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V
ážení spoluobčané, dostává se Vám do rukou další číslo Štěrboholských listů 
s informacemi z naší městské části.

Za zmínku stojí PROJEDNÁVÁNÍ KONCEPTU NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU 
HL. M. PRAHY. Začátkem června jsem se zúčastnil dohadovacího jednání k tvorbě 
nového územního plánu hl. m. Prahy. Jednalo se srovnání a porovnání připomínek, 
které podala naše MČ v roce 2008 – 2010. Hlavním důvodem schůzky bylo, zda 
MČ trvá na připomínkách, či zda během zpracování připomínek nevyvstal nějaký 
další podnět ke zpracování. Vzhledem k tomu, že většina připomínek, které naše MČ 
předložila byla přijata, nevyvstal při jednání žádný větší problém. Tímto by měla být 
i zachována zeleň při ulici Nad horizontem, která v původním návrhu plánu byla nah-
razena obytnou výstavbou. Jediné, co z našich celkem 24 připomínek nebylo přijato, 
byly naše návrhy na označení stávajících ostrůvků zeleně a parčíků– jako Parková 
zeleň – ulice K učilišti, podél Ústřední před Argentou, Zelený trojúhelník U křížku 
a podob. Jedná se o tak malé plochy, kdy nový Územní plán v těchto místech situ-
ování těchto ploch zeleně NEVYLUČUJE. Informace jsou a budou dostupné na www.
urm.cz nebo na stránkách Magistrátu hl. m. Prahy.

Co nás čeká v těchto dnech:

Od začátku září by měla začít výstavba po-
kračování parku Hrušov II. – konec realizace je 
plánován na srpen 2012. Vznikne nám další pro-
stor pro volnočasové aktivity nejenom mladých. 
V srpnu 2012 pevně doufám, že nazujeme všichni 
brusle, ne na led, ale kolečkové a společně se 
projedeme novou dráhou, která bude mít bez mála 
1 km.

František Ševít, 
starosta
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ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA
Výběr z usnesení březen – červen 2011 zastupitelstva městské části 
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SCHVALUJE

 poskytnutí fi nančního daru zařízení FOD Klokánek 
Štěrboholy ve výši 15 000,00 Kč na zajištění prázdni-
nových pobytů dětí, umístěných v tomto zařízení. 

 pronájem zasedací místnosti městské části v Praze 
10 – Štěrboholech, K Učilišti 298/16a slečně Martině 
Stejskalové 2x týdně po jedné hodině za účelem 
cvičení pro občany s účinností od 1. 9. 2011 na dobu 
neurčitou za cenu 800 Kč/měsíc. 

 prodloužení doby nájmu částí pozemků parc. č. 253 
a 254 v k.ú. Štěrboholy, na kterých je umístěna zah-
rádková osada č. 1 – za stávajících podmínek do 
31. 12. 2013 

 likvidaci objektů na nepronajatých zahrádkách na 
náklady městské části

 zajištění nutné údržby zeleně na nepronajatých zah-
rádkách na náklady městské části.

ZAMÍTÁ

 žádost společnosti Alfa construct s.r.o. o pronájem 
pozemku parc.č. 52/1 v k.ú. Štěrboholy, ul. K Učilišti 
při čp. 30 pro skladové zázemí – zejména ukládání 
oken a dveří

KONSTATUJE

 že objekt čp. 30 v ul. K Učilišti je v havarijním stavu 
a ohrožuje bezpečnost a zdraví chodců

UKLÁDÁ

 starostovi městské části požádat příslušný stavební 
úřad o vydání demoličního výměru na objekt čp. 30 
v ul. K Učilišti a následně vyzvat spoluvlastníka ob-
jektu, aby se fi nančně podílel na jeho demolici 

BERE NA VĚDOMÍ

 informaci starosty o tom, že Zastupitelstvo hl.m. Prahy 
schválilo podporu na projekt Park Hrušov II, podaný 
městskou částí v rámci Operačního programu Praha – 
Konkurenceschopnost. Maximální výše podpory byla 
stanovena na 16 958 798,62 Kč, výše podílu městské 
části na fi nancování projektu je 1 968 582,15 Kč. K re-
alizaci projektu by mělo dojít ve dvou etapách v ob-
dobí od 15. 8. 2011 do 15. 8. 2012. 

ZMOCŇUJE

 společnost Veřejné zakázky s.r.o., Praha 6, Wuchter-
lova 583/18 k výkonu zadavatelských činností na za-
dání veřejné zakázky Park Hrušov II, tj. k veškerým 
úkonům souvisejícím se zajištění průběhu zadávacího 
řízení s výjimkou rozhodování.

SCHVALUJE

 s účinností od 1. 4. 2011 zvýšení počtu zaměstnanců 
Úřadu městské části Praha – Štěrboholy o jedno pra-
covní místo úředníka – referent/referentka správního 
řízení – přestupky. 

ODPADY Termíny přistavování VELKOKAPACITNÍCH KONTEJNERŮ 
do ulice Výrobní na období září – listopad 2011

 15. 9. 2011

 6. 10. 2011

Termíny přistavování KONTEJNERŮ NA BIOODPAD 
do ulice Výrobní na období září – listopad 2011

 10. 9. 2011  13 – 16 hod.
 24. 9. 2011  13 – 16 hod.
 8. 10. 2011   13 – 16 hod.
 22. 10. 2011 13 – 16 hod.
 5. 11. 2011  09 – 12 hod.

O dalších termínech Vás budeme informovat po 
odsouhlasení množství přidělených kontejnerů 

Magistrátem hl. m. Prahy.

 20. 10. 2011

 10. 11. 2011



KONTAKT:

 Ústřední 135 / 15, 102 00 Praha 10
 IČ: 00231371
 tel.: 272 701 734
 e-mail: info@sterboholy.cz
 www.sterboholy.cz

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

NOVĚ – KONTAKTNÍ MÍSTO CZECHPOINT

 výpisy z katastru nemovitostí
 výpis z rejstříku trestů 
 výpis z karty řidiče

NOVĚ – MČ NA SOCIÁLNÍ SÍTI 

FACEBOOK

 pod adresou: Štěrboholy – dobrá adresa

MÍSTNÍ KNIHOVNA A INTERNET

 Knihovna otevřena každé pondělí » 16.00 – 17.30 hod.
 Internet zdarma

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI

PRAHA 

� ŠTĚRBOHOLY

MĚSTSKÁ POLICIE

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.

Štěrboholská 
chvilka poezie

ohorbrŠ
chvilka poezie

ÚSVIT

Nitky světla kreslí ve tmě z pavučiny sítě,

paprsky se mezi sebou proplétají hbitě,

krásný závoj lesklých střípků ve sluneční záři,

ozařuje nad obzorem stíny šedých tváří.

Chladná rosa plná perel stříbrného svitu,

vychází ven v celé kráse ráno za úsvitu,

ukrývala před přízraky v plášti bílé mlhy,

čarokrásné drahokamy její sestry duhy.

Hlava se mi z toho točí, mysl k dobru svádí,

krásu duše při rozbřesku, modrý blankyt hladí.

Srdce buší, hruď se svírá, květy v trávě voní,

nádherné je probuzení, když zvonky štěstí zvoní.

JISKŘIČKY

Roj hvězd se v černé tůni skrývá,

cár mraků halí úplněk,

velký vůz na pozdrav nám kývá

po mléčné dráze do dálek.

Když hvězda padá , mlčí ústa němá,

milenců v něžném obětí,

co hlídají si přání nevyřčená

s pocity štěstí v dojetí.

Ruka se s rukou k sobě vinou,

žár vášně oheň rozdýmá,

ona je šťastna a on má milou,

láska své brány otvírá.

Markéta H.
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Věková skupina Muži Ženy Celkem

0 13 23 36 
1 21 17 38 
2 22 13 35 
3 10 10 20 
4 17 9 26 

0 – 4 83 72 155 
5 – 9 56 44 100 

10 – 14 52 39 91 
15 – 19 32 33 65 
20 – 24 63 70 133 
25 – 29 122 83 205 
30 – 34 110 133 243 
35 – 39 118 106 224 
40 – 44 57 57 114 
45 – 49 74 64 138 
50 – 54 55 60 115 
55 – 59 42 50 92 
60 – 64 40 59 99 
65 – 69 27 35 62 
70 – 74 12 21 33 
75 – 79 13 17 30 
80 – 84 8 13 21 

85 + 4 9 13 
Celkem 968 965 1,933 

0 - 14 191 155 346 
15 - 59 673 656 1,329 
15 - 64 713 715 1,428 

60 + 104 154 258 
65 + 64 95 159 

Průměrný věk 34.1 37.1 35.6 
Střední stav 941 945 1,886 

Věkové složení
OBYVATELSTVA 

MČ PRAHA 

� ŠTĚRBOHOLY
�STAV K 31. 12. 2010�

TÝDEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Kdy: 29. 8-2. 9. » 9:00 - 12:00 a 15:00-18:00
Kde: Rodinný klub Veselý čertík (Národních hrdinů 3, Dolní Počernice)

Co připravujeme: 
Každý den ukázkové hodiny kroužků pro děti i pro dospělé
Veřejná herna 180 m2 a káva – vše zdarma

Více informací na www.veselycertik.cz nebo tel. 728 678 089
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Celý školní rok v Kulíškově utekl opět velmi rychle. Byl naplněn 
dováděním, malováním, zpíváním, cvičením a dalšími aktivitami, které 
mají děti rády, a u nichž nechyběl úsměv a příjemná atmosféra. Mno-
hé z dětí odcházejí do mateřských škol, některé u nás ještě zůstávají. 
Všem přejeme krásné prázdniny plné her a sluníčka.

Těšíme se na vás 1. září, kdy zahajujeme nový školní rok. Noví 
zájemci se mohou již nyní přihlásit. Kontakty na telefonních číslech 
602 281 186 a 602 688 426 a internetových stránkách 
www.predskolka-kuliskov.cz

Hanka Škodová a Olga Kozačová

KULÍŠKOV pro nejmenší



NA POKRAČOVÁNÍHISTORIE

P
okračování doslovného přepisu jediné docho-
vané kroniky obce Štěrbohol z roku 1934 – autor 
místní učitel a kronikář Josef Buňata.

1916
Okresní hejtmanství v Žižkově zasílá dopisy, jimiž bylo 
přikazováno oslavovati vítězství, vyvěšovati černožluté 
rakouské prapory na veřejných budovách a obecních 
úřadech. Zaplavována byla obec obrazy, polednicemi 
věrnosti mocnářů Viléma a Františka Josefa starce, který 
se dovolává Boha-a nálepkami, na nichž psáno německy 
„Bůh trestá Anglii. Noviny jsou častěji „bíleny“ a zprávy 
štábu o „odpoutání se od nepřítele“ jsou přijímány 
s doplňkem. „zase jsme utrpěli vítězství“. Opětné odvody, 
přehlídky a třídění vybíraly ty, kdož se „ulili“, nebo byli 
pro nějakou vadu neodvedeni a posílaly k plukům o tam 
vycvičeni a doplňovali mezery na frontě (v červnu od-
veden pisatel). Nedostává se kovů – nařízena rekvizice 
mosazných, měděných, cínových a bronzových součástí 
strojů, domácích předmětů (hmoždíře, kliky…), zvonů… 
i naší obce odvedlo se trochu věcí pro jméno, aby byl 
pokoj od úřadů. Byly vynucovány projevy loajality, obec-
ní rady se usnášely na pozdravných adresách, ale u nás 
nic, ba ani ve škole ne. Ani do kostel jsme nešli, pršelo, 
výmluva a ve třídě neměli jsme ani obrazu zeměpána 
(Teprve v roce 1917 byl opatřen).

Teprve v protokolu dne 26. XI. 1916 za příčinou projevu 
smutku nad úmrtím 21. XI. 1913 císaře Františka Josefa…
rozepsalo se pero v smutku jistě jen „na oko“ a věnováno 
30 K pomocné okresní válečné úřadovně v Žižkově. To 
už jsem vojákoval v Ústí n/Labem a přímých zážitků 

z obce nemám. Informovány byly v dalším roce zápisy 
a sdělení zdejších občanů. 

1917
28. ledna zase se upsalo 1 000 Kr obcí na válečnou 
půjčku. Občané nic, už věděli, že to není jistota. Tajně 
se povídalo o koncentračním táboře, o útisku slovan-
ských národů v říši, o akci Masarykově, o dobrovolnících 
v Rusku (Zborov).Vrátivší dovolenci vyprávěli o šikanování 
Čechů, někteří vrátili se a zveličovali své hrdinské kousky 
a pyšně nosili medajle – jiní zase sotva přišli domů, svlékli 
vojenský šat a chodili v „civilu „ – a neradi vypravovali. 
„Postupujeme říkali, „ale jako raci“, také čepice dali si 
na hlavu štítkem vzad a říkali.“Forvert“ (tj. vpřed). Každý 
učitel byl podezřelý-nespolehlivý.

Občané zavírali se do sebe a neradi hovořili – strach- 
nevěřili-špiclů plno – i v naší obci byl-či byli. Práce na 
obecním úřadě není záviděníhodná. Úřadující radní Alois 
Sluníčko dostává zvýšení služného o 400 Kr a strážníkovi 
služné upraveno na 800Kr ročních. Současně je stážník 
ustanoven polním hlídačem od 15/7 do 31/10 za odměnu 
1Kr denně, aby hlídal v polích, poněvadž krádeže obilí,, 
bramborů a řípy (tu mnohé rodiny vařily) se množily.

Bída, bída..pobledlé tváře dětí vyhublé a trhané ženy 
s očima zčervenalýma od pláče… Válečné podpory hrstě 
papírových peněz (úplavice říkalo se 2Kr papírovým) ne-
nahradily živitele – otce. Krámy jsou prázdné. není zboží 
a co je, je schováno. Vyskytují se náhražky. kávy (mleté 
kaštany-bob-žaludy), není mýdla, někde vaří si je doma, 
není piva, pije se víno (dělané ve sklepě) a limonády sla-
zené cukerínem, je zima a hrozí nedostatek uhlí a dříví. 

pokračování příště...

P
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V DATECH HISTORIE ŠTĚRBOHOLY

1917

 místnímu strážníkovi bylo zvýšeno služné na 800,- Kč. 
ročně. Současně je ustanoven i polním hlídačem od 
15. 7. do 31.10. za odměnu 1. Krejc. Denně aby hlídal 
v polích, poněvadž krádeže obilí, brambor a řípy se 
množily. 

 úmrtí starosty Karla Šimona: – dne 16. 10. 1917 
zemřel dobrý přítel, Karel Šimon nar. 2. 6. 1897, který 
byl odvezen do Vinohradské nemocnice. kde nen-
abyl vědomí a o 3. hodině odpolední zemřel tamtéž. 
Příčinou bylo zlomení kosti lebeční, neboť byl kopnut 
koněm do hlavy.

 z války se vrátil Jan SLUNÍČKO a František WERNER

 dne 26. 4.1917 byla policií v Mnichově nalezena 
mrtvá, bývalá baletní tanečnice Karolina Stejskalová 
– stáří 30 let

1918 

 oslavy 1. Máje v Praze se zúčastnili i občané Štěrboholští, 
kdy průvod skončil před Národním divadlem 

 v tomto roce se vrátili z války tito občané obce: 
 » Šimon Karel – ze zajetí

 » Bergl Václav

 » Horčík Bedřich

 » Makovec Jan

 » Novák Jan 

 první slavnostní schůze obecního zastupitelstva se 
konala dne 8.12.1918. Ve schůzi byla oceněna práce 
T. G. Masaryka, pomoc spojenců a legií. 

1919 

 obcí Štěrboholy byla podána dne 2. 2. 1919 žádost 
o připojení se k tvořící se velké Praze

 dne 3. 3.1919 se konalo ve Strašnicích tzv. kolkování 
peněz

1921 

 sčítání obyvatel v obci se konalo dne 16. 2. 1921. Bylo 
napočteno 386 lidí. Ve zdejší obci vedl sčítání řídící 
učitel z Dolních Měcholup, pan J. Kotek. 

 dne 10. 7. 1921 bylo usneseno postaviti novou hasičskou 
lezačku severně od domu č. p. 24 u staré stodoly. Práci 
provedl pan Václav Bergl truhlář z domu č.p. 1 (pozn. 
dům č.p. 1 byl zbourán začátkem března r. 2004)

 sbírka šatstva – hladovějícímu Rusku byla věnována 
sbírka šatstva a částka 200,- Kč

 » Petráček Antonín

 » Růžička Bohumil

 » Sluníčko Antonín

 » Strnad Václav

 » Svoboda Karel 
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PŘIPOMÍNKA 
„Štěrboholské bitvy“
Dne 30. 4. 2011 v odpoledních hodinách se konala 
připomínková akce k 254. výročí Štěrboholské bitvy 
(6. 5.1757). Za přítomnosti vojáků v historických unifor-
mách proběhla u pomníku, věnovaného všem padlým 
vojákům v této „bitvě u Štěrbohol“ malá oslava k uve-
denému výročí. Přítomní byli krátce seznámeni s tou-
to historickou událostí z roku 1757. Na počest byla 
vystřelena salva z pušek a z děla.

Jan Pláteník, kronikář
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ČARODEJNICE 2011
Obrázková vzpomínka na tuto pěknou akci plnou zábavy
s trochou deště ve večerních hodinách.
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KLUBIŠTĚ

OTEVÍRACÍ DOBA HERNY:

 pondělí a středa

 od 9 -11.30 hod pro děti do 4 let,

 úterý

 od 9 – 11.30 hod. pro miminka od 0 – 18 měsíců.

Vstupné 30 Kč za dospělou osobu. Po dohodě s našimi 
členkami je možnost otevření MC i mimo otevírací dny 
a hodiny, vstupné v těchto dnech čini 40 Kč za dospělou 
osobu.

Od 23. 5. 2011 je v provozu opět zahrádka u Klubiště, 
kde najdete velké pískoviště se stolečkem (věci na 
písek jsou k dispozici), houpačku na pružině, závěsnou 
houpačku od fi rmy KOMPAN, dále malou plastovou 
skluzavku, trampolinu a v letních měsících dokonce ba-
zének. Děti mohou jezdit na zapůjčených odrážedlech, 
hrát si s míčem, porážet kuželky či boxovat do malého 
boxovacího pytle.

Od září budeme pro školní rok 2011/2012 rozšiřovat své 
služby a kromě herny se zahrádkou nabídneme rodičům 
s dětmi řadu nových aktivit. 

Připravujeme tyto kurzy:

 Tanečky pro děti od 3 do 6 let

 Balet pro děti od 3 do 6 let

 Jóga pro děti od 3 do 6 let (od ledna 2012)

 Cvičení rodičů s dětmi od 2 do 6 let

 Pohybové hry s batolaty a kojenci

Lekce trvají 30 – 45 minut. V polovině června proběhly 
ukázkové lekce. V případě zájmu se můžete přihlásit 

buď pomocí e-mailu klubiste@gmail.com nebo na tel. 
724 855 124.

Hudební kurz Yamaha
 pro děti ve věku 20 měsíců – 2,5roku 
 2,5 roku – 4 roky 

Více k Yamaha kurzům na tel: 777 815 099

Dále poběží velmi oblíbená Angličtina hrou pro děti od 
3 let a Anglická konverzace pro dospělé.

Foto z akce Pohádkový les 2011

10



Cílem asi každé základ-
ní školy je položit kvalitní 
základy vzdělání žáků. 
Tím neohromím, ani ne-
sdělím nic nového. Mys-

lím si však, že ve školním roce 2010/2011 získala ZŠ Štěr-
boholy hned několik hmatatelných důkazů, že se jí prá-
ce na dosažení vytouženého cíle poměrně dobře daří. 

Tím prvním byly výsledky celonárodních srovnávacích 
testů agentury Scio – Stonožka 2010/2011. 

Projektu Stonožka – testování žáků 3. ročníku se ve škol-
ním roce 2010/2011 zúčastnilo celkem 403 škol ze všech 
krajů republiky a celkové výsledky ZŠ Štěrboholy jsou 
ve stejné skupině plně organizovaných škol a škol s prv-
ním stupněm nadprůměrné. Patříme mezi úspěšné ško-
ly a máme lepší výsledky než 80% zúčastněných škol. 

Projektu Stonožka – testování žáků 5. ročníků se ve škol-
ním roce 2010/2011 zúčastnilo celkem 715 škol ze všech 
krajů republiky a i zde zaznamenala naše škola výbor-
né výsledky. 

Výsledky našich žáků v českém jazyce jsou špičkové 
a ZŠ Štěrboholy patří mezi 10% nejúspěšnějších škol 
v testování. Navíc porovnáním výsledků testu z české-
ho jazyka s výsledky testu obecných studijních předpo-
kladů bylo zjištěno, že výsledky žáků v testu českého ja-
zyka jsou dokonce na vyšší úrovni, než jaká odpovídá 
úrovni jejich studijních předpokladů. 

V matematice jsou výsledky naší školy nadprůměrné, 
čímž se řadíme mezi školy, které mají lepší výsledky 
než 80% zúčastněných škol. V porovnání výsledků testu 

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA

z matematiky s výsledky testu obecných studijních před-
pokladů bylo zjištěno, že studijní potenciál je v naší škole 
využíván optimálně a výsledky žáků v testu matematiky 
odpovídají úrovni jejich studijních předpokladů.

Druhým hmatatelným důkazem je potom následující ta-
bulka, která dokazuje úspěšnost přijetí našich žáků na 
víceletá gymnázia. Z celkového počtu devatenácti žáků 
páté třídy jich jedenáct podávalo přihlášky na víceletá 
gymnázia a deset jich bylo přijato, což tvoří více než de-
vadesátiprocentní úspěšnost.

ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 

celkem žáků 19

žádost o přijetí podalo 11

rozhodnutí o přijetí 
obdrželo

10

úspěšnost 90,91%

Z mnoha akcí, které v naší škole pořádáme, bych vyzd-
vihla letošní novinku Štěrbogóly 2011 a připomenout 
musím i již tradiční zahradní slavnost, v letošním roce na 
téma Pražský orloj. 

ŠTĚRBOGÓLY 2011
Protože fotbal vládne světem, rozhodli jsme se, že dětem 
jejich velký den zpříjemníme právě tímto sportem. Tak 
vznikla myšlenka turnaje o putovní pohár ZŠ Štěrboholy 
a název Štěrbogóly na sebe nenechal dlouho čekat. 

OHLÉDNUTÍ ZA ŠKOLNÍM ROKEM 2010/2011
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S datem vyhlášení už se pak o přestávkách neřešilo nic 
jiného než taktika, dresy, maskot, název týmu, apod. 
Čím mladší žáci, tím větší byla chuť po vítězství. Moti-
vací nebylo jen porazit spolužáky, ale především zápis 
vítězné třídy na podstavci poháru a jeho vlastnictví po 
celý školní rok.

Nastal den D a všichni žáci se po třídách seřadili na 
školním hřišti. Hráči 2. a 3. ročníku nastoupili v červených 
dresech, čtvrťáci byli vyladěni dožluta a 1. a 5. ročník 
hrál všemi barvami. Po krátkém zahájení provedl čestný 
výkop pan starosta František Ševít. Rozlosování zápasů 

systémem každý s každým bylo předem dáno, a tak ut-
kání ubíhala plynule. Nad všemi zápasy dohlíželo přísné 
oko hlavního sudího pana školníka Richarda Ziky. 

Atmosféra celého turnaje byla výtečná. Roztleskávačky 
s pompóny byly sladěny do barev svých týmů, slyšet 
byly trubky, vuvuzela , kastaněty, bubínky, ale hlavně silné 
hlasy spolužáků a spolužaček, kteří povzbuzovali natolik, 
že hned následující den bylo ve škole až nezvyklé ticho. 

A ačkoli byly výsledky žáků všech tříd velmi vyrovnané, 
vítězem se nakonec stala 3. třída, které bude pohár ZŠ 
Štěrboholy patřit až do 1. 6. 2012.

DVA PROJEKTOVÉ 
TÝDNY A ZAHRADNÍ 
SLAVNOST NA TÉMA 
PRAHA 

– PRAŽSKÝ ORLOJ 
V ZŠ Štěrboholy se již třetím rokem 
věnujeme projektu Praha, jehož cílem 
je poznat důležitá místa, budovy či 
památky našeho hlavního města. Le-
tos jsme se vzhledem k podzimnímu 
600. výročí věnovali Pražskému orloji. 
Tato památka nás mimo jiné inspirova-
la i k tvorbě orloje vlastního, který jsme 
se rozhodli „oživit“ v rámci již tradiční 
zahradní slavnosti. 

Eva Kollmannová, 

ředitelka ZŠ a MŠ
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NA BOWLINGU
Mezinárodní den dětí je krásnou příležitostí jak vykouzlit na dětských tvářích 
úsměv. Děti z mateřské školy oslavily svůj den tradičním karnevalem v maskách. 
Překvapením byl však pro děti dárek od štěrboholského bowlingu s možností 
vyzkoušet si, jak se tenhle sport vlastně „dělá“. Po celé dvě hodiny děti zápasily 
s bowlingovými koulemi a s nadšením a zápalem posílali koule mezi kuželky, 

které někdy po jedné, ale někdy houfně padali k zemi. 
Děti nepromarnily ani chvilku a zápolení mezi sebou bra-
ly naprosto vážně. Znavení, ale nadšení předškoláčkové 
si ještě dlouho o svých zážitcích vyprávěli a po obědě 
v ten den někteří jinak už nespaví předškoláčkové 
únavou usnuli. Štěrboholskému bowlingu ještě jednou 
děkujeme a těšíme se na další domluvenou návštěvu. 

13



ŠKOLA V PŘÍRODĚ 
ANEB PIRÁTI NA VLNÁCH
Předškoláčci naší mateřské školy „přistáli“ letos v dubnu se 
svou lodí na ostrově v nádherném prostředí obce Vřesník 
v Jižních Čechách. Cílem výpravy bylo objevení pokladu, 
ale doplout k němu a najít jej se však dalo jen přistáním 
v šesti dalších různých přístavech, ve kterých malé piráty 
čekalo spoustu úkolů. Úkoly děti každý den nalezly 
v „mořem vyplavené“ skleněné lahvi. Tak třeba v přístavu 
starého Mořského vlka se děti dozvěděly mnoho zajíma-
vého ze života pirátů, seznámili se s příběhem námořníka 
Sindibáda, zkusili si morseovou abecedou napsat svoje 
jméno, naučili se kompasem vyhledat sever, změřili své síly 
v přetahování lanem, namalovali si svá námořnická trička, 
pirátské šátky a vlaječky na loď, zhotovili si pirátské šavle, 
se kterými se naučili tanec na melodii z fi lmu „Piráti z Karibi-
ku“. Nechyběly ani hry s pirátskou a mořskou tematikou 
– Smutná posádka, Ostrov a žraloci, Útěk zajatců v pytli, 
Pirátské zápasy na jedné noze, Slepý pirát, Úklid paluby, 
paměťová hra Lovení v moři a spoustu dalších. Své zážitky 
z každého přístavu zakreslovali piráti do svých deníčků. Po-
sledním vytouženým přístavem byl přístav pokladu. A když 
už malí piráti objevili dřevěnou truhlu, chyběl k ní klíč. A ten 
si museli zasloužit putováním po značkách lesní trasou, kde 
prokazovali svoji fyzickou zdatnost a znalosti , kterým se za 
celý týden naučili. A protože ve všech zkouškách obstáli 
na výbornou a chybějící klíč nalezli, čekal je po odemčení 
truhly poklad s čokoládovými dukáty.

Všichni malí piráti i jejich dvě kapitánky si užili týden plný 
dobrodružství a legrace a jako správná parta dokázali, 
že umí táhnout za jeden provaz. 

EXKURZE NA LETIŠTI
Letiště Praha je pro mnohé z nás atraktivním místem 
a právě děti naší mateřské školy měly možnost toto 
atraktivní prostředí navštívit a nahlédnout v rámci jarní 
exkurze do zákulisí Ruzyňského letiště. Měly možnost 
z několika desítek metrů vidět starty a přistání různých 
typů letadel, poznat nejmodernější stanici Záchranné a 
požární služby v České republice, vidět shon na odbavo-
vacích plochách a dostat se do těsné blízkosti letadel. 
Byl to zážitek pro děti i paní učitelky.

14



TJ SOKOL
Štěrboholy

PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK SOBOTA NEDĚLE

Ženy – BODYTRAINNIG 19.00 – 20.00
Ženy – BODY BAR/BSH 19.00 – 20.00

Rodiče a děti 10.00 – 11.00 9.00 – 10.00
Zdravotní cvičení – senioři 18.00 – 19.00

Všestrannost žákyně 17.00 – 18.00
Všestrannost žáci 16.00 – 17.00

Nohejbal 18.00 – 20.00
Volejbal smíšený 17.00 – 19.00

Všestrannost žactvo 3 – 6let 17.00 – 18.00
JUDO dospělí 18.00 – 19.00 18.00 – 19.00

Muži – sálová kopaná 19.00 – 20.00
Zumba 20.00 – 21.40

TĚLOCVIČNA ROZPIS

Členské příspěvky:
 Mládež do 18 let, studenti a důchodci  100 Kč
 Dospělí  300 Kč 

Oddílové příspěvky:
 Všestrannost žactvo 3 – 6 let 200 Kč
 Všestrannost žákyně 200 Kč 
 Všestrannost žáci 200 Kč 
 Ženy 300 Kč 
 Zdravotní cvičení 200 Kč
 Oddíl badmintonu 300 Kč 
 Oddíl nohejbalu 300 Kč 

 Oddíl volejbalu 300 Kč
 Oddíl kopané 300 Kč 
 Oddíl juda 300 Kč 

SK VIKTORIA
 přípravka kopaná zdarma

Zápisy se konají vždy v příslušných cvičebních 
hodinách jednotlivých oddílů
e-mail: sokolsterboholy@seznam.cz
www.sokol.sterboholy.cz

ČLENSKÉ A ODDÍLOVÉ PŘÍSPĚVKY PRO ROK 2011

NOVINKY: Cvičitelka Dagmar Pištorová zařadila od září místo Aerobiku pro ženy nové cvičení a to v pondělí BODY-
TRAINNIG a ve středu BODY BAR/BSH. 
Naše sestra náčelnice Marcela Tmejová v červnu zúčastnila světové sokolské akce Gymnaestrada ve Švýcarsku (viz 
článek „Sokolové dobývají svět“). Dále bych chtěl upozornit na komerční hodinu ZUMBY od 12. 9. 2011 od 20.00 hod. 
v Sokolovně ulice Granátnická.

SPORT
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Dva roky po úspěšné výpravě na sokolský slet do Ameriky 
jsme se letos vydali se sletovou skladbou Kontrasty na 
14. světovou gymnaestrádu do švýcarského Lausanne. 
Co to vlastně gymnaestráda je? Je to nesoutěžní setkání 
sportovců z celého světa v kategorii „gymnastika pro 
všechny“ pořádané každé 4 roky mezinárodních gym-
nastickou federací (FIG). Setkávají se na ní sportovci 
všeho věku, muži, ženy, invalidé, aby se podělili o ra-
dost z toho, co v rámci svého pravidelného domácího 
„sportování pro všechny“ nacvičili. Hlavními hodnotami 
tohoto setkání jsou sdílení zkušeností, solidarita, pohyb, 
pohoda a přátelství. Proto není výjimkou, že se sportovci 
kvůli výjimečné atmosféře na gymnaestrádu rádi vracejí. 
Česká výprava čítala téměř tisíc lidí. 

Město Lausanne leží na břehu jezera Lac Léman, je 
správním centrem francouzsky mluvícího kantonu Vaud 
a s cca 120 000 obyvateli je pátým největším městem 
Švýcarska. V době gymnaestrády vzrostl počet obyvatel 
města o více než 20 000 sportovců z 56 zemí. Lausanne 
nás přivítalo uplakaným počasím, ale na každém kroku 
bylo vidět emblémy gymnaestrády a hlavní spojnice mezi 
sportovišti byly přehledně značeny barevnými terči na 
chodnících, náměstích i parcích. Jednotlivé národní výpra-
vy byly ubytovány ve školách jak v Lausanne, tak i v blízkém 
okolí. Pro veškeré akreditované účastníky gymnaestrády 
byla městská doprava zdarma, takže přeprava z místa 
bydliště na sportoviště, případně kamkoli po městě byla 
záležitostí velmi jednoduchou. A pro ty, kteří by nevěděli 
kudy a kam, byli jak v ubytovnách, tak na sportovištích 
a hlavních přístupových cestách připraveni dobrovolníci, 
kteří v různých světových jazycích ochotně a trpělivě 
vysvětlili cokoliv, co kdo potřeboval. Perfektní organizaci 
gymnaestrády zajišťovalo více než 4400 dobrovolníků 
a úspěch celé akce byl z velké části založen právě na je-
jich kvalitní a obětavé práci. Maskoti, Cathy a Jim, kteří 
účastníky celou gymnaestrádu provázeli, symbolizovali 
soužití města Lausanne (Cathy = katedrála Notre-Dame) 
se sportovci (Jim = gymnasta). Tvary jejich klobouků byly 
inspirovány právě tvarem věží lausannské katedrály, která 
je výraznou dominantou panoramatu města. 

Nedělní slavnostní zahájení gymnaestrády na olympi-
jském stadionu Pontaise se nic nezadalo se zahajovacím 

ceremoniálem olympijských her, chyběl snad jen ten 
bájný olympijský oheň. Po nástupu na tartanový ovál se 
každému musel zatajit dech při pohledu na zcela zaplněné 
tribuny, které nadšeně vítaly každou novou vstupující 
výpravu. Po gymnastických a tanečních vystoupeních na 
ploše stadionu a uvítacích projevech vyvrcholil program 
několikanásobným přeletem šesti stíhaček švýcarské ar-
mády v různých formacích a zábavnou rytmickou show 
bubeníků švýcarské národní gardy. 

Po nedělním nesmělém seznamování s městem a hlavní-
mi sportovišti se od pondělního rána naplno rozběhla 
pódiová vystoupení na devíti scénách ve výstavním 
areálu Beaulieu a zkoušky na velké skladby na stadionu 
Pontaise. Po celý týden pak navíc na třech scénách 
na náměstích v centru města a jedné na břehu jezera 
předváděli gymnasté své umění kolemjdoucím. Každý 
večer probíhaly ve dvou hokejových halách v Mal-
ley národní večery vybraných zemí a v gymnaestrádní 
vesničce v Bellerive na břehu jezera byly připraveny 
koncerty hudebních skupin. 

Naše velké chvíle při-
šly v úterý odpoledne 
a ve čtvrtek dopoled-
ne, kdy jsme „naostro“
předvedli skladbu Kon-
trasty na ploše olym-
pijského stadionu Pon-
taise a určitě jsme se v bloku dalších dvanácti velkých 
stadiónových skladeb neztratili. Naše cvičení mělo jed-
nu z nejzajímavějších choreografi í se řadou změn tvaru 
a postavení cvičenců a bylo odměněno několikerým pot-
leskem již v průběhu skladby a závěrečnými ovacemi ve 
stoje. Na fotografi i z vrtulníku sice již začínáme prchat 
z trávníku, ale stále ještě je zřetelný tvar fi nálového ob-
razce „jin a jang“, který v tomto případě symbolizuje kon-
trasty a zároveň soulad mužského a ženského elementu.

Jako poděkování za vlídné přijetí uspořádala v úterý 
česká výprava malý národní večer v divadelním sále 
místní části Epalinges, kde část výpravy bydlela. Malý 
sálek divadla byl přecpán k prasknutí a tak se na 
náměstíčku před divadlem vytvořila další improvizovaná 

SOKOLOVÉ DOBÝVAJÍ SVĚT
14. světová gymnaestráda, 
Lausanne 2011 – Meet the 
magic – setkej se s kouzlem!
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scéna, na níž naši reprezentanti předváděli své spor-
tovní výkony, hráli, zpívali a tančili až hluboko do noci. 

Ve střed, kdy jsme neměli žádné sportovní povinnosti, 
jsme se vydali na exkurzi do města Broc do čokoládovny 
fi rmy Caillers a dále do horského střediska Zermatt pod 
jednu z nejkrásnějších hor švýcarských Alp – Matterhorn. 

Náš výlet však provázel vytrvalý déšť občas i s krupo-
bitím, takže na krásné rozhledy po sluncem zalitých alp-
ských čtyřtisícových velikánech se stále zasněženými 
vrcholy obloženými ledovci si musíme počkat na příště. 
Ale i samotná cesta zubačkou na Gornegrat (3089 
m.n.n.) bylo pro mnohé nezapomenutelným zážitkem. 
Rovněž procházka po dřevěných visutých lávkách úz-
kými soutěskami nad rozvodněnou a hrozivě burácející 
řekou Matter Vispa měla svoje kouzlo. Někteří cvičenci 
se seznámili s městečky Montreux s hradem De Chillon, 
Vevey (Chaplin), Nyon (Cesar). 

Páteční volný den jsme věnovali převážně sledováním pó-
diových skladeb. Zaměření skladeb bylo velmi rozmanité 
od etnických choreografi í charakterizujících národní tra-
dice, přes čistě taneční vystoupení s příběhem, moderní 
gymnastiku, akrobatická silová cvičení až po náročné 
gymnastické sestavy na hrazdách, kruzích, bradlech 
a trampolínách. Nechyběly ani téměř divadelní kulisy, 
neobvyklé cvičební pomůcky, efektní kostýmy a výrazné 
líčení účinkujících. 

Z nepřeberné řady námi shlédnutých skvělých představení 
švýcarských gymnastů na bradlech z neotesaných 
klád a zajímavé představení Čaroděj ze země Oz, které 
předvedly anglické děti postižené Downovým syndromem 
se svými učiteli. Každý si zde mohl najít, co je jeho srdci 
blízké. Město Lausanne však nenabízelo pouze sportovní 
zážitky. Ve volných chvílích mohl návštěvník nahlédnout na 
město z výšky dřevěné rozhledny v lesíku Sauvabelin nebo 

z věže katedrály Notre-Dame, navštívit rozličná muzea 
nebo se pouze procházet nespočtem nádherně rozkvetlých 
městských parků, z nichž se otevíraly široké rozhledy 
na hladinu ženevského jezera. Snad nikdo nevynechal 
prohlídku olympijského muzea, před nímž v parku stojí so-
cha Emila Zátopka, a v němž jsou k vidění všechny olympi-
jské pochodně a medaile z novodobých olympijských her, 
ukázky historického i současného sportovního vybavení 
a příběhy ze života slavných olympijských vítězů a postav 
olympijské historie. Sportem a kulturou znavený poutník 
pak mohl své údy smočit přímo v ženevském jezeře na 
plážích plovárny Bellerive. 

V pátek večer a v sobotu ráno završila sportovní část 
gymnaestrády čtyři dvouhodinová exhibiční vystoupení 
FIG Gala. Hala v Malley pro 5000 diváků byla zaplněna do 
posledního místa a komponované vystoupení 17 národ-
ních skupin podtržené barevnými světelnými efekty byly 
opravdu výběrem toho nejlepšího, co bylo možné v Lau-
sanne shlédnout. Při sobotním závěrečném ceremoniálu 
pak stadion Pontaise shlédl úryvky z několika velkých 
stadiónových skladeb i nová vystoupení secvičená 
speciálně k této příležitosti. Tribunami stadionu, zářícími 
v barvách národních výprav, se při závěrečném projevu 
starosty města Lausanne několikrát dokola prohnala mex-
ická vlna. Na závěr ceremoniálu švýcarští organizátoři 
předali pomyslný štafetový kolík dalšímu pořadateli – fi n-
ským Helsinkám 2015 – tentokrát pod heslem „Make 
the earth move – rozpohybuj svět“. A pak už pestro-
barevný průvod vedený stovkami dobrovolníků s fi nskými 
vlaječkami vydal na pochod městem na nábřeží Bellerive 
vstříc večerní taneční párty a nočními ohňostroji. Účast 
na gymnaestrádě nám přinesla nezapomenutelné zážitky 
aemoce, které lze slovy těžko vyjádřit. Měla jsem štěstí, že 
jsem se této gymnaestrády v Lausanne mohla zúčastnit 
jako cvičenka skladby Kontrasty. 

Marcela Tmejová, náčelnice TJ Sokol Štěrboholy

Prostřednictvím tohoto článku bychom Vás rádi seznámili se zhodnocením 
jarní části fotbalové sezóny v soutěžním ročníku 2010/2011. Do soutěžní 
sezóny jsme přihlásili tři mužstva dospělých a dvě mužstva mládeže: 

 „A“ mužstvo hrající 1. A třídu
 „B“ mužstvo hrající 2. třídu 
 „C“ mužstvo hrající 3. třídu
 A mužstvo starší přípravky
 B mužstvo starší přípravky

SK VIKTORIA ŠTĚRBOHOLY
 � FOTBALOVÝ ODDÍL
Zhodnocení jarní sezóny roku 2011
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„A“ mužstvo se drželo celou sezónu uprostřed tab-
ulky a dokázalo být důstojným soupeřem většiny týmů 
umístěných před ním. Bohužel naším největším pro-
blémem je proměňování šancí, které si v zápasech 
vytvoříme, V momentě, kdy bychom měli slíznout tu 
šlehačku na fotbalovém dortu – dát gól, tak neproměníme. 
Možná by pomohl psycholog, nebo psycholožka, kdo ví? 
Historicky je největším problémem štěrboholské kopané 
nedostatečná mládežnická základna, kdy nedochází 
k průběžnému doplňování mužstev dospělých, hlavně 
A týmu a musíme tuto skutečnost řešit převážně hos-
továním a přestupy cizích hráčů. V současnosti se nám 
podařilo pomocí dobré přestupové strategie kádr omla-
dit a doplnit zkušené harcovníky o mladou krev, a proto 
doufáme, že příští rok budeme již znovu hrát o čelo tab-
ulky v naší vyrovnané skupině. 

V 26-ti zápasech mužstvo uhrálo 10 vítězství, 4 remízy 
a 12 proher, což znamená zisk 34 bodů při skóre 50:56. 
Za mužstvo nastoupilo v soutěžních zápasech 33 hráčů
a na vstřelených brankách se podílelo 19 hráčů. Králem 
střelců se stal Houžvička s 10 góly, přestože odehrál 
pouze 13 zápasů a pak se k naší škodě dlouhodobě zra-
nil. Na druhém místě se umístil Kotšmíd s 5góly, který 
odehrál 21 zápasů.

„B“ mužstvo se letos pohybovalo spíše ve spodní 
polovině vyrovnané tabulky II.třídy, ale nakonec skončilo 
na slušném 7.místě se ziskem 30 bodů se ztrátou 
pouhých 8 bodů na druhé místo a s dostatečným odstu-
pem 14 bodů od sestupové pozice. Mužstvo devětkrát 
vyhrálo, třikrát remizovalo a desetkrát prohrálo při cel-
kovém skóre 41:45. 

„C“ mužstvo se umístilo na 5. místě se ziskem 27 bodů 
a též se zápornou celkovou bilancí – 8 výher, 3 remízy, 9 
proher a celkovým skórem 49:63. 

Mládežnická mužstva trénují a hrají pod odborným ve-
dením trenérů „fotbalové školy UMBRO Říčany“ p. Mgr. 
Josefem Lodínem, p. Martinem Caudrem a Romanem 
Ticháčkem. Tréninky probíhaly každé pondělí a středu 
od 15.30 do 17.00 hod. a čtvrtek od 16.30 do 18.00 hod. 
na hřišti s přírodní travou, v případě nepřízně počasí na 
hřišti s umělou travou. Příležitostně též využíváme též 
nové malé hřiště s umělým povrchem u dětského hřiště. 
V zimním období trénujeme ve Štěrboholech v tělocvičně 
učiliště. Po celou zimu se účastníme halových turnajů 
v Říčanech. Letos to bylo celkem deseti. A 2 halových-
mezinárodních, které jsme vyhráli.

Při domácích zápasech se našim mladým hráčům dos-
talo povzbuzení nejen rodiči, ale i mnohými dalšími 

příznivci, kterým se jistě velmi líbilo nadšení a bojový 
duch, které oba týmy předváděly.

Za mužstvo starší přípravky B , které hrálo soutěž 5+1 
na 1 hrací plochu nastupovali tito hráči – P. Jaroš, H. 
Kurz, V. Štěpán, Š. Budinský, A. Šorf, G. Divišová, M. 
Horčík, V. Čáp, J. Líbal, .V. Líbal, E. Tichá,T. Picková. 
Jako mužstvo skončili ve dvanáctičlené tabulce na 6. 
místě. Nejlepším střelcem mužstva se stal A.Šorf a jako 
nejlepší hráč byl trenéry vyhodnocen P.Jaroš. Oběma 
blahopřejeme a přejeme jim a celému mužstvu další 
úspěchy. 

Hráči mužstva A starší přípravky, si vedli velmi dobře 
ve dvanáctičlenné tabulce II.třídy skupiny „D“ skončili na 
pátém místě. Za mužstvo hráli P. Jelínek, A. Hamiollava, 
P. Malčánek, A. Šorf, V. Štěpán, T. Svoboda, L. Lhotský, 
T. Jírů, T. Hybner, V. Radotinský , M. Horčík, Š. Budinský.
Nejlepším střelcem mužstva se stal Š. Budinský a jako 
nejlepší hráč mužstva byl trenéry vyhodnocen T. Svo-
boda. Oběma blahopřejeme a přejeme jim a celému 
mužstvu další úspěchy. 

11. 6. 2011 se dvě mužstva přípravky Štěrbohol zú-
častnila velkého turnaje v Sedlčanech za účasti celkem 
16 mužstev, kde A mužstvo starší přípravky vše vyhrálo 
a o první místo podlehlo Kladnu.

V srpnu a říjnu máme každým rokem fotbalové soustředění 
u Tábora.

Od září budou probíhat opět stejně tréninky – pondělí, 
středa – a během nich se uskuteční nábor pro nové 
zájemce do nejmenší přípravky a ostatních věkových 
kategorií. Pro příští rok budeme hrát kategorii-starší 
přípravku a mladší žáky, pro nejmenší přípravku budou 
pouze tréninky a přátelské zápasy.

V dubnu letošního roku se konala Výroční členská schůze 
SK, na které došlo k obměně složení výkonného výboru. 
Do výboru oddílu byli zvoleni pánové Karel Horčík st. 
(předseda), Petr Charamza (místopředseda), Jiří Hanza-
lius (hospodář), Zdeněk Edlman (tajemník), Josef Urban 
ml., Milan Černý a Pavel Vašíček. Za dlouholetou činnost 
ve výboru SK děkujeme dlouholetým funkcionářům odd-
ílu – ing. V. Vaňkátovi, Mgr. St. Mončekovi a J. Bártovi. 

Závěrem též děkujeme všem trenérům, funkcionářům 
a doprovázejícím a pomáhajícím rodičům za jejich práci 
a účast. Rozpisy zápasů a aktuality z činnosti klubu lze 
nalézt na našich internetových stránkách:
www.skviktoriasterboholy.cz.

Za výbor SK Viktoria Štěrboholy zpracoval 
tajemník Zdeněk Edlman
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S blížícím se létem, které bývá v metropoli často až 
nesnesitelné, se vždy hodí dobrý tip, kam za přírodou na 
výlet. Rád bych vás pozval do Klánovického lesa, který 
tvoří část největší zalesněné oblasti na území hlavního 
města Prahy – přírodního parku Klánovice-Čihadla. Na 
území parku vyhlášeného v roce 1991 je vybudovaná 
naučná stezka čítající 17 zastavení. Právě její trasa se 
rýsuje jako ideální například pro sobotní výlet.

Výlet je nejlépe začít u autobusové a vlakové zastávky 
Nádraží Klánovice – sever, odkud asi po 200 metrech 
dojdeme k trase naučné steky, která na tomto místě začíná 
i končí. Naučná stezka tvořící asi dvanáctikilometrový ok-
ruh prochází významnou částí celého lesního komplexu 
složeného z několika zvláště chráněných území. Vede 
převážně po lesních cestách, částečně i okrajovými uli-
cemi Klánovic. Je nenáročná, zcela bez převýšení. Při 
nedostatku času ji lze zkrátit nebo rozdělit na několik 
částí. Je srozumitelně značená a u některých zastavení 
se nachází lavička a stolek pro odpočinek a svačinu.

Témata zastavení naučné stezky jsou vhodně vybraná 
s ohledem na bohatost tohoto místa. Bohatství se netýká 
pouze fauny a fl óry, ale také historie celé oblasti a míst-
ních vesnic, z nichž mnohé již neexistují. Ve středověku 
stálo na místě dnešního Klánovického lesa několik vsí. 
Konkrétně osady Žák, Lhota nad Úvalem (zvaná též 
Vidrholec) a Slavětice. Kvůli místní nekvalitní půdě zde 
živobytí zjevně nebylo snadné, a tak, když došlo za 
Třicetileté války ke zničení osad, nebyly už nikdy obno-
veny. Jediným pozůstatkem zaniklých vsí jsou dnes teré-
nní nerovnosti v lese – zbytky zdí, rybničních hrází a také 
unikátní středověká studna u zastavení č. 3. Nejedna 

tabule naučné stezky o zaniklých vesnicích informuje do 
větších podrobností.

Historie Vidrholce, jak se tehdy Klánovickému lesu říkalo, 
i okolních obcí a měst je rovněž pospána v naučné 
stezce a je velmi bohatá například na loupežníky. Les 
totiž protínala tzv. císařská silnice mířící z Prahy na ji-
hovýchod země. Tato cesta, obklopená hlubokými lesy, 
byla právě oblíbeným cílem lupičů. Potíže s bezpečností 
převáženého zboží i cestujících tu byly po staletí. V 16. 
a 17. století musel například majitel panství na příkaz 
komorního soudu z bezpečnostních důvodů vyseká-
vat stromy a křoviny, které byly od silnice na dostřel. 
Až výstavba železnice v letech 1840 – 1845 nabídla 
bezpečnější řešení přepravy a tuto historickou etapu 
zakončila. 

Jak bylo naznačeno výše, Klánovický les skrývá také řadu 
botanických i zoologických zajímavostí. Les tvoří převážně 
doubravy s dubem letním a zimním a osvěžující jsou pop-
ulace břízy bělokoré a pýřité. Tabule naučné stezky pop-
isují například zamokřené tůňky představující prostředí 
pro specifi ckou mokřadní fl óru i faunu. S přihlédnutím 
k faktu, že se les nachází na území metropole, je z bio-
logického hlediska lokalita mimořádně bohatá. Více se lze 
dozvědět z tabulí naučné stezky, které se v neposlední 
řadě dotýkají také tématu ochrany přírody či historie gol-
fového hřiště z 1. poloviny 20. století.

Klánovický les dnes představuje významné rekreační 
zázemí Prahy a svou rozlohou i bohatostí umožňuje po 
celý rok každému zájemci nalézt to, co hledá. Pro děti 
je připraveno lesní sportoviště a pro všechny příroda 
a všeobjímající klid. Stačí jen vyrazit. Přeji hezký výlet.

Pro Ekoporadnu Praha zpracoval 
Lukáš Koucký

ZA LOUPEŽNÍKY 

DO HLUBOKÉHO 

LESA v Praze
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PR článek, inzerce

Podnikání = seberealizace + děti

Více informací: tel.: 724 535 898,  email: info@cestakpodnikani.cz, www.cestakpodnikani.cz

Informační setkání pro zájemce
vždy v PO, ST nebo PÁ 9-12 hod, příchod možný 
kdykoliv, 20min prezentace vždy v 9, 10 a 11 hod

14.9. ÚMČ Újezd nad Lesy, Staroklánovická 260, Praha 21
16.9. MC Jahůdka, Vybíralova 969, Černý Most
19.9. MC Klubiště, K Učilišti 50/13, Štěrboholy
21.9. KD Kyje, Šimanovská 47, Praha 14
26.9. MC Klubíčko, Vlčkova 1067, Černý Most
3.10. O.S. Leonardo, Kutnohorská 9, Dolní Měcholupy
5.10. DDM Praha 3 - Ulitka, Na Balkáně 100, Praha 3
7.10. RC Koloběžka, Českobrodská 1, Běchovice
14.10. RK Veselý čertík, Nár. hrdinů 3, Dolní Počernice
17.10. RC MUM, Mezilesí 2058, Horní Počernice

Rodičům z hl. m. Prahy 
ZDARMA nabízíme:

  Pomoc při rozjezdu podnikání
  Vzdělávací kurz, praxi a individuální poradenství
  Hlídání dětí při kurzech
  Začátek v listopadu 2011 nebo koncem března 2012
  Účast zdarma včetně občerstvení a příspěvku na MHD

cesta-final.indd   9 5.8.2011   9:14:56

„PODNIKÁNÍ JAKO CESTA PRO

 SEBEREALIZACI MATEK PŘI PÉČI O DĚTI“
Milí rodiče,
už jste někdy přemýšleli, že podnikání by pro Vás mohlo 
byt tím pravým řešením seberealizace při péči o děti? Že 
právě podnikání by Vám mohlo dát tu pravou svobodu si 
rozhodovat o časovém rozložení své práce i jejího obsa-
hu? Zapojte se tedy do našeho projektu fi nancovaného 
z Evropského sociálního fondu a podpořeného Asociací 
malých a středních podniků a živnostníků ČR., odložte 
děti do herny a max. dva půldny v týdnu vstřebávejte 
informace pro svou vlastní budoucnost od zkušených 
lektorů a podnikatelů. Naučíme Vás, jak vše vyřídit na 
úřadech, jak získat fi nance, jak vést účetnictví, jak svůj 
projekt správně komunikovat, jak jednat s dodavateli, jak 
si vytvořit webové stránky apod. 

Projekt je určen pro rodiče na rodičovské dovolené 
z Hlavního města Prahy. Účast v projektu, tj. kurzy, praxe, 
poradenství i doprovodné služby (občerstvení a hlídání), 
jsou zdarma. Můžete se přihlásit do jedné ze dvou vln se 
začátkem v listopadu 2011 nebo v dubnu 2012. Kurzy 
trvají čtyři měsíce (2x nebo 1x týdně 3 hodiny výuky), 

navazují čtyři dny praxe ve 2 měsících a dále pět měsíců 
individuálního poradenství při rozjíždění vlastního pro-
jektu. Každý zaregistrovaný účastník kurzů navíc obdrží 
knížku z edice Nevšední hrátky (www.nevsednihratky.cz).

V případě, že se s námi chcete vidět osobně, přijďte se 
dozvědět více na některé z informačních setkání, která 
probíhají vždy PO, ST nebo PÁ od 9 do 12 hodin:
14. 9. ÚMČ Újezd nad Lesy, Staroklánovická 260
16. 9. MC Jahůdka , Vybíralova 969, Černý Most
19. 9. MC Klubiště, K Učilišti 50/13, Štěrboholy
21. 9. KD Kyje, Šimanovská 47, Praha 14
26. 9. MC Klubíčko, Vlčkova 1067, Černý Most
3. 10. O.S. Leonardo, Kutnohorská 9, Dolní Měcholupy
5. 10. DDM Praha 3 – Ulitka, Na Balkáně 100, Praha 3
7. 10. RC Koloběžka, Českobrodská 1, Běchovice
14. 10. RK Vesely čertík, Nár. hrdinů 3, Dolní Počernice
17. 10. RC MUM, Mezilesí 2058, Horní Počernice

Registrace: www.cestakpodnikani.cz

Více informací: +420 724 535 898
   info@cestakpodnikani.cz
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inzerce

Pojďte s námi 
Z DUBČE DO DUBČE

jubilejní 20. ročník se koná
v sobotu 24. září 2011

PŘIPRAVILI JSME PRO VÁS
» tradiční dětskou trasu (cca 3 km) s množstvím her,
» soutěží a pohádkových postaviček,
» sedm okružních pěších tras 13 – 55 km cestami i necestami kolem Počernického rybníka, 
» údolím Rokytky, Vinořským parkem, na zříceninu hradu Jenštejna a dále do Polabí
» dvě pohodové okružní cyklotrasy (cca 40 a 70 km) Polabím při severovýchodním 
 okraji Prahy

Kilometráž a přesné vedení tras bude upřesněno na startu.
Trasy jdou vesměs po neznačených cestách – doporučujeme vzít sebou mapu Okolí 
Prahy – východ, Okolí Prahy – sever, případně plán Prahy.

START: od 7.30 do 10 hodin, dětská trasa od 9 do 12 hodin v Dubči (Praha 10) v klubovně 
oddílu Jestřábi (křižovatka ul. Bezprašné a U Transformátoru) - přístup bude označen 
od zastávky MHD "Škola Dubeč"

DOPRAVA: autobusem MHD č. 111 ze zastávky metra A „Skalka“ a autobusem č. 240 
z konečné metra B „Černý Most“ nebo konečné metra C „Háje“. Přístup též možný 
pěšky, na kole či autobusem č. 240 ze železničních zastávek Praha - Běchovice či Praha 
- Horní Měcholupy.

STARTOVNÉ: 20 Kč (členové KČT a držitelé karty EUROBEDS – 10 Kč)
ODMĚNA: kromě pěkně prožité soboty a poznání zajímavých míst také účastnický glejt 

a množství pamětních razítek
BLIŽŠÍ INFORMACE: Jan Moravec - tel.: 777 063 340, e-mail: jmmm@centrum.cz

http://zdubcedodubce.unas.cz

Pochod se koná za každého počasí. Každý se účastní na vlastní nebezpečí.
Na vaši účast se těší

členové KČT-TOM Jestřábi Dubeč
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Ceník inzerce ve zpravodaji ŠTĚRBOHOLSKÉ LISTY (formát B5)

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

Kompletní smuteční služby poskytujeme 
na těchto adresách:
Praha 10 – Štěrboholy, Andersenova 6, tel.: 602 220 894
Praha 7 – Letná, Ovenecká 3, tel.: 233 377 194

Bezplatná nonstop linka: 800 321 136

www.atropos.cz

+420 724 041 443

inzerce
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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

REDAKČNÍ RADA
Předseda: František Ševít
Členové: Mgr. Martina Petráčková, Jan Pláteník, Jana Vydrářová
GRAFICKÁ ÚPRAVA A SAZBA – Lenka Matoušková (VLHAdesign)
Není-li uvedeno jinak, fotografi e pořídila redakce.
PŘÍJEM INZERCE: e-mailem nebo po telefonické domluvě

Uzávěrka tohoto čísla: 25. 6. 2010
Příjem inzerce do dalšího čísla: 30. 11. 2011
Uzávěrka příštího čísla: 30. 11. 2011

inzerce

Nebytové prostory v přízemí 

rodinného domu ve Štěrboholech 

k pronájmu.

Plocha cca 80 m2, vybavenost: 
kuchyňka-recepce,šatna, 2x WC, 
2x sprchový kout, telefon,televize, 

internet. Využití: kancelář, vzorkovna,
školení,přednášky,rehabilitace,atp.

cena 14.000,-Kč/měs. + energie.

Mobil : 603.426777
E mail: palmacentrum@centrum.cz

* kosmetické ošetření * 
* prodlužování řas * 

* vizážistika * 
* anticelulitické zábaly a masáže * 

* poradenství barvy a styl * 

Pod Areálem 30 /nad halou/
tel.: 607643469, 602391492

info@vizazstudio.cz
www.vizazstudio.cz
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