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V
dnešním úvodníku
bych vás rád sez-
námil s v poslední 

době tolik diskutovanou si-
tuací štěrboholské základní 
a mateřské školy.

Otázkou zvýšení kapacity ZŠ 
a MŠ Štěrboholy se zastu-
pitelstvo zabývá již od roku 
2007. V září 2009 bylo zadá-
no zpracování demografi cké 
studie „Vývoj dětské popu-
lace ve Štěrboholích“, která 
nutnost zvýšení potvrdila. 

V roce 2007 byl zpracován projekt Rekonstrukce a pře-
stavby ZŠ a MŠ . Projekt počítal  s rozšířením základní ško-
ly na devítiletou a zvýšením počtu oddělení mateřské školy 
na čtyři. Odhadovaná cena přestavby činila 120 mil. Kč. 
Na základě projektu a výše zmíněné demografi cké studie 
městská část zažádala Magistrát hlavního města Prahy 
o poskytnutí dotace na celkovou rekonstrukci . Magistrát 
hlavního města Prahy poskytl v roce 2007 ve výši 3 mil. Kč 
(úhrada projektu, opravy na střeše, opravy teras a izolace), 
v roce 2010 dotaci ve výši 6  mil Kč ( na střechu ).

Po tříletém vyjednávání obdržela městská část od maji-
tele Fashion Arény formou daru určeného na přestavbu 
školy částku 10 mil. Kč a 1 mil. Kč darovala fi rma ASKO 
nábytek. Tyto prostředky použila městská část na nová 
okna, zateplení budovy a novou fasádu ZŠ a MŠ již dle 
připravovaného projektu přestavby.
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V
ÚVODNÍK

V dalších letech žádala městská část o další dotace, bo-
hužel žádné neobdržela. V tomto místě bych chtěl rea-
govat na časté připomínky občanů typu „na sportoviště, 
parky, chodníky … peníze jsou, ale na školu ne“. Veškeré 
dotace pražského magistrátu jsou poskytovány účelově. 
O použití prostředků rozhoduje zastupitelstvo Prahy. Po-
kud tedy městská část obdrží prostředky na sportovní 
vybavení, lze je použít pouze pro tento účel . Pokud je 
pro tento účel nevyužije, musí je vrátit. 

Víme jistě všichni, jaká je situace dnes. Pražský magistrát 
omezil svá vydání, v letošním roce nemá naše městská 
část v jeho rozpočtu dotace žádné. Nastala tedy doba 
pro hledání jiného řešení.

Jednou z možností je výstavba nové mateřské školy 
v části Parku Hrušov. Jednalo by se o systém montova-
ných staveb, kde by náklady na realizaci vč. vnitřního vy-
bavení a, zahrady s herními prvky činily cca 24 mil.. Před-
ností tohoto systému je poměrně krátká doba realizace 
– cca 4 měsíců a dále nenarušení provozu školy a školky. 
Současná budova ZŠ a MŠ by sloužila jen základní škole. 

Vzhledem k tomu, že náklady na tuto výstavbu jsou nesrov-
natelně menší, než činil původní projekt, naskýtají se větší 
možnosti, jak prostředky získat. Ve spolupráci s městskými 
částmi Dolní Měcholupy a Dubeč vyjednáváme s develo-
perskou společností FINEP o poskytnutí fi nančních pro-
středků . Začátkem března jsem absolvoval několik jednání 
na pražském magistrátu, čeká mne jednání s primátorem.

Na závěr Vás chci ujistit, že jsem ve věci rozšíření zá-
kladní a mateřské školy dosud udělal maximum a maxi-
mum hodlám dělat i nadále. 
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KRÁTCE K SOUČASNÉMU DĚNÍ V NAŠÍ MČ

Za zmínku stojí vrchol „plesové sezóny“ ve Štěrboholech. 
V únoru proběhl již druhý ročník Mysliveckého plesu, 
který se velmi vydařil a zúčastnilo se ho přes 15O občanů. 
Timto bych chtěl poděkovat hlavnímu organizátorovi Ivo 
Apltauerovi za příkladné a obětavé přispění ke kulturnímu 
životu a dění ve Štěrboholech. 
20. – 22. 4. proběhne setkání s kronikářem spojené 
s výstavou dobových dokumentů a prací konikáře Štěrbo-
hol. Koncem dubna proběhne tradičně upomínková akce 
bitvy u Štěrbohol 255. výročí, Pohádkový les a pálení 

čarodějnic ve spolupráci mateřským centrem Klubiště.
Koncem minulého měsíce začaly práce na realizaci pro-
jektu Park Hrušov II., fi nancovaný v rámci projektu EU. 
Dokončení prací je plánováno do 15. 8. 2012.

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLKY!

Z důvodu poskytnutí možnosti umístění dítěte v mateřské 
škole po dobu hlavních prázdnin, uzavřeli městské části 
Štěrboholy, Dubeč a Dolní Měcholupy dohodu o provozu 
svých mateřských škol v době letních prázdnin.

Bylo dohodnuto, že tyto mateřské školy budou v provozu:
 2. 7. – 27. 7. 2012 – provoz MŠ Dubeč – děti z naší MŠ 
budou mít k dispozici 10 míst
 30. 7. – 10. 8. 2012 – provoz MŠ Dolní Měcholupy 
– děti z naší MŠ budou mít k dispozici 10 míst
 20. 8. – 24. 8. 2012 – provoz MŠ Štěrboholy – děti 
z naší MŠ budou mít k dispozici 30 míst, 10 míst bu-
dou mít k dispozici děti z Dubče a 10 míst děti z Dol-
ních Měcholup

Zastoupení dětí jednotlivých městských částí může být 
ještě upraveno podle zjištěného zájmu rodičů. Mateřské 
školy budou pracovat v běžném celodenním režimu. Ro-
diče závazně přihlášených dětí uhradí zálohu 500,- Kč 
na týden, která bude vrácena pouze v případě nemoci 
dítěte potvrzené lékařem. Podmínky prázdninového pro-
vozu budou upřesněny ve vnitřních předpisech jednotli-
vých MŠ vydaných do konce dubna 2012.

Prázdninový provoz je určen především pro děti, jejichž 
rodiče nemají jinou možnost, jak zajistit hlídání svých dětí. 

František Ševít – starosta

Víte, že naše děti 
ze školy se pravidelně

 účastní grafi cké 
soutěže a výzdoby

 EUROPARKU 
ŠTĚRBOHOLY?



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
 PO, ST » 8.00 – 12.00, 12.30 – 17.00
 ÚT, ČT » 8.00 – 12.00

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:

 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

PÁR POZNÁMEK 
ZE ŽÁKOVSKÉ KNÍŽKY

PS. Nerozdávej puberťákům své výchovné lekce,

stejně se jim jiný názor poslouchat už nechce.

Nechme mládí ať si řádí, tolerujme vzdory,

zkusme být zas kamarády, vždyť jsme jejich vzory.

*

Při výkladu nové látky byl moc unuděný,

tak si lehl na lavici že je unavený,

Cicerova učednice v samochvále řeči,

za dveře ho vykázala, že má hloupé kecy.

Z toho plyne poučení pro nehodného hocha,

poslouchej a nevyrušuj, nehraj si na cvoka.

*

Zachtělo se jinochovi při výuce na WC,

odskočit si velmi rychle, než mu z kalhot poteče,

profesorka nechápala jeho koliku,

zkřížil nohy pod lavicí, bránil úniku.

Po hodině svěrač drží, na záchod se nechce,

tak že když máš plný močák v průšvihu si lehce.

*

Někdy je na pováženou když máš dobré srdce,

kamarádům při potížích podat volné ruce,

při výuce pomůžeš jim vypracovat otázku,

smůla že Tě při tom chytli, štěstí visí na vlásku.

Biřic nemá slitování, kůži z Tebe sedře,

těžko budeš vysvětlovat že jsi to myslel dobře.

*

Oslovil žák u tabule ředitelku školy,

jak se píše slovo pilot, a hned dostal holí.

V osmé třídě by měl student znát vybraná slova,

tak že není vůbec divná češtinářky zloba.

Nikdo nemá potěšení ze základní školy,

kde jsou žáci vyšších stupňů tupý jako voli.

Markéta H.
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ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA
Výběr z usnesení xxx – xxx 2011 zastupitelstva městské části 

SCHVALUJE

 poskytnutí fi nanční dotace ve výši 15 000 Kč na pro-
voz předškolky Kulíškov pro nejmenší, víceúčelová 
hala Štěrboholy, U Školy 430, Praha 10. 
Dotace podléhá vyúčtování s rozpočtem městské 
části Praha – Štěrboholy za rok 2011.

 návrh vnitřní směrnice pro účetní odpisy dlouhodo-
bého nehmotného a hmotného majetku ve vlastnictví 
městské části Praha – Štěrboholy – příloha č. 1 tohoto 
usnesení

 poskytnutí fi nančního daru ve výši 1 000 Kč na osobu 
občanům městské části Praha – Štěrboholy nad 80 let 
(viz příloha č. 1 tohoto usnesení) v souvislosti s růstem 
životních nákladů

 s účinností od 1. 3. 2012 poskytování příspěvku ve výši 
13 Kč na oběd a 85 Kč na pečovatelské služby obča-
nům městské části Praha – Štěrboholy, kteří využívají slu-
žeb Centra sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 15.

BERE NA VĚDOMÍ

 výroční zprávu ZŠ a MŠ Praha 10 – Štěrboholy za škol-
ní rok 2010/2011 – příloha č. 1 tohoto usnesení – bez 
připomínek

 žádost společnosti AUTOCENTRUM Štěrboholy a.s. 

o pronájem části pozemku parc. č. 494/1 v k.ú. Štěr-
boholy za účelem umístění dalšího pylonu s jedním 
pevným základem

 sdělení společnosti TUkas a.s. o ukončení pronájmu 
tenisového kurtu v ul. Měcholupská

VYZÍVÁ

 společnost Auto ESA k vyklizení nebytových prostor 
v objektu bez čp. v ulici Granátnická
Termín: 31. 12. 2011

POVĚŘUJE

 komisi pro občanské záležitosti předáním hotovosti 
jednotlivým občanům. 

ODMÍTLO

 nabídku AUTOCENTRA Štěrboholy a.s. na odkoupení 
nemovitosti v ul. Ústřední – objekt čp. 36 – restaurace 
s bowlingovou hernou včetně pozemku. 

ROZHODLO

 o podání žádosti o svěření majetku hlavního města 
Prahy – budovy bez čísla popisného na pozemku par-
c.č. 100/1 a části pozemku parc.č. 100/3 vše v k.ú. 
Štěrboholy (tělocvična v ul. Granátnická včetně záze-
mí, hřiště a přístupové cesty) do správy městské části 
Praha – Štěrboholy

Diskuse
Magistrát hl. m. Prahy sestavuje pra-
covní skupinu, která bude připravovat 
analýzu týkající se snížení počtu měst-
ských částí (v současné době jich je 
57). V případě, že analýza potvrdí, že 
redukce městských částí přinese fi -
nanční úspory, tak by mohly některé 
městské části i se svými zastupitelstvy 
zaniknout. 

Podělte se s námi o Váš názor na dis-
kusním fóru 
http://www.sterboholy.cz/forum/ 
nebo na www.facebook.com pod ad-
resou Štěrboholy – dobrá adresa.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Srdečně zveme všechny nové občánky i jejich rodiče a prarodiče ke 
slavnostnímu uvítání občánků, které tradičně připravujeme na konec 

května. Akce je určena dětem s trvalým pobytem v městské části 
Praha – Štěrboholy. 

Žádáme rodiče, kteří mají zájem se této akce zúčastnit, aby kontak-

tovali Úřad MČ Praha – Štěrboholy telefonicky na tel. č. 272 701 734, 
e-mailem na adrese sterboholy@zris.mepnet.cz nebo osobně či poštou 

na adrese Praha 10. Ústřední 135/15, PSČ 102 00 

nejpozději do 30. 4. 2012.
 Pozvánku s uvedením přesného data Vám zašleme včas na Vámi uve-

denou adresu. 

Těšíme se na Vaši návštěvu. 

Jana Vydrářová, tajemnice ÚMČ 



ZASEDACÍ MÍSTNOST
Městské části Praha – Štěrboholy

MČ Praha Štěrboholy nabízí možnost pronájmu zasedací místnosti v ulici K Učilišti.  
Cena pronájmu 125 Kč/hod. Podmínky pronájmu a volné termíny v kanceláři tajem-
nice úřadu MČ nebo na tel. čísle 272 500 951.

SOUČASNÉ VYUŽITÍ

PO 19.30 – 20.30 Rehabilitační cvičení Kalašová

ÚT 19.00 – 20.30 Taneční kurzy Mrázková

ST 17.00 – 18.00 Taneční pro školní děti Bartoňová

19.30 – 20.30 Rehabilitační cvičení Kalašová

ČT 15.30 – 16.30 Klubiště Zumba Kozubková

16.30 – 17.30 Klubiště Zumba Kozubková

18.00 – 21.00 Apoštolská církev Borovičková, Tesárková

PÁ 16.00 – 17.30 Taneční pro školní děti Bartoňová 

NE 16.00 – 18.00 Apoštolská církev Pastor p. Knob

19.00 – 20.00 Cvičení na balančních pomůckách Stejskalová

20.00 – 21.00 Cvičení na balančních pomůckách Stejskalová
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REHABILITAČNÍ CVIČENÍ 
– JANA KALAŠOVÁ

Pondělí » 19:30 – 20:30
P-Class – Intenzivní posilovací hodina aerobiku

Středa » 19:30 – 20:30
Chitoning – kombinace cviků z power strechingu,
fi tness jógy, pilates a balantes.

Cena: 80 Kč / lekce
Permanentka: 5 lekcí / 350 Kč
   10 lekcí / 650 Kč
Kontakt: Jana Kalašová, tel.: 776 114 708

BOSU
Cvičení komplexně posiluje svaly celého těla včetně 
svalů hlubokého stabilizačního systému (tzv.core).
Podložku na cvičení a ručník s sebou – cvičí se bez bot 
(podložku si můžete za 5 Kč zapůjčit na místě).

Neděle » 19:00 – 20:00

   » 20:05 – 21:05 » pokročilí 

Cena: 80 Kč
Permanentky: 700 Kč / 10 hodin (platí 4 měsíce)

1 000 Kč / 15 hodin (platí půl roku)
Kontakt: www.martina-stejskalova.cz, 

604 285 956, stejskm@seznam.cz

UČÍME SE TANČIT S DIXI

Taneční pro školní děti od 7 – 12 let

Repertoár souboru: americký step (clogging), irský 
step, coutry tance, moderní tanec (jako vsuvka ve 
výše uvedených tancích)

Středa » 16:30 – 17:30

Pátek » 15:00 – 16:30

Přihlášky a informace: 
Kateřina Bartoňová (vedoucí souboru), 
tel.: 602 377 706

Srdečně vás zveme 
na pravidelné bohoslužby 
misijní stanice Apoštolské 
církve

každou neděli od 15:30

» motlidby za potřeby přítomných, biblické 

příběhy, program pro děti

www.ac.dobrazprava.org
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ODPADY
Termíny přistavování VELKOKAPACITNÍCH KONTEJNERŮ 
do ulice Výrobní na období březen – červen 2012

 22. 3. 2012 

 19. 4. 2012

 10. 5. 2012

Kontejnery jsou určeny k odkládání netříděného odpadu 
výhradně pro občany přihlášené k trvalému pobytu v MČ 
Praha – Štěrbohoholy a nemohou být použity k ukládání 
živnostenského odpadu.
Přistavování VOK je ve čtvrtek dopoledne a odvoz v pátek v ranních 
hodinách. 

 31. 5. 2012

 21. 6. 2012

POPELNICE NA ELEKTROODPAD

Vyřazené elektrospotřebiče a elektronický materiál je recyklován 
v  chráněné dílně Pražských služeb a.s. pracovníky se změněnou 
pracovní schopností.

Převzetím všech druhů odpadu společnost Pražské služby a.s. ga-
rantuje ekologické zneškodnění v rámci přísnějších limitů zákona 
o odpadech č.185/2001 Sb. Ve znění zákonů č.477/2001 Sb.,76/2002 
Sb., 275/2002 Sb.,167/2004 Sb.,188/2004 Sb.

POPELNICE NA POUŽITÝ TEXTIL 
DIAKONIE BROUMOV

Dne 20. 3. 2012 byla přistavena popelnice na použitý textil k hu-
manitárním účelům. Naleznete ho na pozemku městského úřadu 
Štěrbohol, při vjezdu na jeho dvůr z ul. Výrobní. 

Diakonie Broumov je občanským sdružením, jehož posláním je po-
moc lidem, kteří se z různých důvodů ocitli v krizové situaci a na 
okraji společnosti, a to s cílem jejich osamostatnění tak, aby mohli 
opět najít své místo ve společnosti. Nosnou činností, která umožňu-
je poslání organizace realizovat, je práce s darovaným textilem 
a dalšími věcmi. Diakonie Broumov sbírá použité ošacení, bytový 
a jiný textil, nádobí a další potřebné věci ve vlastních střediscích 
nebo za pomoci stovek dobrovolníků, kteří darované věci od jednot-
livých dárců shromažďují. 

Co vše můžete darovat? 

 letní a zimní oblečení (dětské, dámské, pánské)

 lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony

 látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky 
látek)

 domácí potřeby – nepoškozené nádobí 

 peří, péřové i vatované přikrývky, polštáře, deky, spací pytle

 veškerou nepoškozenou obuv 

p p



V DATECH HISTORIEŠTĚRBOHOLY

1922

 od 1. 9. 1922 byl defi nitivním řídícím učitelem ve Štěr-
boholech ustanoven pan Ladislav Kučera nar. 1872

1924
 dne 23. prosince 1924 byla zřízena okresní správa poli-
tická v Říčanech a obec Štěrboholy byla proto vylouče-
na ze Žižkova a přidělena do Říčan s právní platností

1925
 živelní pohroma: dne 4.července 1925 snesla se nad 
vsí strašná bouře. Průtrž mračen zničily převážnou 
část úrody

 elektrizace obce: dne 8.listopadu byly vyžádány infor-
mace u Elektrických podniků ohledně elektrizace obce. 
Dne 26. září r. 1926 bylo usneseno, vypůjčiti si na elek-
trizaci obce 100 000 Kč u Vinohradské záložny. Sku-
tečná částka ale byla 76 000 Kč. Občané byli přesvěd-
čováni o výhodách elektrického osvětlení. Bylo konáno 
několik schůzí a dne 23. 7. 1927 byla vypsána soutěž 
na postavení transformační stanice, která byla zadána 
staviteli Štaifovi z Dolních Počernic za částku 22 472 Kč.

1928

 volba starosty: dne 3. dubna 1928 po volbách do obec-
ního zastupitelstva byl zvolen starostou pan Josef Počta 
a náměstkem pan Josef Křen

 zvonička: dne 21. 7. 1928 bylo usneseno, že zvonek ze 
školní budovy bude sejmut a umístěn na nově postavenou 
zvoničku před čp.10, patřící panu Antonínu Petráčkovi

1929
 nápojové dávky byly vybírány

  » z 1 hl. piva  10 Kč

  » z 1 hl. vína  30 Kč
  » z 1 hl. lihovin  30 Kč

 kruté mrazy: od 1.února do 2. března přivalila se mra-
zivá vlna. Mrazy – 34 st.C, zničily stromoví

 autobusová stanice: v listopadu r. 1929 stala se naše 
obec autobusovou stanicí. Autodopravní společnost 
Praha VII, vedla tudy trať. Praha–Štěrboholy–Dubeč
–Koloděje–Šibřina–Sluštice–Škvorec. Do Prahy naši 
občané platili za jízdně 2.60,- Kč.

1930
 Sčítání obyvatel: dne 2. prosince proběhlo II. sčítání 
obyvatel. Štěrboholy měly 646 lidí a 93 domy.

1931

 Sanitní vozidlo: dne 19.listopadu přispěla naše obec na 
sanitní auto Čsl.Červeného kříže do Dolních Počernic 
částkou 350,- Kč.

1932
 Stravování ve škole: ve škole děti dostávají k svačině 
půl litru mléka a v poledne talíř polévky. Jako kuchař-
ky jsou ženy, které se dobrovolně přihlásily ve škole. 
Počet dětí je 30 – 40. Tato akce našla podporu u míst-
ních rolníků, kteří darovali naturálie a živnostníci daro-
vali maso, sádlo a lůj.

 Rádio ve škole: TJ SOKOL a sdružení rodičů kupují 
společně škole radiový přístroj za částku 2.961,- Kč. 
Do výslužby odchází řídící učitel pan Ladislav Kučera.

 Tyršova ulice: pojmenována byla ulice od úřadu potravní
daně čp.34 (dnešní křižovatka Kutnohorská-Ústřední) 
do obce a to ulicí Tyršovou u příležitosti 100letého výročí
narození tohoto zakladatele Sokolstva
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NA POKRAČOVÁNÍ HISTORIE

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

ROK 1917

Šibeniční humor vojáků praví:“Jak je ti, Rakousku,“ozvě-
na odpovídá „ouzko“ nebo :“Jaký je rozdíl mezi vyžraným 
zubem a rakouskou říší?“Tážes se. „Žádný“ odpovídá „je 
také vyžrané“.

Vláda stanovila na vše úřední ceny, za které se mělo pro-
dávati, ale nikdo nekoupil. 
 1g pšenice 60 Kr
 1g žita 620 Kr
 1g ječmene 55 Kr
 „Pod rukou“byly ceny od 200 do 1000 Kr.

Prodávalo se nejraději za tříbené Kr nebo za látky atd. 
Více pěstován obchod výměnný. Jiné ceny

 1kg vepřového masa …40 Kr
 1kg sádla 40 – 60 Kr
 1kg másla 40 Kr
 1m látky na šaty )sukno) 200 – 400 Kr
 1 košile 100 – 250 Kr.

Látky byly i papírové a z kopřivových vláken. Kůže na 
boty drahé. Boty za 70 Kr a výš. Podrážky dělaly se 
i z kousků kůže nebo dřevěné. „Rekvisice s vojáky pro-
hledávají úkryty a zabavují obilí i mouku. U nás nenašli 
ničeho, ale rekvisiční šroub vymáčkl, co se dalo. Lid pro-
jevuje tupou resignaci a nezájem o vše, co se ve světě 
děje, nevěří, že by přeběhlíci-desertáři-zrádci-mohli se 
někdy vrátititi. Odstrašující případy v novinách působily 
na duši lidu. Ten touží již jen, aby už byl konec. To pro-
zrazují i „feldpostky“. Lístky, které posílali vojáci rodinám 
a které se mi dostaly po válce do rukou. 

DO ROKU 1917

Vstupuje se s heslem: Vydržeti (= Aushalten) a lid dodá-
vá: Maulhalten (= a hubu držet). To už je slyšet i reptání. 
Lid učí se číst v novinách mezi řádky. České noviny za-
čínají kolovat po vsi a začíná se debatovat o tom, co se 
děje za hranicemi – Masaryk – Amerika – 24. II. obec 
upisuje 1000 Kr na VII: válečnou půjčku.

Blíží se žně. Osevní výkazy přihlašovaly se nesprávně 
jen proto, aby každý mohl schovati obilí, vědělo se již, že 
válka musí brzo skončiti „Neposílejte vojákům na fron-
tu “, volali. „Budě dříve konec“. „Neodváděje obilí“ neslo 
se tajně od chalupy k chalupě. „Raději to dějte těm ve 
vsi, co nemají“. Za takové nálady v obci vrátil jsem se 

P
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z vojny zase do školy začátkem září 1918. 22. září usne-
seno v obecní radě vypůjčiti 5 000 Kr na aprovizaci pro 
obec.

29. září prodána byla VI. válečná půjčka 1 000 Kr. 

Byl jsem jmenován jednatelem obilní sběrny pro Štěrbo-
holy. Postupoval jsem tak, aby obilí zůstalo doma a ne-
odesílalo se. 

Zavedeny byly mlecí výkazy. Ty musel jednatel vyplniti 
a dávati potvrditi na hejtmanství v Žižkově. Týdně jsem je 
tam nosil. Každá chalupa však měla „mlýn“ doma. Byly 
to jednoduché mlýny-šrotovníčky a na nich v noci se šro-
tovalo obilí-mouka prosívala a zní vařilo a peklo.

Projev českých spisovatelů (1520) z 19. V. 1917, Tříkrá-
lová deklarace ze dne 6. I. 1918, neúspěch na frontě, 
častější zprávy o vojsku československém v Rusku 
a Francii o jeho vítězstvích, častější neumlčené, neu-
tajené vzpoury českých lidí, vracely sebevědomí i do 

našich rodiny. Zvláště mládí hlásilo se k revolučnímu du-
chu. 1. máj podpořen byl Národní přísahou 13. dubna 
1918. My zvěděli, že v síni Smetanově v Obecním domě 
zasedli pod znaky zemí koruny svatováclavské poslanci 
českoslovenští a všech tří sněmů zemských, zástupci 
jihoslovanských národů a členové výkonných výborů 
všech českých politických stran a prohlásili : „ Nebojíme 
se. Národ československý by nezasloužil, aby jej země 
nosila, kdyby poklesl za němého raba velkoněmeckého 
imperialismu, a kdyby po neslýchaných obětech na krvi 
a statcích resignoval na svá nejsvatější práva. I toho ná-
rod nedopustí.“Jirásek končí přísahu slovy: „Nepřátel se 
nelekejte, na množství nehleďte a hledíž a drž se každý 
šiku svého!“.

Ano to byla posila všem i nám v obci a příkaz bourat od 
spodu. Rozmáhají se deserce (útěk) od vojska, dovole-
né se „přetahují“. Dělnictvo v továrnách zdvihá hlavu na-
chází nás, občany štěrboholské ve společném průvodě, 
který končí před Národním divadlem.

Vracíme se posilněni a naplněni vírou, že blíží se konec 
války. Neschází ani opatrníků, kteří varují a i žalují …
četnický strážmistr Horčičk ze Starých Strašnic je však 
dobrý český člověk a dělá jen co musí. Pravda „komisní“ 
ale ví proč. Udání neposílá. Při „vlastizrádných řečích“ 
jen významně se vzdaluje, aby náladu nerušil. Často 
jsem s ním i v noci šel a pověděli si více. Píši to proto, 
abych uvedl na pravou míru osobnost tohoto strážmistra.

pokračování příště...

knihovna

10

Výběr nových knih:

 Chumelení – Jiří Kahoun (pohádka)

 Líbáš jako Bůh, Líbáš jako ďábel – Marie Poledňáková (román)

 Mafi e matek – Kerstin Gierová (román)

 V moři jsou krokodýli – Fabio Geda (pravdivý příběh ze života)

 Hitlerovi Vikingové – Jonathan Trigg (skutečné příběhy z historie)

 Vizita s Oscarem – David Dosa ( pravdivý příběh ze života)

 Setba – Fran Rayová (ekothriller)

 Marek Šindelka – Zůstaňte s námi (soubor osmi povídek a novel) 

 Přiznání – John Grisham (román)

 Dům Tibeťanky – Federica de Cesco (sága jedné rodiny)

 Pád Titánů – Ken Follett (1. část trilogie historické ságy století)

Otevírací doba: pondělí od 16:00 hod do 17:30 hod 



PO 255 LETECH 
OPĚT VE ŠTĚRBOHOLECH
27. 4. – 29. 4. 2012

Pátek 27.4.
18:00 * PŘÍJEZD VOJSKA, STAVĚNÍ DOBOVÉHO 

TÁBORA NA TRAVNATÉ PLOŠE U ZVONICE 
– možnost prohlídka táborového ležení

Sobota 28.4.
9:00 * ukázky pochodových cvičení vojáků 

v dobových uniformách 

10:00 * pochod k památníku – ulice U Radiály

11:00 – 13:00 * REKONSTRUKCE BITVY NA POLÍCH 
U PAMÁTNÍKU a následný přesun do tábora

16:00 * ČAROVNÝ LES pro děti 
Start v lesíku ulice Nad Horizontem 
– startovné: 1 dítě 30 Kč, 2 děti 50 Kč, 3 děti 60 Kč
Pro každé dítě, které projde čarovný les, buřtík
na opékání zdarma – pečivo a ostatní zajištěno.

18:00 * DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ - POHÁDKA 
PRO DĚTI 

18:30 * zapálení čarodějnického ohně

19:00 – 24:00 * VYSTOUPENÍ ŽIVÉ KAPELY BLEK FLEK
Po celou dobu akce je možné si zakoupit občerstvení a ve 
spolupráci s pivovarem Ferdinand je zajištěno tekuté osvěžení.

1757 BITVA U ŠTĚRBOHOL

rrrrdidididinanananaaandndndnd jjj jjjje ee e zazazaajijijijjj štštštš ěě

Městská část 
Praha 
Štěrboholy

Mateřské
centrum 
Klubiště

IR 
Teutschmeister 
1757

Pivovar
Ferdinand
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V letošním školním roce 
se již všech pět ročníků 
ZŠ Štěrboholy učí podle 

Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělá-
vání, Tvořivá škola – Naše cesta, jehož mottem se stal 
citát čínského fi losofa Konfucia: „Třemi cestami můžeme 
dojít k moudrosti: První je cesta zkušenosti – to je cesta 
nejtěžší. Druhá je cesta napodobení – to je cesta nejleh-
čí. Třetí je cesta přemýšlení – to je cesta nejušlechtilej-
ší.“ A i když se v procesu vzdělávání všechny tři cesty 
vzájemně prolínají, snažíme se žáky směrovat právě na 
tuto třetí cestičku. Chceme je vést k tomu, aby vše nové, 
pokud to jen trochu jde, získávali na základě vlastních 
myšlenek – objevování. Snažíme se v žácích nehromadit 
jen množství vědomostí místo jejich kvality, ale jde nám 

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁŠKOLA

o to, co nejvíce rozvíjet jejich schopnost myšlení a se-
znamovat je s pracovními metodami a postupy tak, aby 
je uměli uplatnit v životě a mohli se sami dále vzdělávat. 

VYCHÁZÍME Z POZNATKŮ, ŽE:

 v základním vzdělávání jde o to, aby si žáci osvojili 
základní poznatky o životě kolem sebe (nelze naučit 
vše, k čemu lidstvo v poznání došlo)

 k učení je třeba žáky motivovat, je důležité činit učivo 
zajímavým a přiměřeným jejich věku

 nejlepších a trvalých výsledků lze dosáhnout na zá-
kladě porozumění určitému jevu, a k tomu lze dospět 
tehdy, když žák zapojí do učení co nejvíc smyslů

 chceme-li dosáhnout dobrých výsledků u všech žáků, 

NĚCO MÁLO K NAŠEMU ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU 
PROGRAMU
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musíme jim dát prostor pro učení, protože stejných vý-
sledků nelze dosáhnout u všech žáků za stejnou dobu

 kvalitu vzdělávání neurčuje množství poznatků, ale je-
jich propojenost, smysluplnost a použitelnost pro život

 efektivitu vzdělávání nelze založit jen na posuzová-
ní chyb žáků, ale je nutné využít nové mechanismy 
k hodnocení výsledků vzdělávání postavené na 
průběžném hodnocení činností žáků, na ověřování 
schopnosti řešit problémy komplexně a na celkovém 

posunu žáka nejen v kvalitě vědomostí a rozvoji vědo-
mostí, ale zejména v komplexním rozvoji osobnosti žáka

 pozitivně laděné hodnotící soudy, užívané průběžně, 
mají vyšší motivační hodnotu a vedou k celkově dob-
rému zvládání učiva

I když náš školní vzdělávací program bude určitě ještě
procházet procesem vývoje, věřím, že jeho základ je 
pevný a neměnný.

Mgr. Eva Kollmannová, ředitelka ZŠ a MŠ

OHLÉDNUTÍ ZA I. POLOLETÍM 
2011/2012 VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Cílem naší práce ve školní družině je především spoko-
jenost dětí. Jde nám o to, aby děti školní družinu nebraly 
jen jako povinnost nebo nutné zlo, ale aby do školní dru-
žiny chodily rády a vzpomínky na ni se jim vybavovaly 
ještě dlouhá léta. 

Proto se snažíme vytvářet co nejbohatší program jak 
v rámci jednotlivých koutků, tak i při „celodružinových“ 
akcích, které pořádáme přibližně jednou do měsíce.

Tradiční zářijovou akcí je již několik let oblíbená rodinná 
soutěž Hoď si svůj koš. Děti a jejich rodinní příslušníci 
hází po dobu jednoho týdne na koš. Cílem je nastřílet co 
nejvíce košů. V jednom dni má každý soutěžící tři poku-
sy, které nelze převádět do dne následujícího. Vyhrává 
ten žák, jehož rodinný tým nastřílí co nejvíce košů.

V měsíci říjnu probíhala Sběrová soutěž, ve které bylo 
během deseti dnů nasbíráno 2 840 kg starého papíru. 
Při besedách v jednotlivých koutcích jsme si vypravovali 
o významu a důležitosti třídění odpadu a uspořádali jsme 
také malou výstavu výrobků z recyklovaného papíru.

Od začátku listopadu jsme pak pilně vyráběli drobné 
suvenýry do stánků na Adventní zastavení, při kterém 
si následně děti vyzkoušely, jaké je to být dobrým pro-
davačem. 

Začátkem prosince se jednoho dne změnil sportovní 
koutek v opravdové peklo plné čertů. Děti si toto od-
poledne pěkně užily, zasoutěžily si a mnozí si i kopýtko 
při tanci na Čertovské diskotéce ošoupali.

Letošní zimu, která ze začátku ochudila děti o radovánky 
na sněhu, jsme si zpestřili Bey Blade turnajem. Pro ne-
zasvěcené je Bey Blade jakousi obdobou „Káči“, která se 
roztáčí pomocí malého plastového pásku. Soutěží se ve 
dvojicích a vyhrává ten, komu se Bey Blade nejdéle točí. 
Přestože se jedná o ryze klučičí zábavu, propadlo kouzlu 
této hry i několik děvčat, a v bojích si vedou velmi úspěšně.
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První pololetí jsme zakončili módním odpolednem Fa-

shion day. Jednalo se přehlídku módních trendů, účesů 
a líčení. Ohromující byla účast žáků 5. ročníku, kteří si na 
toto odpoledne prohodili role. Chlapci předváděli dívčí 
modely a děvčata naopak klučičí. Děti se výborně bavily 
a odpoledne si pěkně užily. 

Snažíme se nabízet takové množství aktivit, aby si kaž-
dý našel to, co je mu nejbližší, rozvíjel své schopnosti 
a dovednosti, a přitom se ještě dobře bavil. Soudě dle 
spokojených tváří dětí (viz foto) věřím, že se nám to ale-
spoň částečně daří.

Lenka Kuchinková, 
vedoucí Školní družiny

Přestože se každý 
po zimě rád těší na
jaro, rádi bychom 
se s vámi podělili 
o naše vzpomínky 
z období adventu, 
který se v mateř-

ské škole stal tradicí. Asi největším očekáváním plným 
těšení a vzrušení je příchod Mikuláše. I letos se našli 
ochotní rodiče našich dětí, kteří v převlecích nebes-
kých a pekelných bytostí převzali sepsanou knihu hří-
chů i dobrých skutků a nedočkavým dětem prozradili, 
co všechno kdy viděli a co jim za celý rok od poslední 
návštěvy neuniklo. Děti s čertími růžky na hlavě a tvá-
řičkami umazanými od uhlí dokázaly, že malými čertíky 
opravdu jsou, ale roztomilými čertíky, co do pekla urči-
tě nepatří. A tak čert jen smutně tahal pytel za sebou, 
občas zarachotil řetězem, a když se některému malému 
čertíkovi objevily slzičky na tvářích, už tu byl anděl se 
svými hřejivými křídly, aby malému čertíkovi dodal odva-
hy. A ve chvíli, kdy děti čertovi podrbaly kožich od blech 
a zazpívaly písničku, nikdo se ho už nebál!

Další velké těšení je na vánoční stromeček a dárečky 
pod ním. I tyto Vánoce měly děti z obou tříd bohatou 
nadílku také díky fi nančnímu přispění rodičů našich dětí. 
A my jim tímto ještě jednou děkujeme.
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A čím na Vánoce každým rokem udělají radost zase děti 
svým rodičům? Kromě vyrobených dárečků a přáníček 
je to vždy nějaké pohádkové překvapení plné písniček 
a tanečků. Letos se mladší děti pochlubily rodičům  po-
hádkou „O pyšném oslíkovi“ a starší děti  pohádkou „Jak 
medvíďátka hledala mámu medvědici“. 

Naše děti si letos sněhu v Praze příliš neužily. Děti ze třídy 
Medvíďátek měly však to štěstí, že letošní školka v přírodě 
připadla právě na zimní období. Báli jsme se dešťů a plís-
kanic, ale na Vysočině, v malebné vesničce Vřesník, čekal 
na děti sníh. A tak jsme si všichni, malí i velcí, užili dová-
dění na sněhu, bobování, koulování a stavění sněhuláků. 
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MASOPUSTNÍ REJ

Již s předstihem proběhl 20. led-
na v Rodinném klubu Veselý čertík 
Masopustní rej. V klubu se sešlo 
přes třicet dětiček a jejich rodičů, 
aby si společně vyrobili veselé 
masky. Děti se proměnily v kočič-

ky, indiány, klouny, princezničky a jiné pohádkové by-
tosti. Některým dětem jsme namalovali masky i přímo 
na obličejíček. Na závěr proběhla přehlídka masek na 
maškarní minidiskotéce. Nejen díky snaze organizátorů 
ale i rodičů se odpoledne moc vydařilo a udělalo všem 
dětem velkou radost. Takovéto akce pořádáme vždy tak 
jednou do měsíce, více na www.veselycertik.cz

Petra Brabcová
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Letní VODÁCKÝ
putovní TÁBOR 
Sbor dobrovolných hasičů Dubeč pro vás letos při-
chystal letní vodácký putovní tábor na řece Otavě 
v jižních Čechách. Tento vodácký tábor se bude konat 
v období od 30. 6. 2012 do 14. 7. 2012 a je určen pro 
děti a mládež ve věku od 11 do 16 let. Děti se na tá-
boře naučí spoustu nových dovedností, poznají nové ka-
marády a nasbírají nové zážitky. Podrobnější informace 
získáte na www.sdhdubec.cz nebo na e-mailové adrese 
vodackytabor@sdhdubec.cz.

Kulíškov pro nejmenší oslavuje spolu s vašimi dětmi třetí 
rok své činnosti. Děti si u nás hrají, zpívají, malují, cvičí, 
poznávají nové kamarády a učí se novým dovednostem. 
Naší snahou je, aby se u nás děti cítily dobře a také se 
sem rády vracely. 

Více o nás a i o našem programu se dozvíte na našich 
webových stránkách: http://www.predskolka-kuliskov.cz/ 

Přijímáme děti od dvou let, během celého roku, a tak se 
k nám můžete po telefonické domluvě (602 281 186, 602 
688 426) přijít podívat. 

Rády bychom poděkovaly Úřadu městské části Praha 
– Štěrboholy za vstřícnost a podporu naší školičky.

Za Kulíškov Hanka Škodová a Olga Kozačová

KULÍŠKOV 
pro nejmenší

A ještě jedno malé ohlédnutí za podzimem a hledáním 
skřítka Podzimníčka.

Bc. Yvona Grunclová, zástupkyně ředitelky pro MŠ



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 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 2012

SPORT
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Významnou sportovní událostí na území naší městské 
části je už tradiční zimní fotbalový turnaj Teskahor Cup 
o putovní pohár starosty MČ Štěrboholy Františka Ševíta. 
Koná se na hřišti s umělým trávníkem 3. generace ve 
sportovním areálu ve Štěrboholech a letos měl na pro-
gramu již osmý ročník. Jeho vítězem se stal tým Sokol 
Nová Ves pod Pleší, jinak také lídr jedné ze dvou středo-
českých skupin I. A třídy.

Jak už z názvu samotného vyplývá, generálním sponzo-
rem je štěrboholská fi rma Teskahor s.r.o., jež se zabývá 
úpravou fotbalových, golfových, softbalových i ragbyo-
vých travnatých hřišť a letištních ploch. K dalším mece-
nášům turnaje, který nabízí nejlepším týmům hodnotné 
ceny, patří fi rmy Select, Royal a Multipower.

Turnaj bývá zajímavou konfrontací pražských a středo-
českých týmů na úrovni přeboru, I. A tříd a zčásti i I. B 
tříd. Nejlépe obsazen byl v předloňském ročníku, kdy zde 
měly své zastoupení dokonce i týmy z ČFL a divizí. To už 
konkuroval natolik kvalitně obsazeným zimním turnajům, 
jakými jsou Vyšehrad Cup nebo Memoriál Jiřího Kolína na 
Meteoru.

Od roku 2005, kdy už u zrodu turnaje byl současný 
předseda SK Viktoria Štěrboholy Karel Horčík, fi guruje 
na listině jeho vítězů osm jmen, konkrétně pěti pražských 
klubů a tří středočeských. Dosud nikomu se však nepo-
dařilo vyhrát Teskahor Cup dvakrát.

V letošním roce se jej zúčastnilo celkem čtrnáct muž-
stev rozdělených do dvou skupin po sedmi, kde se její 
účastníci střetli systémem každý s každým. Turnaj poté 
vyvrcholil dvěma hracími víkendy o konečné umístění, 
přičemž nejlepší dva týmy z obou skupin na sebe na-
razily nejprve křížem v semifi nále (první proti druhému 
a obráceně) a na závěr ve fi nále a souboji o 3. místo.

Finálový duel nabízí každoročně dramatickou podívanou 
a velmi dobrý fotbal. Nejinak tomu bylo i letos, kdy měl 
navíc souboj o prvenství dramatický sportovní průběh. 
Sokol Dobřichovice, který si zahrál fi nále už před rokem 
(tehdy podlehl týmu ČAFC Praha), vedl v poločase již 
2:0 brankami svého kanonýra Kalivody a Frohny, čerstvé 
posily z divizního Vyšehradu. Po změně stran naopak 
dominoval Sokol Nová Ves pod Pleší a třemi góly se po-
staral o dokonalý obrat! Dvakrát se trefi l Staroba, jednou 
Pacina, a tak pohár putoval do vísky s pouhými osmi 
sty obyvateli, ležící směrem na Příbram poblíž Dobříše. 
V souboji o bronz Sparta Krč porazila Sokol Klecany 4:2.

Nejlepším střelcem turnaje se stal David Filinger právě 
z týmu Klecan. Bývalý prvoligový fotbalista Plzně a také 
futsalový reprezentant zatížil konta soupeřů 11 góly! Další
pořadí: 8 branek – Kalivoda, 7 – Karda (oba Dobřichovi-

ce), 7 – Machuta (Hřebeč), 7 – Pfeifer (Klecany), 6 – Kej-
ha (Union Vršovice).

KONEČNÉ POŘADÍ TESKAHOR CUPU

1. Sokol Nová Ves pod Pleší, 2. Sokol Dobřichovice, 3. 
Sparta Krč, 4. Sokol Klecany, 5. FK Říčany, 6. Union Vr-
šovice, 7. SK Hřebeč, 8. Slavoj Podolí, 9. 1999 Praha, 10. 
Slovan Kunratice, 11. Viktoria Štěrboholy, 12. Sokol Dolní 
Počernice, 13. Sokol Cholupice, 14. SK Hostivař.

DOSAVADNÍ VÍTĚZOVÉ TESKAHOR CUPU

2005 Slavoj Podolí, 2006 Slovan Kunratice, 2007 Sokol 
Zásmuky, 2008 Union Vršovice, 2009 SK Motorlet Pra-
ha, 2010 Slavoj Řevnice, 2011 ČAFC Praha, 2012 Sokol 
Nová Ves pod Pleší.

Denis Postler

Štěrhoboly žijí 
i přes zimu 

FOTBALEM
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JIŘÍ PROVAZNÍK
Specializace: párové disciplíny
Nejvyšší dosažené úspěchy:
mistr ČR, reprezentant ČR,
účastník MS, 49. hráč světa

MGR. LUCIE STAŇKOVÁ
Absolventka FTVS UK:

specializace trenérství badmintonu
Trenér I. třídy ČBaS

PRO BADMINTON TO NEJLEPŠÍ

Chcete se seznámit s badmintonem?

 Ve štěrboholské badmintonové hale tuto
  možnost máte denně od 8 do 22 hodin!

Nabízíme Vám: 

 badmintonová školička pro děti 

 individuální lekce s trenérem

 pořádání fi remních turnajů

 liga neregistrovaných hráčů

 dovolená s badmintonem 
  (www.victor.cz) 

Adresa: 

U Školy 430, 
102 00 Praha 10 – Štěrboholy, 

Tel.: +420 721 559 961

Web: www.victor.cz

Mail: badminton@victor.cz

SPORTOVNÍ HALA
Štěrboholy



SENIORŮKLUB
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V poklidném předvánočním čase se konalo tradiční 
setkání našich seniorů. Bylo pro ně připraveno bohaté 
pohoštění a veselá zábava za účasti dětské taneční 
skupiny Dixi, která vystupovala pod vedením paní 
Bartoňové. 

Gratulace

Letos se někteří naši spoluobčané dožívají krásného 
jubilea a my jim tímto chceme popřát všechno 

nejlepší k narozeninám!

» VRÁNOVÁ VĚRA «
narozena dne 6. 7. – 80 let 

» PETŘÍČKOVÁ BLAŽENA «
narozena dne 19. 7. – 90 let 

Domovník klubu seniorů:
od nového roku – paní Štěpařová

Kontakt: K učilišti 50, Praha 10 – Štěrboholy
PRAVIDELNÉ SETKÁVÁNÍ SENIORŮ » UTERÝ A ČTVRTEK » 9:00 – 12:00 hod.



21

Po několika měsících příprav a vyjednávání s pražský-
mi městskými částmi a Magistrátem hl. m. Prahy byl dne 
10. února 2012 spuštěn portál Chodci sobě provozovaný 
občanskými sdruženími Pražské matky a Oživení. Tato on-
line platforma poskytuje prostor pro nahlášení problémů, 
se kterými se setkávají pražští chodci na svých cestách. 
Tyto podněty jsou poté evidovány, zobrazovány na mapě 
a zasílány samosprávám městských částí k řešení, které 
jej mohou využít k získání komplexnějšího přehledu o pro-
blémech chodců ve své lokalitě, reagovat na podněty 
a o způsobu jejich řešení občany informovat. Veřejnost 
pak může sledovat stav řešení podnětů, odebírat aktuální 
informace, hlasovat o nejproblematičtějších místech a díky 
propojení se sociálními médii mezi sebou komunikovat.

KÝM JE DNES PRAŽSKÝ CHODEC?

V Praze jsem se narodila, vyrůstala a žít zde chci i na-
dále. Mám ji ráda, i přes řadu nevýhod, které život v ní 
přináší. Dopravní přetížení, špatná kvalita ovzduší, ubý-
vající zeleň, bariéry a nebezpečná místa pro chodce, za-
konzervování či výstavba nových kapacitních komunikací 
v centrální části města – to jsou jen příklady takových ne-
gativ. „Města jsou pro lidi, ne pro auta,“ vyjadřuje se jeden 
z občanů na facebooku portálu. S tím mohu jen souhlasit.

I přesto, že chodec je tím nejzranitelnějším, z nepocho-
pitelného důvodu je v případě nehody často právě on 
považován za toho, kdo si měl dávat větší pozor, neměl 
do silnice vstupovat, neměl na tom místě vlastně vůbec 
být... Je tím, kdo se musí téměř denně vymezovat vůči 
všudypřítomnému provozu, proplétat se mezi parkujícími 
auty, čekat na svou velice krátkou zelenou, uchylovat se 
do špinavých podchodů. Jeho hlas volající po změně 
nemá moc velkou váhu. 

JAK VZNIKL PORTÁL CHODCI SOBĚ

K vytvoření portálu nás vedly několikaleté zkušenosti 
z naší spolupráce s občany, kteří se na nás obracejí s žá-
dostí o pomoc či radu při řešení problémů s dopravou. 
Někdy jsou to rodiče či učitelé dětí, jindy lidé, kteří si neví 
rady, jak a s kým situaci řešit. Chtěli jsme dát možnost 

zviditelnit problematická místa na mapě, aby je mohli 
sledovat nejen další lidé, ale i městské části nebo ma-
gistrát, do jejichž kompetence spadá řešení problémů. 
Novým impulsem pro oprášení nápadu vytvořit mapu 
pro pražské chodce byla návštěva workshopu v rámci 
soutěžní sekce New Media for Social Change festivalu 
Jeden svět 2011, jehož cílem bylo seznámit nevládní or-
ganizace a občanské iniciativy s výhodami a možnost-
mi sociálních sítí. V kombinaci s navazující grantovou 
podporou od Nadace Open Society Fund, se nám po-
dařilo náš záměr po několika letech zrealizovat. Pomohl 
nám i kontakt na slovenskou nevládní organizaci Inštitút 
pre dobre spravovanú spoločnosť, která provozuje ob-
dobný portál www.odkazprestarostu.sk a poskytla nám 
jeho redakční systém jako základ našeho portálu. 

CHODCI SOBĚ DNES

Portál funguje necelé tři týdny a již za tak krátkou dobu 
na něj lidé uložili téměř 100 podnětů, které byly zaslány 
lokálním samosprávám k řešení. Na připojeném face-
booku přibývají fanoušci a neutichl ani zájem médií. 
Naše plány do budoucna

Portál Chodci sobě budeme dále vylepšovat, připra-
vujeme aplikaci pro smartphone, kterou si budou moci 
lidé zdarma stáhnout a zasílat jejím prostřednictvím 
podněty přímo z ulice. Ovšem aktivní musí být i samot-
ní občané a zástupci samospráv. Není v našich silách 
sledovat a urgovat řešení všech nedostatků. Portál by 
měl pomoci lidem v jednotlivých lokalitách Prahy spojit 
síly při dosahování změn a lépe komunikovat mezi se-
bou i se svými městskými částmi. Samosprávám by měl 
přinést nenahraditelné informace přímo z terénu, podle 

kterých se budou moci lépe rozhodovat, 
jakých úprav je nejvíce zapotřebí.

Petra Lukešová, koordinátorka projektu 
Chodci sobě

www.chodcisobe.cz

Další fungování platformy Chodci sobě se 
neobejde bez podpory občanů a institucí. 
I malý příspěvek má pro nás velkou hod-
notu a pomůže nám fungovat dále a portál 
rozvíjet. Děkujeme všem, kteří nás již pod-
pořili pochvalou či darem.

Velmi nebezpečný přechod v zatáčce na cestě do školy
Radlická, Praha 5
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MINI STUDIO 
ORIGINÁL

K A D E Ř N I C T V Í
dámské, pánské, dětské

PROVOZNÍ DOBA
Po – Pá » 8:00 – 16:00
 » od 16:00 na objednání
So – Ne » na objednání

Měcholupská 302/29
Praha 10 – Štěrboholy
tel.: 608 067 718
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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

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

info@vizazstudio.cz, www.vizazstudio.cz
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POVOLOVÁNÍ
A LEGALIZACE STAVEB

Zajišťuji  územní řízení

  ohlášení stavby

  stavební povolení

  dodatečnou legalizaci staveb

  kolaudační řízení

  vklady do katastrů

včetně zastupování na příslušných úřadech

Ing. Jitka Lazarčíková 

    tel. 725 500 898, lazarcikova@seznam.cz

Maminky, 

naučíme Vás podnikat

Rodičům z hl. m. Prahy ZDARMA nabízíme:
  Vzdělávací kurz, praxi a individuální poradenství

  Pomoc při rozjezdu podnikání

  Hlídání dětí při kurzech

  Začátek 26. 3. 2012

  Účast zdarma včetně občerstvení a příspěvku na MHD

Registrace a informace: 724 535 898, info@cestakpodnikani.cz, www.cestakpodnikani.cz

Registrujte se na 

www.cestakpodnikani.cz

Podnikání = seberealizace + děti

cesta-final.indd   6 9.1.2012   12:20:31

* kosmetické ošetření 

* prodlužování řas 

* vizážistika 

* anticelulitické zábaly 
a masáže 

* poradenství barvy 
a styl

PSACÍ STROJE, KALKULAČKY – OPRAVY, PRODEJ 

Tel. 241 412 507, www.psacistroje.cz 




