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ÚVODNÍK

Vážení spoluob-
čané a čtenáři, 
 dovolte, abych 

vám popřál do nového 
roku zdraví, spokoje-
nost a osobní i pracovní 
úspěchy.

Co nového nám přine-
sl začátek roku 2013?

Jistě jste zaznamenali 
začátek stavebních pra-

cí na nových odděleních mateřské školy v parku 
Hrušov. Proběhly úpravy terénu a umístění kotví-
cích prvků pro obytné moduly. Stavbu zajišťuje 
firma CUBESPACE s.r.o., která vzhledem k nej-
výhodnější nabídce zvítězila ve výběrovém říze-
ní. Termín dokončení stavebních prací je 20. 5. 
2013, tudíž od 1. 9. 2013 by mělo dojít ke zvýšení 
kapacity mateřské školy o 50 dětí. Průběžně také  
pracuje pracovní komise, která řeší záležitosti  
související s budoucím provozem (personální 
a materiální zajištění, výdej stravy). O aktuálních 
podrobnostech budete včas informováni při zá-
pise do MŠ, na webových stránkách ZŠ a MŠ 
a městské části Praha Štěrboholy.

Od 1. 1. 2013 začal provoz sportovní haly s novým 
nájemcem Hamr sport a.s. Využití haly zůstává 

V stejné, v areálu jsou zachovány kadeřnictví Garo 
i předškolní zařízení Kulíškov.

Koncem ledna se konal v sokolovně již třetí My-
slivecký ples. I tentokrát se všichni bez rozdílu 
věku dobře bavili. Dlouhé večerní šaty a spole-
čenské účesy dam i společenské obleky pánů 
dokazují, že tento ples je skutečně společen-
skou událostí. Tombola byla bohatá, a tak bylo 
možné v nočních hodinách vidět ve Štěrboho-
lech postavy s bažantem, daňkem či divokým 
kancem v ruce.

Rád bych vás pozval v sobotu 2. 3. 2013 na další 
společenskou akci, kterou bude Maškarní ples. 
Jistě bude pro Vás příjemným zpestřením dlou-
hého zimního období. 

Městské části Praha Štěrboholy byla poskyt-
nuta dotace z Ministerstva životního prostředí 
v operačním programu Životní prostředí, výzva 
č. 26 s názvem akce „Zameteme ve Štěrboho-
lech po prášících automobilech“. Dotace činí 
2,1 mil. Kč a je účelově určena na nákup zame-
tacího a úklidového vozu. Již od léta si bude-
me uklízet naše komunikace a chodníky sami 
a doufám, že to přispěje k celkovému vzhledu 
a čistotě městské části.

František Ševít,
starosta
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Kapela Regent

Ve víru tance

ObčerstveníTombola

Ukázka Salsy

Nový povrch v hale



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/KOPIE S LISTINOU 
A OVĚŘOVÁNÍ PRAVOSTI PODPISU:
	PO, ST » 8:00 – 12:00, 12:30 – 17:00
	ÚT, ČT » 8:00 – 12:00

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

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, Spáčil Radek 

OKRSKOVÁ SLUŽEBNA:
	U Školy 286, Štěrboholy, Praha 10
	tel.: 272 700 205

ÚŘEDNÍ HODINY:
	pondělí » 13:00 – 18:00 hod.
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Jak probíhalo 1. a 2. kolo 
VOLEB PREZIDENTA ČR 
VE ŠTĚRBOHOLECH

Voličů v seznamu – 1 211

Volební účast v % 74,65
K. Schwarzenberg 46,56

J. Fischer 14,63

M. Zeman 13,96

J. Dienstbier 8,53

V. Franz 5,54

P. Sobotka 3,32

T. Fischerová 3,10

Z. Roithová 3,10

J. Bobošíková 1,21

VÍTÁNÍ
OBČÁNKŮ

Srdečně zveme všechny nové občánky i jejich ro-
diče a prarodiče ke slavnostnímu uvítání občánků, 
které tradičně  připravujeme v květnu t.r. Akce je 
určena dětem s trvalým pobytem v městské čás-
ti Praha – Štěrboholy. Žádáme rodiče, kteří mají 
zájem se této akce zúčastnit, aby kontaktovali 
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. 2013. Pozvánku s uvedením přesného data 
Vám zašleme včas na Vámi uvedenou adresu. 

Těšíme se na Vaši návštěvu.
Jana Vydrářová, tajemnice ÚMČ
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Voličů v seznamu – 1 226

Volební účast v % 73,16
K. Schwarzenberg 71,52

M. Zeman 28,472.
 K

O
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ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA
Výběr z usnesení 2012 zastupitelstva městské části 

Výběr z usnesení zastupitelstva městské 
části za období říjen – listopad 

BERE NA VĚDOMÍ

	Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na 
veřejnou zakázku „Výstavba mateřské školy 
Štěrboholy systémem obytných modulů“ 

	Protokol o dokončení posouzení kvalifikace, do-
končení posouzení nabídek a hodnocení nabídek 

ROZHODUJE

	o zadání veřejné zakázky „Výstavba mateřské 
školy Štěrboholy systémem obytných modulů“ 
uchazeči CUBESPACE s.r.o. se sídlem Na Háj-
ku 481, 180 00 Praha 8, IČ: 27886794, jehož 
nabídka je pro městskou část nejvhodnější. 

SCHVALUJE

	zvýšení sazby hodinového nájemného za tělo-
cvičnu v ul. Granátnická na 350 Kč s účinnos-
tí od 1. 10. 2012 vzhledem ke zvyšujícím se 
cenám energií.“

UKLÁDÁ 

	tajemnici ÚMČ ve spolupráci s městskou poli-
cií a komisí MČ pro životní prostředí zmapovat 
pozemky, jejichž majitelé zanedbávají pravi-
delnou údržbu a předložit jejich seznam za-
stupitelstvu.

SCHVALUJE

	poskytnutí finančního daru ve výši 1 tis. Kč na 
osobu občanům městské části Praha – Štěrbo-
holy nad 80 let v souvislosti s růstem životních 
nákladů

	úpravy rozpočtu městské části Praha – Štěrbo-
holy na rok 2012

SCHVALUJE

	s účinností od 1. 1. 2013 pronájem sportovního 
areálu Štěrboholy společnosti HAMR – Sport 
a.s. se sídlem Praha 10, K Prádelně 1/183, IČ 

25083261, jejíž nabídka je pro městskou část 
nejvýhodnější

ZAMÍTÁ

	žádost o pronájem části pozemku parc. č. 
456/5 v k.ú. Štěrboholy společnosti DD Ne-
twork s.r.o. za účelem instalace a provozování 
oboustranného reklamního zařízení typu LED 
obrazovky o velikosti 1152 x 480 cm.

SCHVALUJE

	prodloužení platnosti smlouvy o výpůjčce ne-
bytových prostor v ul. K Učilišti 50, Praha 10 
– Štěrboholy mateřskému centru Klubiště do 
30. 9. 2013.

BERE NA VĚDOMÍ

	písemnou zprávu zadavatele k veřejné zakáz-
ce „Výstavba mateřské školy Štěrboholy sys-
témem obytných modulů“ 

SCHVALUJE

	směnu části pozemku parc. č. 326/1 – za-
hrada v k.ú. Štěrboholy oddělené geomet-
rickým plánem č. 1077-123/2012 ověřeným 
Ing. Zdeňkou Přibylovou dne 18. 6. 2012 
pod č. 101/2012 a potvrzeným dne 4. 7. 
2012 Katastrálním úřadem pro hlavní město 
Prahu pod č. 2488/2012 a označené jako 
parc. č. 326/6 o výměře 36 m2 ve vlastnic-
tví pana Ing. Vladimíra Poříze a paní Aleny 
Pořízové, bytem Úvaly, Dobrovského 1439 
za část pozemku parc.č. 326/2 – zahra-
da v k. ú. Štěrboholy oddělenou stejným 
geometrickým plánem a označenou jako 
parc.č. 326/7 o výměře 36 m2 ve vlastnictví 
obce, správa nemovitosti svěřena městské 
části Praha – Štěrboholy.

SCHVALUJE

	záměr pronájmu nebytových prostor – bývalý 
koloniál v ul. Měcholupská
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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 tajemnice úřadu MČ nebo na tel.: čísle 272 500 951.

SOUČASNÉ VYUŽITÍ
PO 19:30 – 20:30 Rehabilitační cvičení
ÚT 19:00 – 20:30 Soukromé taneční kurzy
ST 17:00 – 18:00 Taneční pro školní děti

19:30 – 20:30 Rehabilitační cvičení
ČT 15:30 – 16:30 Klubiště Zumba

16:30 – 17:30 Klubiště Zumba
18:00 – 19:30 Apoštolská církev
19:30 – 21:15 Flame Dance – taneční kurz 

PÁ 16:00 – 17:30 Taneční pro školní děti
NE 16:00 – 18:00 Apoštolská církev

19:00 – 20:00 Cvičení na balančních pomůckách
20:00 – 21:00 Cvičení na balančních pomůckách

Praha – Dubeč
Praha – Dolní Měcholupy
Praha – Štěrboholy

ÚTERÝ » 26. 2. | 7. 5. | 6. 8. | 5. 11.
	nám. U lípy Svobody 15:00 – 15:20

	ul. Starodubečská 15:30 – 15:50
 (u servisu Oása)

	ul. U prodejny  16:00 – 16:20

	Lipové nám. – Dubeček 16:30 – 16:50

	ul. Pod lesíkem  17:10 – 17:30
 (u stání kontejnerů)

	ul. Parková 17:40 – 18:00
 (u stání kontejnerů)

	ul. Ústřední 18:10 – 18:30
 (u samoobsluhy)

	ul. Ústřední 18:40 – 19:00
 (na konečné autobusu)

knihovna
Výběr nových knih:
	Alexander Poter – Dávné pověsti národa českého
	Michal Vieweg – Mráz přichází z hradu
	Halina Pawlowská – Strašná nádhera
	E. L. James – Padesát odstínů šedi
	Mariusz Szczygieł – Láska nebeská
	Jan Hnízdil – Mým národům
	Vlastimil Vondruška – Osmanský tábor
	Madeleine Albrightová – Pražská zima
	Josef Laufer – Roura od kamen a jiné povídky
	Martina Formanová – Snědla dětem sladkosti
	Jonas Jonason – Stoletý stařík, který vylezl 

z okna a zmizel
	Irena Obermannová – Tajná kniha
	Adler Olson – Vzkaz v láhvi

NEBEZPEČNÝ
ODPAD
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Maškarní ples
PŘÁTELÉ TANCE A DOBRÉ ZÁBAVY VE SPOLUPRÁCI S MĚSTSKOU ČÁSTÍ PRAHA – ŠTĚRBOHOLY 

POŘÁDAJÍ 

který se koná 

2. března 2013 od 20.00 hodin
V Sokolovně Štěrboholy, ul. Granátnická

K tanci a poslechu zahraje skupina REGENT
Očekáváme vytříbený vkus masek | soutěž o nej … masku | bohatá tombola

Vstupné 150 Kč

Přijměte naše srdečné pozvání
Těšíme se na Vás

Dokážeme 
protančit 

dva plesy v sezoně
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ŠTĚRBOHOLY V DATECH HISTORIE

8

1934
	Dary škole – dne 29. 9. 1934 darovala měst-

ská spořitelna na Královských Vinohradech 
celkem 17 vkladních knížek s vkladem 5,-K. 
Knížky byly rozdány nejmladším dětem I. tří-
dy. Dále pan Jaroslav Janouš daroval škole ve 
Štěrboholech obraz presidenta, dále vycpa-
ného sýčka a poprsí Bedřicha Smetany a pla-
ketu J. K. Tyla.

1935
	Hasiči – dne 5. 5. 1935 bylo zakoupeno hasič-

ským sborem 50 kg sádry na vymazání skulin 
v hasičské zbrojnici za 20,- Kč.

	Knihovna – dne 306.1935 měla obecní knihov-
na 370 hodnotných svazků. 

 » Knihovníky byli: Vilém Mutínský, Ladislav Ku-
čera, Josef Buňata a Otakar Voříšek.

 » Obec přispívala 50 haléřů na osobu.

	Studna – dne 3. 1. 1935 se sešlo obecní zastu-
pitelstvo a usneslo se, že před školou u čp. 24 
bude zřízena studna, aby měla škola vodu na 
vaření a pití, protože pumpa a studna v rohu za 
školou byla znehodnocena tam zřízenou jím-
kou na povrchovou vodu.

	Hostinec – obecní zastupitelstvo zamítlo žá-
dost, aby v čp. 128 byl zřízen hostinec. Hos-
tince jsou již tři v obci a ty 700 obyvatelům 
postačí. Kromě toho jsou tu ještě prodejny 
lahvového piva v počtu šest.

	Stížnost na dávky z piva – na schůzi zastupitel-
stva dne 3. 1. 1935 byla projednána stížnost, 
že paní A. Š., a pan B. H., liknavě platí pivní 
dávku. Paní A. Š., dluhuje částku 1.680,- Kč 
a pan B. H., dluhuje 700,- Kč. Bylo usneseno, 
vymáhat tato částky exekučně.

	Prodejní boudy – při státní silnici na křižovatce 
s naší okresní silnicí (pozn. dnes se jedná o kři-
žovatku – Kutnohorská – Ústřední), jsou provi-
zorní boudy, v nichž bydlí paní R. Beránková 
a prodává tu uzeniny, housky, pivo a jiné potra-
viny kolem jedoucím, kteří se tu na úřadu tzv. 
potravní daně zastaví a čekají na tzv. vydanění. 
Boudy tu překáží rozhledu, a proto bylo obcí 
rozhodnuto tyto umístit níže od okresní silnice.

	Obecní pokladna – aby příjem do obecní po-
kladny se nezmenšil, bylo usneseno na další 
období bylo, vybírat dávku ze psů a nápojů. 
Za jednoho psa 10,- Kč, ze dvou psů 20,- Kč, 
ze tří psů, 30,- Kč. Z jednoho litru piva vybírat 
10 haléřů a z jednoho litru vína 30 haléřů.

	Výlet dětí do Lán – výlet školních dětí do Lán se 
uskutečnil za doprovodu dospělých. Měli jsme 
radost, že dopřáno nám bylo viděti presidenta T. 
G. Masaryka v kočáře, když vyjížděl na projížďku.

	Divadlo T. J. SOKOL – ve velikonočním období, 
hraje se divadlo. Lid chce něco lehkého, zpěv-
ného. Hraje se operetka „Cigánečka“. Sokolští 
příslušníci týdně pravidelně cvičí.



	Telefon ve škole – dne 18. 3. 1935 byly zakou-
peny z peněz místní školní rady a poštovního 
ředitelství v Praze dva telefonní aparáty, které 
byly umístěny ve třídách a na nichž se mohou 
děti cvičiti v telefonování.

	Sokol – hasiči – dne 28. 10. 1935 den, kdy vzpo-
mínáme osvobození národa, byl oslaven tak, že 
u pomníčku Osvoboditele byla vztyčena vlajka, 
stála tu sokolská, hasičská a legionářská stráž. 
Byl zde položen věnec a v sokolovně „U Straků“ 
bylo předvedeno cvičení s názvem „Pád tyranův“.

1936
	Zájezd TJ. SOKOL – jednalo se o zájezd TJ-So-

kol Štěrboholy na Slovensko, který se uskutečnil 
dne 26. 6. 1935. Byl událostí, na kterou se dlouho 
bude vzpomínat. Celkem 1 osob odejelo z Bě-
chovic na Slovensko, aby posíleny byly styky 
těchto dvou slovanských rodin Čechů a Slováků.

	Plynové masky – masky proti otravným plynům 
přicházejí v módu. Do Štěrbohol přijelo auto firmy 
FATRA a bylo předvedeno několik druhů masek, 
které si zájemci mohli hned vyzkoušeti v plynové 
komoře umístěné v autě. Obchod nebyl žádný, 
jen pro školu byla koupena jedna dětská maska.

1937
	Plynové masky pro obec – dne 6. 5. 1937 bylo 

rozhodnuto na schůzi obecního zastupitelstva, 
zakoupiti pro obec pět plynových masek.

	Nemocniční odpad – na schůzi obecního za-
stupitelstva ze dne 6. 5. 1937 bylo rozhodnu-
to požádati magistrát, aby vyvážení odpadků 

nemocničních a jiných na katastr obce zdejší 
zastavil a hrabání v popelišti lidem zakázal.

	Rybník v obci – v obci je třeba zříditi rybník, kte-
rý by byl používán jako nádrž pro případ ohně, 
jelikož ve zdejší obci není a vody je nedostatek. 
Rybník tento je zakreslen v plánech státní regu-
lační komise na obecním pozemku ve středu 
obce a má též sloužiti jako koupaliště a kluziště 
pro školní dítky. Obec hodlá rybník zříditi ve ve-
likosti 1000 čtver. sáhů a 2 m hluboký.

	Hasiči – na vyzdění zbrojnice v listopadu a pro-
sinci r. 1937 byla vydána částka za cement 
a vápno celkem: 64,- Korun

 » Za 1000 cihel na vyzdění zbrojnice částka 150,- Kč
 » Úhrada zedníkům při vyzdívání: 25,60,- Kč
 » Za hranol na strop ve zbrojnici: 67,20,- Kč

Jan Pláteník, kronikář
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inzerce

ŠTĚRBOHOLSKÉ KURZY TANCE
zahájení 28. 2. 2013 od 19:30 – 21:15

Místo konání: K učilišti 16a (zasedací místnost), Štěrboholy
CENA: 1 800 Kč/kurz (10 lekcí) za osobu
Hlaste se na www.tanecsterboholy.mypage.cz

www.flamedance.cz, fb: taneční studio Flame Dance
flamedance@seznam.cz, 604 694 651, Sokolská 22



NA POKRAČOVÁNÍHISTORIE

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

Buňata.

IV.ČÁST, 1919 – 1934
1920
Pozemková reforma
Zdejší rolníci a domkáři dostali do vlastnictví po-
zemky v důsledku dlouholetých pachů a docíle-
no, že i bezzemci dostali do pachtu „míry“ na po-
zemku v Hroušově č.kat. Kolik, kdo a zač dostal 
bude uvedeno při jednotlivých čp. v V. části) str. 
152 a další). 2. května byla zrušena hospodář-
ská garda (aprovizační komise).
1. května schválena výpůjčku na školu u Vino-
hradské záložny 45.000 Kč.

Soudní okres
Obecní zastupitelstvo 2. května se vyjádřilo, že 
souhlasí, aby obec byla přidělena k soudnímu 
okresu říčanskému. 

Škola
20. června vyplaceno staviteli Řehákovi za stav-
bu školy 40.000 kč. 

Strážník služné 
11. července upraveno strážníku služné. 
 1000 Kč za roční služné
 500 Kč drahotní přídavek
 300 Kč zbytečné, celkem 1800 Kč ročně, 

měsíčně 150 Kč od 1. VII. 920 počínaje v mě-

síčních lhůtách kupředu. Dále ponecháno mu 
k užívání pole „u křížku“ čkat ve výměře, pa-
louček čkat ve výměře a mrchoviště čkat ve 
výměře. Co se oděvu týče, obdrží každoročně 
jedny kalhoty, plášť podle potřeby, bluzu a če-
pici každý 4. rok. 

Úmrtí – volba starosty
29. srpna byla volba nového starosty, protože 
Josef Hodbod zemřel. 
Volby starosty provedeny bez rozkazu okresní 
správy politické a ta první volbu nevzala na vě-
domí. Volilo se tedy ještě jednou 26. IX. a opět-
ně byl zvolen Bohumil Růžička, obuvník bydlící 
v čp. 27. Úřadoval náměstek Jan Stolař, který 
teprve 31. října předal obecní úřad.
Po smrti Hodbodově zaplatila obec aprovisační 
dříví obnosem 1096 Kč 15 hal, které tento byl 
dříve objednal.

Státní půjčka 
VII. válečná rak. půjčka 1000 Kč byla přepsána 
na IV. státní půjčku republiky.

Odškolení 
1. října provedeno odškolení od Kyj. Na škole 
učil Josef Polánecký a Anastazei Kohlíková.

Škola
Stavitel Řehák podal účet na veškeré práce -¨…
52.049,26 Kč
Mimořádná práce 6.920,74 Kč
Stavba II. Třídy byla za 58.970,- Kč. Příslušný 

P
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školní okres byl Žižkov. Pisatel přešel na okres 
Karlínský do Radonic. Další zápisy nesou tedy 
znaky informatorů a zápisů obecních.

Žně- Pečivo 
Žně skončily velice dobře. Povoleno bylo péci 
zase bílé pečivo. 

1921
Sčítání lidu 
16. II. 1921 napočteno bylo v naší obci 386 lidí.
10. VII: provedena volba knihovní rady: Vilém 
Mutínský, zámečník, z čp. 9, Josef Šimon, rolník 
z čp. 13, Alois Sluníčko, skladník čp.31 a Franti-
šek Rys, řezník čp. 2.

Hasiči 
10. VII. usneseno postaviti novu hasičskou le-
začku severně od čp. 24 u staré stodoly. Práci 
provede Václa Bergl, truhlář čp. 1 . 11. IX. povo-
luje okresní správní komise v Žižkově aby obec 
prodala čkat. 334/6 ve výměře 44 m2 a čkat 
348/3 ve výměře 436 m2, 1m2 za 3 Kč.

Rusko
Hladovícím v Rusku věnováno 200 Kč a sbírka 
šatstva.

Mobilizace
Koncem října vyhlášena mobilizace. Nastoupili, 
aby chránili hranice na sv proti Polsku. 

Pokračování příště...
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KLUBOVK A V tajence se skrývá aforismus 
???

Vodorovně
A. Jméno Bulby; ponětí; B. Lehké vanutí; 1.DÍL TAJENKY ; SPZ Náchoda; C. Malé oko; rozteč vysetých rostlin; 
kromě; materiálně-technické zásobování; D. Alžírský spisovatel; jedna z můz; ovocný plod; E. zn. Osmia; 2. DÍL 
TAJENKY; zkr. technického hospodářského pracovníka; F. Fr. Prozaik (Pierre); mládě husy; hrad u Brna; G. Vlastní 
primátům; česká politická strana; části dnů; křičet; H. Domácky Isabela; 3. DÍL TAJENKY; Kód Itálie; I. Kakaový 
prášek; židovský náboženský učitel; dědina; šicí vlákno; J. Trojatomová molekula kyslíku; tento den; chuchvalec; 
zakvílení (řidčeji); K. Popěvek; 4. DÍL TAJENKY; inic. Anderlové; L. Steh; domácky Ema; provaz se smyčkou; úder 
nohou; M. Mužské jméno (18.6.); fr. řeka; římských 2055; název značky draslíku; N. žlutý ptáček; 5. DÍL TAJENKY; 

zabavení; O. Studentská ubytovna; děsit;

Svisle
1.Kolem; okolo; 2. V pravou chvíli; omamné 
látky; opak vzniku; 3. Ohleduplnost; štěstí; 
útisk; 4. Souhlas; mravověda; japonská tis-
ková agentura; silný provaz; 5. Česká burza 
cenných papírů; lyžařská disciplína; svádě-
ní; školní potřeba; 6. I když; psací potřeba; 
čarovnost; neslyšno; zn. Rhenia; 7. Hádka; 
citoslovce úderu; světoznámá houslistka; 
druh ruské polévky; inic. Herce Jelínka; 
8. Zkratka nukleové kyseliny; zkr. světové 
organizace; rozhl. a televizní společnost 
Filipín; Ovidiovo jméno; 9. Oddělení prá-
ce a mezd; angl. člen určitý; koně (básn.); 
část lodi; náš herec; 10. Stát v USA; samice 
berana; ovčí srst; souchotiny (nářečně); 11. 
Jambus; rumunská měna; vřískot; žák osmé 
třídy; 12. Chemické sloučeniny; vřískavý 
zvuk; možnost výběru; 13. Vyhynulý obří ži-
vočich; patřící Evě; elita; 14. Zkr. atmosféry; 
vydávat teplo; římsky 3; žlutohnědé barvivo; 
15. Oslavit pitím; zvířecí končetina

Pomůcky: KATEB, ERATO, LOTI, OISE, 

ŘEŠENÍ KŘÍŽOVKY Z ČÍSLA 3_2012: POUŽÍVEJME CIT S ROZUMEM A ROZUM S CITEM



12

ŠKOLA ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ

VOLBA TŘÍDNÍHO PREZIDENTA 
V 1. ROČNÍKU ZŠ ŠTĚRBOHOLY 
V rámci průřezového tématu Výchova demokra-
tického občana našeho Školního vzdělávací-
ho programu Tvořivá škola – Naše cesta jsme 
s žáky během ranního komunikačního kruhu ho-
vořili o prezidentských volbách České republiky. 

Řečeno bylo mnohé. Žáčci reagovali na volební 
dění z mediálních prostředků či sdělovali své zku-
šenosti získané účastí s rodiči ve volebních míst-
nostech. Četné otázky kladli ohledně volebních 
lístků, zúčastněných kandidátů, ale hlavně – co se 
ve volebních místnostech děje po skončení voleb. 
Aby jim toto vědění bylo přiblíženo, rozhodla jsem 
se uspořádat volby třídního prezidenta, během 
kterých byli žáčci seznámeni se státními symboly 
ČR, s funkcí hlavy státu a obecně i s principem 
konání jedno- či dvoukolových voleb nebo plat-
nosti volebního hlasu. Dokonce si zahráli i na he-
raldiky a navrhli si svůj vlastní erb. 

15. leden se potom stal dnem, kdy se z našich 
malých prvňáčků stali dospělí občané, oprávně-
ni uplatnit své demokratické právo – volit. Záro-
veň však byli i kandidáty o třídní prezidentskou 

pozici. Každý z voličů získal obálku se souborem 
hlasovacích lístků navržených osobností na pre-
zidenta třídy. Žáci se rozhodovali pro svoji oblí-
benou osobnost tajně a svobodně. Do volebního 
koutku naší třídy vstoupili s „platným“ občan-
ským průkazem, který si sami předem zhotovili. 
Ve volebním koutku rovněž získali „úřední obál-
ku“ a odešli za plentu tajně vložit svého kandidá-
ta do úředně orazítkované obálky. 

Poté, dle skutečných pravidel voleb, vložili svůj 
hlas do volební urny označené velkým státním 
znakem a opatřené pečetí státní trikolory. Po 
odhlasování všech zúčastněných se náš voleb-
ní koutek pomyslně uzavřel a nastala pro děti 
nejnapínavější chvilka, která jim odpověděla na 
otázku, co se děje za zamčenými dveřmi hlaso-
vacích místností, poté co volby skončí. 
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Po přepočítání hlasovacích lístků a ověření jejich platnosti, se 
sčítaly hlasy. Situace shody počty hlasů nám nahrála k usku-
tečnění druhého kola voleb, po jehož skončení vzešel vítěz.

Vítěznou kandidátkou na třídní prezidentku se stala Baruš-
ka Stárková, která za doprovodu státní hymny byla pro-
hlášena vítězkou voleb. Na konci celé volební ceremonie 
promluvila ke svým „voličům“ slovy díků a slibu čestnosti 
a odhodlanosti být čestnou a spravedlivou prezidentkou 
prvního ročníku.

Po skončení třídních voleb se jistě dlouho spekulovalo, 
jaké hlasy byly komu uděleny, nicméně zásada tajnosti 
byla zachována. 

Již nyní se žáci těší na další volby, které v naší třídě pro-
běhnou již za rok. 

Mgr. Kateřina Hrnčířová, třídní učitelka 1. ročníku

PLAVÁNÍ JAKO SOUČÁST  
TĚLESNÉ VÝCHOVY
V 1. pololetí tohoto školního roku se žáci 2., 3., a 4. roč-
níku účastnili v rámci hodin tělesné výchovy plavecké-
ho výcviku pod vedením zkušených lektorů ve Středis-
ku plavecké výuky v Praze 10 – Hostivaři. Na hodiny se 
děti těšily a plavání tak bylo zpestřením každého týdne.

Na závěr této mokré sezóny je čekala důležitá událost 
v podobě závodů s velice přísnými pravidly. Příprava 
byla náročná, všichni doma ve vaně poctivě trénovali 
a 17. ledna 2013 nastal den D. Žáci byli instruktorkami 
plavání poučeni o pravidlech závodů, a protože všich-

ni bedlivě naslouchali, proběhly závody bez problémů. 

Dílčí vyhodnocení výsledků bylo po jednotlivých třídách, 
takže z každé třídy byli vyhodnoceni tři nejlepší plavci a tři 
nejlepší plavkyně. My Vás necháme nahlédnout do sou-
hrnných výsledků všech zúčastněných.

Souhrnné výsledky všech žáků ZŠ ŠTĚRBOHOLY – styl prsa/25m

1. MÍSTO Šimon Pokorný – 4. ročník 25,59s

2. MÍSTO Michal Hofner – 4. ročník 25,83s

3. MÍSTO Vít Křivonoska – 3. ročník 27,87s

CHLAPCI 

1. MÍSTO Eliška Šnajdrová – 3. ročník 30,55s

2. MÍSTO Karolína Roulová – 4. ročník 30,81s

3. MÍSTO Markéta Příhodová – 2. ročník 33,94s

DĚVČATA

Mgr. Lucie Ficová, třídní učitelka 3. ročníku
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Na podzim proběhla 
v naší mateřské ško-
le akce pod záštitou 
Magistrátu hlavního 
města Prahy nazva-
ná Bezpečnostní 
průprava dětí, kte-

rá měla za cíl seznámit děti s prací záchranářů, 
policistů a hasičů . Děti byly rozděleny do tří sku-
pin a přecházely na jednotlivá stanoviště.

Na stanovišti „Záchranářů“ se seznamova-
ly s tím, kde jsou uloženy nejdůležitější orgány 
v těle. Na figurině jim záchranáři ukázali, co by 
se s dětmi dělo, kdyby musely být převezeny 
sanitkou, jaká základní ošetření se v sanitce pro-
vádí. Děti měly možnost vyzkoušet si nasazení 
kyslíkové masky, změření tlaku a seznámily se 
s některými zdravotními pomůckami. Cílem bylo 
předejít strachu dětí. Výklad tří záchranářů byl 
pro děti velmi poutavý a přizpůsobený jejich 
věku a vnímání. 

Na stanovišti „Policie“ demonstrovali policisté 
různé situace, ve kterých by se mohly děti ocit-
nout (kdyby je cizí člověk lákal do auta, nabízel 
jim cukrovinky, setkaly se se psem bez vodítka 
apod.) Celý výukový program byl motivován 
rodinou Lumpíkových, na jejichž příbězích se 
děti seznámily s ukázkovými situacemi, které je 
mohou ohrozit a jak by na ně mohly a měly rea-
govat. Program se dětem i nám velice líbil a byl 
krásným obohacením našeho výchovně-vzdělá-
vacího programu. 

Na stanovišti „ Hasičů“ děti nejvíce zaujala ha-
sičská výstroj a to, že si mohly hasičskou helmu 
vyzkoušet.
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Před Vánocemi se děti ze třídy  
Medvíďátek vydaly na malý do- 
polední výlet a navštívily slav-
nostně vyzdobené prostory 
statku Toulcův Dvůr. Připravený 
byl pro ně program „Vánoce na 
statku“. Děti se dozvěděly, kdo 
byl svatý Ambrož a jak se dříve 
zdobil stromeček. Seznámily se 
se životem předků na venkově 
v době Adventu, o jejich způsobu 
života, tradicích a obřadech spo-
jených s oslavou Vánoc. Zazpíva-
ly si za doprovodu kytary nebo 
tradičního fanfrnochu spoustu 
vánočních koled. V druhé části 
programu si v rukodělných dílnič-
kách ozdobily perníčky, upekly 
tradiční vánoční pečivo, vyrobily 
svíčku ze včelího vosku a vánoč-
ní přáníčko. Děti si domů odváže-
ly v baťůžkách nejen své výrobky, 
ale úspěšně připraveným progra-
mem i vánoční náladu.

Bc. Yvona Grunclová
zástupkyně ředitelky pro MŠ

PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA PRO DĚTI S ODKLADEM
na Základní škole Hornoměcholupská v Praze 10 – Hostivaři
VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 OTEVŘEME PŘÍPRAVNÝ ROČNÍK PRO DĚTI S ODKLADEM ŠKOLNÍ DOCHÁZKY 
VEDENÝ KVALIFIKOVANÝM PEDAGOGEM.

» Výuka probíhá denně v délce čtyř vyučovacích hodin, tj. od 8,00 do 11,50 hodin, děti se mohou 
stravovat v naší školní jídelně, po dohodě je možný i pobyt ve školní družině, která je otevřena 
v době od 6,30 do 18,00 hodin.

» Velkou výhodou je snížený počet dětí v kolektivu (do patnácti dětí).

» Docházka do přípravné třídy je bezplatná a nezapočítává se do povinné školní docházky.

» Pokud budou mít rodiče zájem o zařazení dítěte do této třídy, je potřebné odevzdat žádost spolu 
s rozhodnutím o odkladu školní docházky a s doporučením školského poradenského zařízení nejdéle 
do 31. 5. 2013. Přípravná třída bude pro školní rok 2013/2014 otevřená při minimálním počtu 7 žáků.

» Další informace získáte na www.hornomep.cz nebo na telefonních číslech 274 862 488, 274 862 354. 



KULÍŠKOV 
pro nejmenší
OSLAVIL 4.NAROZENINY
Co je Kulíškov pro nejmenší a pro koho je určen?
Jsme předškolka – místo pro malé děti od 2 let 
věku. Snažíme se tu děti naučit, že i bez rodičů 
mohou strávit čas v příjemném prostředí, kde na-
jdou pocit bezpečí, zábavu i legraci. Snažíme se 
nenásilnou formou vést děti k tomu, aby se z je-
jich hry „vedle sebe“stala hra „společně“. Pečlivě 
připravujeme pro děti denní program, umožňu-
jeme jim rozvíjet se  přirozeně, jejich tempem. 
Hrou děti učíme novým věcem tak, aby to pro ně 
bylo zábavné. Hlavním úkolem je pro nás spoko-
jenost dětí i rodičů.
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U veselého čertíka se neustále něco a děti se 
užívají spoustu legrace při jednorázových ak-
cích, ale i v rámci pravidelných lekcí, které po-
řádáme pro děti již od 6 měsíců až do věku 6 
let. Od února pro Vás připravujeme nový rozvrh 
pravidelných lekcí pro děti a maminky. 

Přijďte si k nám v týdnu otevřených dveří od 4. 
do 8. 2. 2013 vyzkoušet ZDARMA připravova-
né novinky. Dne 10. 2. se mohou děti těšit na 
Velký počernický karneval s bohatou tombolou. 
Těšíme se na Vás i Vaše děti v našem rodinném 
klubu. Více info o pořádaných akcích najdete na 
www.veselycertik.cz 

Jak to žije VE VESELÉM ČERTÍKOVI
RODINNÝ KLUB VESELÝ ČERTÍK
Nár. hrdinů 3, Dolní Počernice
(2. patro nad restaurací Léta Páně)
+420 777 001 320, email: info@veselycertik.cz
www.veselycertik.cz, FB: Vesely certik o.s. 

V dopoledním programu, který probíhá od pondělí 
do pátku od 8.30 – 13.00 nabízíme dětem hudeb-
ní, tělesnou, výtvarnou činnost, maňáskové diva-
dlo a při příznivém počasí pobyt venku na hřišti.

Není nutné, aby dítě navštěvovalo předškolku 
každodenně. Termín pro návštěvy může být in-
dividuální, aby vyhovoval potřebám a přáním ro-
dičů. Děti přijímáme během celého roku.

Pokud se o nás chcete dozvědět více, kontaktujte 
nás na tel. čísle: O. K. 602 281 186 nebo H. Š. 
602 688 426

Můžete si také prohlédnout naše webové stránky 
http://www.predskolka-kuliskov.cz

Těšíme se na vás i vaše dětičky.
Za Kulíškov Hana Škodová a Olga Kozačová



TJ SOKOL
Štěrboholy

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 

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 2013

SPORT

1717

pondělí úterý středa čtvrtek pátek sobota neděle
Ženy – Aerobic 19:00 – 20:10 19:00 – 20:15
Ženy – Bosu 20:10 – 21:10
Rodiče a děti 17:00 – 18:00 10:00 – 11:00
Zdravotní cvičení-senioři 18:00 – 19:00
Všestrannost žákyně 17:00 – 18:00
Všestrannost žáci 16:00 – 17:00 18:00 – 19:30
Nohejbal – Lapka 18:00 – 20:00
Volejbal smíšený – Nožičková 17:00 – 19:00
Všestrannost žactvo 3 – 6let 17:00 – 18:00
Muži - futsal 19:00 – 20:15
Volejbal – Svobodová 20:30 – 21:30 17:00 – 18:00
JU-JITSU 18:00 – 19:00 18:00 – 19:00

TĚLOCVIČNA ROZPIS

POZVÁNKA
na VALNOU HROMADU TJ Sokol Štěrboholy, 
která se koná ve čtvrtek 21. března 2013 od 17:30 hod v zase-
dací místnosti Úřadu MČ Praha Štěrboholy, ulice K Učilišti 298.
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SK VIKTORIA ŠTĚRBOHOLY
 – FOTBALOVÝ ODDÍL

PODZIMNÍ SEZÓNA  
ROKU 2012
Prostřednictvím tohoto článku bychom Vás rádi 
seznámili se zhodnocením podzimní části fotba-
lové sezóny v soutěžním ročníku 2012 – 2013. 

Do soutěžní sezóny jsme přihlásili dvě mužstva 
dospělých a tři družstva mládeže: 

	„A“ mužstvo (1.A třída) a „B“ mužstvo (2. Třída) 
	starší žáky, mladší žáky a starší přípravku 

„A“ mužstvo se po podzimní části soutěže drží 
uprostřed tabulky na šestém místě se ztrátou 8 
bodů na vedoucí tým soutěže ze sousední Dub-
če, ale jen se ztrátou 3 bodů na tým na druhém 
místě. Kdo jste naše zápasy viděl, tak víte, že to 
s námi bylo jak na houpačce – skvělý začátek 
soutěže, „hluchý prostředek“ a slušný závěr. Ve 
13-ti zápasech mužstvo uhrálo 6 vítězství, 3 re-
mízy a čtyřikrát prohrálo, což znamená zisk 21 
bodů při skóre 25:17. Našim největším problé-
mem je stále neproměňování šancí, do kterých 
se naši hráči dostanou. Bohužel se nám zatím 
nepodařilo objevit „štěrboholského Messiho“, 
ale třeba na jaře se někdo takový objeví. Přijďte 
se proto podívat! A nemusíte čekat až do začát-
ku jarní sezony, neboť na umělé trávě se koná 
tradiční zimní turnaj na UMT, který spolupořá-
dáme společně s novým nájemcem haly pod 
patronací starosty naší obce. Turnaje se účastní 
tradiční počet 16 týmů včetně našeho A týmu. 
Týmy jsou rozděleni do dvou skupin:

Skupina A » SK Slovan Kunratice
 » FC Jílové
 » AFK Slavoj Podolí
 » SK Hostivař
 » Čechie Dubeč
 » FK Admira Praha „B“
 » SK Union Vršovice
 » FK Říčany

Skupina B » TJ Sokol Nová Ves pod Pleší
 » Sokol Cholupice

 » 1999 Praha
 » SK Viktoria Štěrboholy
 » FK Viktoria Žižkov „B“
 » Sokol Dolní Počernice
 » TJ Praga
 » TJ Sokol Klecany

Po odehrání obou skupin proběhnou zápasy 
o umístění, které vyvrcholí finálovým zápasem 
konaným první sobotu v březnu. Rozlosování tur-
naje najdete na našich internetových stránkách 
v sekci turnaje.

„B“ mužstvo se po podzimní části soutěže krčí 
ve spodní části tabulky se ziskem pouhých 8 
bodů z 10ti zápasů a dá se říct, že jsme remízo-
vým králem, neboť jsme remizovali 5x. Bohužel 
to, že jsme nedokázali některá utkání dovézt do 
vítězného konce se projevuje při současném bo-
dování takto nepříznivě. Přesto doufáme, že se 
nám na jaře záchranářské starosti vyhnou. . 

U mládežnických mužstev se projevuje tradiční 
problém s přechodem do starší kategorie. Nej-
lépe si vadou starší žáci, kteří se pohybují ve 
středu tabulky se ziskem 15 bodů z 12ti zápasů 
(5 vítězství a 7 proher, skóre 37:31). Obě mladší 
kategorie se nachází na chvostu tabulky, ale vě-
říme v jarní zlepšení, které vždy přišlo. Mládež-
nické týmy v současnosti mají zimní přípravu, 
která probíhá v tělocvičně MÚ ve Štěrboholech, 
kde trénují každé pondělí a středu od 15 do 17 
hod., nebo na hřišti na „malé“ umělé trávě.. Zim-
ní příprava bude zpestřena účastí na halových 
turnajích. Pro doplnění obou mužstev jsou zváni 
i další zájemci, kteří se mohou přihlásit při trénin-
cích v tělocvičně u trenérů.

Závěrem děkujeme všem trenérům, funkcioná-
řům a doprovázejícím a pomáhajícím rodičům 
za jejich práci a účast. Rozpisy zápasů, aktuality 
z činnosti klubu lze nalézt na našich interneto-
vých stránkách www.skviktoriasterboholy.cz.

Za výbor oddílu kopané zpracoval 
Zdeněk Edlman



Sportnovní areál
HAMR ŠTĚRBOHOLY
V druhém lednovém týdnu proběhla ve sportovním 
areálu HAMR-Štěrboholy rekonstrukce víceúčelo-
vé haly, jejímž účelem bylo zlepšit herní podmínky. 
Základem bylo sjednocení barevnosti povrchu se 
zvýrazněním hřišť pro badminton, do konce ledna 
byly zavěšeny nové pohledové plachty.

Ani další místnosti v pevné budově neušly naší po-
zornosti. Recepce areálu, vstupní vestibul, chod-
by a šatny byly vymalovány, byl nainstalován nový 
informační systém. Změny proběhly i v oblasti 
rezervací – již koncem roku 2012 byla sportoviště 
areálu připojena na prověřený rezervační systém 
areálů HAMR a sportovci si tak mohou kurty rezer-
vovat nejen osobně nebo telefonicky, ale i on-line. 
Upravili jsme také ceny badmintonu – ve všedních 
dnech do 16 hodin a o víkendu jsme snížili ceny 
a ty se tak dle časového pásma pohybují mezi 100 

a 160 Kč za hodinu. Po ukončení halové sezóny, 
kdy pod naši správu plně přejdou i kurty tenisové, 
nastavíme příznivější ceny i na tomto sportovišti.

Na tyto změny a úpravy bychom rádi navázali 
v letních měsících. Chystáme se na další jednání 
s Městskou částí Praha-Štěrboholy, která se budou 
týkat zejména rekonstrukce zázemí pro sportovce, 
zejména sprch, které svým počtem nevyhovují. 

Zveme všechny obyvatele Štěrbohol a nejen je 
k návštěvě areálu, aby mohli na vlastní oči vidět 
postupné proměny sportovního centra.

Hamr Sport s.r.o.

inzerce

KOSMETIKA MARTA
Nabízím výhodné a efektivní ošetření pleti 
v domácím, vybaveném studiu na adrese 
Nepravidelná 176, Praha 10, Štěrboholy.

OTEVÍRACÍ DOBA: PO – NE (i ve večerních hodinách).

Pracuji s luxusní kosmetikou ROSA GRAF, která 
je určena pro každý typ pleti včetně aknózní.

KOMPLETNÍ 90MINUTOVÁ PÉČE: peeling, 
hloubkové čištění ultrazvukovou špachtlí, 
vitamíny, masáž, maska a denní krém 
 »» cena 450 Kč

TIP PRO MUŽE 30MINUTOVÁ PÉČE: peeling, 
hloubkové čištění ultrazvukovou špachtlí, 
maska a denní krém »» cena 250 Kč

Nabízím i zažehlování kolagenových sér 
galvanickou žehličkou, barvení řas a obočí, 

depilaci horního rtu voskem a prodej 
kosmetiky, včetně vzorků

Tel.: 604 555 465, 603 247 760
E-mail: H.Marta@seznam.cz
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ŠTĚRBOHOLSKÉ LISTY
MČ Praha 10 – Štěrboholy, ROČNÍK V. – únor 2013, 
vychází kvartálně
VYDAVATEL: Městská část Praha Štěrboholy
REGISTRACE: povolena MK ČR E 18290
REDAKCE: 
Ústřední 135/15, 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: Jan Pláteník,  
Jana Vydrářová, Danuše Augustýnová
GRAF. ÚPRAVA A SAZBA – Lenka Matoušková (VLHAdesign)
Není-li uvedeno jinak, fotografie pořídila redakce.
PŘÍJEM INZERCE: e-mailem na sterboholy@zris.mepnet.cz 
nebo po telefonické domluvě
Uzávěrka tohoto čísla: 25. 1. 2013
Příjem inzerce do dalšího čísla: 10. 6. 2013
Uzávěrka příštího čísla: 20. 6. 2013

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

inzerce
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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

?

KOMINICTVÍ NĚMEC
– čištění, revize, opravy, tel.: 775 132 921




