti. Městská část Praha Štěrboholy pro
ně, jako každý rok, připravila dárečky, které jim osobně
předala paní tajemnice Jana Vydrářová a rukou malým
školákům potřásl i pan starosta František Ševít.
Paní učitelka si hned na první den pro děti připravila
obtížný úkol, kterého se všechny zhostily na výbornou,
a z dětí se stali žáci. A mně nezbývá, než těm malým
školákům popřát, aby jim těšení se do školy co nejdéle
vydrželo, líbilo se jim u nás a učení je bavilo.

Přítomnost je přítomnost, ale já bych se přeci jenom
chtěla ohlédnout ještě o rok zpátky a připomenout náš
PROJEKT POMÁHÁME, který provázel jak začátek, tak
i konec loňského školního roku.
V září byla uspořádána sbírka na školné pro námi adoptovaného keňského chlapce Morice Ombonya. Díky
štědrým příspěvkům většiny žáků, jejich rodičů, jakož
i zaměstnanců ZŠ a MŠ, se nám podařilo vybrat neuvěřitelných 9 654 Kč. Tato částka nejen s přehledem pokryla Moricovy školní výdaje, ale mohli jsme mu zaplatit
i zdravotní pojištění a zaslat balík drobných dárků včetně
trička s logem školy. Na počest Morice i úspěšnosti sbírky proběhl v červnu čtrnáctidenní projekt Keňa, jehož
cílem bylo přiblížit žákům prostředí, v němž Morice žije,
a které je tolik odlišné od toho našeho. Zároveň bylo
těchto čtrnáct červnových dní i přípravou na zahradní
slavnost, při které se školní hřiště a jeho nejbližší okolí
proměnilo v zem mnoha tváří, v Keňu.
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Návštěvníci ihned po projití branou dostali očkování
proti zákeřným africkým nemocem. Poté již jejich kroky mohly směřovat na tržiště v Mombase, na kterém se
prodávalo veliké množství suvenýrů všeho druhu, ale
např. i pravý keňský nekvašený chléb. Další možnou
zastávkou byla turisticky atraktivní oblast safari. Turisté projížděli džípem po hrbolatých cestách a sledovali
volně pobíhající zvěř. Návštěvnici též měli možnost
z obří zaoceánské lodi nahlédnout do tajů Indického
oceánu a díky zapůjčeným šnorchlům a pečlivému
dohledu školených potápěčů nedošlo k žádné kyslíkové nedostatečnosti. Patrně nikdo z turistů si nenechal
ujít návštěvu domorodých Masajů, kteří turisty ochotně seznámili s tamními zvyky, zavedli je do masajské
školy a nechali je ochutnat i místní kuchyni. Pouť touto
africkou zemí pak ti nejodvážnější zakončili výšlapem
až na vrchol Kilimandžára, odkud měli celou Keňu jako
na dlani. Příjemné odpoledne bylo zakončeno divoš-
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ským tancem žáků 5. ročníku koncipovaného zároveň
jako jejich rozloučení s naší školou a já jim touto cestou
za všechny ještě jednou přeji, ať se i budoucím životem protančí s takovým úsměvem na tváři, jako tehdy
odpoledne.
Mgr. Eva Kollmannová
ředitelka školy

ŠKOLA V PŘÍRODĚ
Vzpomínky na červnovou týdenní školu v přírodě ve Vřesníku. Hra na
Indiány je téma tak vděčné a nevyčerpatelné, že jsme se k němu po dvou
letech opět vrátili.
Na jaře se chystáme na další týdenní pobyt a už víme, že tentokrát to bude
výprava pirátská.
Bc. Yvona Grunclová, zástupkyně ředitelky pro MŠ
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ŠTRŮDLOVÁNÍ
Ani v novém školním roce nezahálíme. Povídali jsme si o darech podzimu a protože děti nesmírně rády napodobují činnost dospělých,
zahráli jsme si společně na pekaře – cukráře. Děti si přinesly jablíčka,
krájely, pomáhaly paní učitelce válet těsto, plnily jablíčky a rozinkami,
potíraly vajíčkem a pak už jen čekaly na voňavoučký štrůdl, který zatím
co jsme se proběhli na zahrádce, paní kuchařky upekly. A že nás to
všechno ohromně bavilo, musí každý poznat.
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KLUBIŠTĚ
Otevírací doba:
pondělí a středa od 9-11.30hod
úterky od 9-11.30 pro miminka od 0-18měsíců
Vstupné 30kč za dospělou osobu. Po dohodě s našimi členkami je možnost otevření MC i mimo
otevírací dny a hodiny,vstupné v těchto dnech činní 40kč za dospělou osobu.
Rádi bychom vás pozvali na Cukrářské kurzy, na které
se můžete hlásit na tel: 723 283 807 nebo email: kubalkova.bara45@gmail.com. Více na www.klubiste.cz.
Dále se pro vás připravují služby fyzioterapeutky, o kterých
vás budeme informovat na našich webových stránkách
nebo se můžete zeptat přímo u nás v centru.

MÁME TU JEDNU, JEDINOU PROSBIČKU
Bohužel dne 15.7.2010 jsme byli vykradeni. Zmizely nám
věci určené pro odměny na našich akcích pro vaše
ratolesti. Cena těchto věcí se pohybuje zhruba okolo

15 000kč. Pokud nám budete chtít pomoci, ať už
ﬁnančně či nějakým věcným darem, nebo zda víte
o nějaké ﬁrmě, která by nám pomohla obnovit naše
zásobičky odměn na naše akce, budeme jen rády.
Za pomoc vám vše předem moc a moc děkujeme.
Č.ú. 213909648/0300 pro ﬁnanční dary.
Na event. poskytnutí věcných darů je možné se dohodnout
na tel.: 720 507 489 nebo na mailu info@klubiste.cz nebo
katka.no2@gmail.com.
Ještě jednou vám moc děkujeme,
maminky a členky MC Klubiště

Zveme vás, milé maminky, tatínkové a děti

NA OSLAVU

HALLOWEENU

31.10. 2010 od 16 hod.
V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI ŠTĚRBOHOL
V letošním roce proběhne soutěž o nejlepší doma
vyrobenou masku.
Dále se můžete těšit na již tradiční malování obličejů,
minidisco a jiné. Akce bude zakončena oblíbeným
ohňostrojem.
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KULÍŠKOV pro nejmenší

V
V

- příprava dětí na mateřskou školu
Kulíškově jsme 1. září 2010 zahájili po prázdninách
opět provoz. Nastoupily nové dětičky, které si
s námi během dopoledne hrají, cvičí v tělocvičně
i na hřišti, zpívají, kreslí i malují a také poznávají nové
kamarády.
Naše prostory máme nově vymalovány a vyzdobeny.
Děti si hrají s novými hračkami, knížkami a stavebnicemi. V divadélku čekají loutky, které každý den dětem
zahrají maňáskovou pohádku.
Kulíškov je přípravou dětí na mateřskou školu a je určen
pro děti od 2 let. Máme otevřeno od pondělí do pátku
od 8:30 do 13:00. Další informace o nás naleznete na
našich webových stránkách http://www.predskolkakuliskov.cz/ Též nás můžete kontaktovat i přes mobilní
telefon: 602281186, 602688426
Těšíme se na vás i vaše dětičky.
Za Kulíškov
Hanka Škodová a Olga Kozačová
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SPORT
Informace z činnosti

TENISU
Do pražských tenisových soutěží bylo opět přihlášeno
mužstvo veteránů,které bylo vylosováno do soutěže
3.třídy skupiny „B“ s celkem osmi účastníky – SK Viktoria Štěrboholy, TJ Montáže, TJ Spartak Modřany, LTC
Zbraslav, TO SPRINT Praha, Sokol Dejvice I, TJ Sokol
Chuchle a VŠTJ EKONOM Praha. Mužstvo mělo tentokrát domácí kurty uzavřeny vzhledem k jejich připravované rekonstrukci, ktrá se v současné době již realizuje.
Mužstvo proto hrálo svá domácí utkání na zapůjčeném
hřišti v Královicích (3x) a jedenkrát po dohodě na hřišti
soupeře v Modřanech. Kapitánem mužstva byl nejstarší
hráč mužstva Monček Stanislav a zástupcem Bláha Jiří.
Mužstvo se umístilo na 6. místě za TO SPRINT (vítěz),
VŠTJ Ekonom, Dejvicemi, Modřany a Montážemi a před

SK Viktoria
Štěrboholy za rok 2010
Chuchlí a Zbraslaví. V zápasech mužstvo získalo 13 bodů
za 42 bodů možných tj. 29 bodů ztratilo.
Nejvíce bodů v jednotlivcích singlech získala naše opora
Svatava Kadlecová a jeden bod získal Josef Zvonič. Pět
bodů získala smíšená dvojice Svatava Kadlecová + Stanislav Monček a jeden bod Svatava Kadlecová + Bláha Jiří.
V soutěžních utkáních nastoupili za muže v kategorii nad
45 let Tůma Jiří, Zvonič Josef, Tůma Antonín a dvakrát
musel zaskakovat Monček Stanislav a jednou Vaňkát Václav. V kategorii mužů nad 60 let hráli Monček Stanislav
(65), Vaňkát Václav (62) a Bláha Jiří (60). Ve čtyřhrách
Tůma Jiří, Tůma Antonín, Zvonič Josef, Monček Stanislav
a Vaňkát Václav. Ve smíšené čtyřhře Svatava Kadlecová,
Monček Stanislav a Bláha Jiří. Mužstvo mohlo dopadnout lépe,ale potýkalo se bohužel opět s nedostatkem
hráčů na mistrovských utkáních,když doplněný Pospíšil Jaroslav nebyl hrát ani jednou, Bláha měl zdravotní
potíže,několikrát byl předem řádně omluven Tůma Jiří
a chyběl zejména jindy často bodující Josef Zvonič (hrál
jen 2 utkání), který měl povinnosti managera kopané
Příbrami a Řevnic.
I přes uvedené problémy se mužstvo nakonec umístilo
na solidním místě a je třeba hráčům touto cestou poděkovat a přát si do další soutěžní sezóny (pokud ji bude
hrát) ještě více úspěchů.
Stanislav Monček
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inzerce

purpleturtleškolky

tel.: 734 436 630
Česko-anglické školky jsou nově otevřeny
v Dubči a Dolních Měcholupech

Czech/English pre-schools, newly opened
in Dubeč and Dolní Měcholupy.

Celodenní a půldenní péče o děti od 18 měsíců do 6 let.

Full and half-day classes and care for children
from 11/2 to 6 years.

Kvaliﬁkovaný a zkušený personál.
Výuka anglického jazyka formou her a organizovaných
odpoledních aktivit.

Qualiﬁed, experienced stuff, teaching English
through play with organized afternoon
activities.

www.purpleturtle.cz , info@purpleturtle.cz

MI NI STUDIO
ORIG I NÁL
KADEŘNICTVÍ
dámské, pánské, dětské

PROVOZNÍ DOBA
Po
» 8:00 – 16:30
Út – Pá » 8:00 – 20:00
So – Ne » Na objednání
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Měcholupská 302/29
Praha 10 Štěrboholy
tel.: 608 067 718

Auto ESA poslala Petici ministru Bártovi
Společnost Auto ESA pokračuje ve svém tažení proti fenoménu stočených kilometrů.
Poté, co ustanovila expertní skupinu, která připravuje kroky potřebné ke změně legislativy v oblasti ojetých automobilů, zaslala v minulých dnech, jako garant občanské iniciativy, petici s názvem „Stop stočeným tachometrům“ k rukám ministra dopravy JUDr. Víta
Bárty. „Jen za jediný den podepsalo tuto petici několik desítek našich klientů“, říká Pavel
Foltýn, PR Manager Auto ESA a dodává: „ Věříme, že v krátké době tuto petici podpoří
i další občané, ať již na našich stránkách, tedy www.autoesa.cz nebo na facebooku
www.facebook.com/peticekilometry“. Obsahem petice je žádost o přísný postih
těch, kteří úpravu tachometru provedou a takto „omlazené“ vozidlo následně prodají za
výhodnějších podmínek. Tento postih je v zájmu nejen spotřebitelů, kteří si taková vozidla kupují přímo od majitelů nebo prostřednictvím autobazarů, ale i v zájmu samotných
autobazarů, které se chovají slušně a poctivě. Právě proto vznikla občanská iniciativa
zastřešená druhým největším autobazarem v České republice, kterým je autobazar Auto
ESA provozovaný společností Autocentrum ESA a.s
„Zákazníci autobazarů dlouhodobě vyžadují kvalitu a záruku na zakoupené vozy. V Auto
ESA se jim dostává obojího a to v plné míře“, vysvětluje Foltýn zákaznické preference.
Stejně jako na kvalitu prodávaných vozů se však mohou zákazníci v Auto ESA těšit i z jejich atraktivních cen. Auto ESA proto v těchto dnech přichází s akcí „Podzimní výprodej“,
kdy lze získat vozy se slevou až 50.000,-Kč. „Tato akce se setkala s nebývalým zájmem
zákazníků, rozhodli jsme se proto ohraničit ji kalendářním podzimem, aby všichni zájemci
měli dostatek času na výběr svého nového automobilu“, říká Foltýn a pokračuje: „Denně
je v nabídce téměř tisíc vozů, vybrat by si proto měl každý zájemce“.
Autobazar Auto ESA je možno navštívit kdykoliv od 9.00 do 22.00 hodin, nebo se informovat o aktuální nabídce na bezplatné zákaznické lince 800 555 555.
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inzerce

pohřební služba
Naše pohřební služba poskytuje od roku
2001 kompletní smuteční služby:
• Sjednání smutečních služeb u Vás doma
bez cestovních poplatků
• Zajištění obřadních síní dle Vašeho přání
• Zpopelnění zesnulého v zařízení krematoria
Motol, Strašnice a Kladno

Ceník inzerce ve zpravodaji

• Pohřeb do hrobu, včetně církevního obřadu
• Smuteční věnce a kytice, potisk stuh

ŠTĚRBOHOLSKÉ LISTY (formát B5)

• Tisk smutečního oznámení na počkání
• Zahraniční převozy zesnulých, vyřízení
veškerých formalit
• Vyřízení vydání úmrtního listu na příslušné
matrice a všech administrativních záležitostí
spojených s úmrtím
• Zajistíme vsyp nebo rozptyl popela na pietních
loučkách, uložení urny v urnových hájích
• Možnost platby platební kartou

Bezplatná nonstop linka:
800 321 136
Kompletní smuteční služby poskytujeme
na těchto adresách:
Praha 10 – Štěrboholy
Praha 7 – Letná
Andersenova 6
Ovenecká 3
tel.: 602 220 894
tel.: 233 377 194

www.atropos.cz
ŠTĚRBOHOLSKÉ LISTY
MČ Praha 10 – Štěrboholy, ROČNÍK III. – červen 2010, vychází
kvartálně
VYDAVATEL: Městská část Praha Štěrboholy
REGISTRACE: povolena MK ČR E 18290
REDAKCE:
Ústřední 35/15, Praha 10, 102 00
tel: 272 700 453, fax: 272 701 734
e-mail: sterboholy@zris.mepnet.cz
www.sterboholy.cz
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soukromá inzerce
nepodnikající

podnikatelská inzerce

1 str.

1 000 Kč

1 str.

2 000 Kč

2/3 str.

650 Kč

2/3 str..

1 350 Kč

1/2 str.

500 Kč

1/2 str.

1 000 Kč

1/3 str.

325 Kč

1/3 str.

650 Kč

1/4 str.

250 Kč

1/4 str.

500 Kč

1/8 str.

125 Kč

1/8 str.

250 Kč

1/16 str.

65 Kč

1/16 str.

125 Kč

1 řádek

10 Kč

1 řádek

10 Kč

tučný řádek

30 Kč

tučný řádek

30 Kč

spolky (strany, občanská sdružení apod.)

ZDARMA

REDAKČNÍ RADA
Předseda: František Ševít
Členové: Mgr.Martina Petráčková, Jan Pláteník, Jana Vydrářová ,
Indra Vostrá
GRAFICKÁ ÚPRAVA A SAZBA – Lenka Matoušková (VLHAdesign)
Není-li uvedeno jinak, fotograﬁe pořídila redakce.
PŘÍJEM INZERCE: e-mailem nebo po telefonické domluvě
Uzávěrka tohoto čísla: 30. 9. 2010
Příjem inzerce do dalšího čísla: 5. 12. 2010
Uzávěrka příštího čísla: 5. 12. 2010

