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HISTORIE 
POHÁDKOVÝ PARK

ŠKOLA A ŠKOLKA
SPORT
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Vážení spoluobčané,
začátek letních prázdnin je tady a všichni 

doufáme, že počasí bude přát letním radován-
kám. Jako osvěžení v několika málo horkých 
červnových dnech přišlo rozhodnutí Zastupi-
telstva hlavního města Prahy o tom, že Měst-
ská část Štěrboholy obdrží investiční dotaci na 
dostavbu dvou nových oddělení mateřské školy 
v  parku Hrušov. Dle harmonogramu a staveb-
ní připravenosti začneme se stavbou pravděpo-
dobně již v měsíci srpnu, tak  aby nové budovy 
školky stály do konce roku 2014. Díky tomu se 
nám zbytek školky přestěhuje do nových prostor 
a  v  původní budově vznikne volný prostor pro 
nové učebny základní školy.

Slovem i obrazem bych se rád vrátil k ak-
cím, které se konaly v předešlých měsících. Dne 
30. dubna navštívilo akci Pohádkový les přes 300 
dětí s rodiči a opět se potvrdilo, že tato krásná 
akce, u jejíhož zrodu před sedmi lety stály dvě 
zakladatelky mateřského centra Klubiště, paní 
P. Roulová a paní L. Svobodová, si našla svou 
pevnou pozici v kulturním dění naší městské čás-
ti a zájem o ni pravděpodobně již přesáhl hranice 
Štěrbohol. Mnohé rodiče zaskočilo přemístění 
Pohádkového lesa do „pohádkového“ parku Hru-
šov, ale právě pro takovéto akce byl Park Hrušov 
II. vybudován. 

SLOVO 
STAROSTY
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I následné pálení čarodějnic se vyvedlo. Ze-
jména počasí nám tentokrát přálo. Děkuji našim 
malým cvičenkám z TJ Sokol Štěrboholy pod ve-
dením cvičitelky Dáši Pištorové za krásný tanec 
s pometlem a také Tělovýchovné jednotě Sokol 
Vysočany za vystoupení malých mažoretek.

Koncem května jsem tradičně přivítal nové 
občánky Štěrbohol, tentokrát jich bylo osm-
náct. Ještě jednou jim touto cestou přeji šťastný 
a spokojený život. 

Závěrem mi dovolte, abych Vám všem popřál 
dostatek odpočinku a dětem krásné prázdniny 
plné dobrodružství a zábavy. V září na shleda-
nou.

František Ševít, starosta 
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Gastronomie bez 
polotovarů a bez kompromisů, 

s použitím čerstvých a sezónních surovin, 
kvalitního masa a domácí výrobou.Přátelská a útulná 

atmosféra, bohatě zásobený bar, domácí limonády a čaje 
a kvalitní točené pivo... 

Ústřední 26a, 
Praha 10 - Štěrboholy

tel.: 272 701 534
mobil: 725 519 853

www.restauracetukan.cz
info@restauracetukan.cz

Děkujeme Vám za Vaši návštěvu

Nová zahrádka...

Kazdý ctvrtek pro Vás grilujeme

fresh nabídka rybích specialit
každý čtvrtek grilování z čerstvých surovin

dětské oslavy v plném proudu
zmrzlina v kornoutu

Koncept restaurace se opírá o americkou tex-mex kuchyni. Pochutnat
 si můžete i na vyhlášených žebrech či křidýlkách, výtečném burgeru, 

nebo pizze. Náš šéfkuchař Vás navíc bude 
denně překvapovat nápaditým POLEDNÍM MENU za přijatelnou cenu.

AKCE léto 

A5 II.indd   1 24.6.2014   21:13:17
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ÚŘAD 
MĚSTSKÉ 
ČÁSTI
PRAHA – ŠTĚRBOHOLY
KONTAKT: 
Ústřední 135/15, 102 00 Praha 10 
IČ: 00231371
tel.: 272 701 734
e-mail: info@sterboholy.cz
www.sterboholy.cz

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 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 volba

MÍSTNÍ KNIHOVNA A INTERNET
Knihovna otevřena každé pondělí
16:00–17:30 hod.
•	 Internet zdarma

MĚSTSKÁ POLICIE:
OKRSKÁŘI: Morkovca Ján,
Málek Richard, Nalewajka David
OKRSKOVÁ SLUŽEBNA:
U Školy 286, Štěrboholy, Praha 10
tel.: 272 700 205
ÚŘEDNÍ HODINY: pondělí 13:00–18:00 hod.

ZPRÁVY 
ZE ZASTUPITELSTVA MČ

Výběr z usnesení zastupitelstva městské části 
za období březen – červen 2014

ZASTUPITELSTVO 
MČ PRAHA-ŠTĚRBOHOLY

SCHVALUJE:
•	 úpravy rozpočtu městské části Praha-Štěrbo-

holy na rok 2014.
•	 uzavření smlouvy o nájmu pěti parkovacích 

míst a části pozemku parc. č. 482 v k. ú. Štěr-
boholy pod reklamním pylonem v ul. K Učilišti 
společnosti Antonín Charouz s.r.o. na dobu 
5 let za cenu 24 000 Kč s valorizací. K ceně 
nájmu bude připočtena DPH v zákonné výši.

•	  prodloužení platnosti nájemní smlouvy ze dne 
21. 12. 2004, uzavřené s BigBoard a.s. za 
účelem umístění reklamního zařízení na části 
pozemku parc. č. 674/12 v k. ú. Štěrboholy 
o 5 let za cenu 120 000 Kč/rok.

•	  návrh na majetkové vypořádání se spoluvlast-
níky nemovitostí v k. ú. Štěrboholy

•	  účetní závěrku městské části Praha-Štěrboho-
ly sestavenou k 31. 12. 2013 všemi hlasy bez 
připomínek. 

•	  navrhovanou změnu funkčního využití pozem-
ku parc. č. 181/1 v k. ú. Štěrboholy na čistě 
obytné OB-A s podmínkou napojení na komu-
nikaci Ústřední maximálně dvěma vjezdy. 

•	  materiál „Územní rozvaha Praha-Štěrboholy“ 
zpracovaný jako podklad pro zpracování kon-
cepce nového metropolitního plánu.

•	  uzavření smlouvy o výpůjčce nebytových 
prostor v objektu č. p. 50, ul. K Učilišti Ro-
dinnému centru Klubiště, z. s. IČ: 02782430 
za účelem provozování herny, vzdělávacích 
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ZASEDACÍ MÍSTNOST MČ 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.: 272 500 951.

SOUČASNÉ VYUŽITÍ

ST  19:30–20:30  Rehabilitační cvičení

ČT  17:00–19:00  Apoštolská církev

PÁ  15.30–17:00  Taneční pro školní děti

NE  16:00–18:00  Apoštolská církev

kroužků pro děti a dalších aktivit pro mamin-
ky s dětmi pořádaných spolkem, na dobu od 
1. 7. 2014 do 30. 6. 2017.

BERE NA VĚDOMÍ:
•	 zprávu auditora o výsledku hospodaření Zá-

kladní školy a Mateřské školy, Praha 10 – 
Štěrboholy bez připomínek.

•	  požadavek vlastníků bytových jednotek v ul. 
Dragounská na urychlené řešení nebezpečné 
dopravní situace v oblasti ulic Dragounská 
a Granátnická.

PROJEDNALO:
•	 návrh závěrečného účtu hlavního města Prahy 

za rok 2013 bez připomínek.

PROJEDNALO:
tyto doklady pro posouzení a schvalování účetní 
závěrky: 
•	 účetní závěrka sestavená k 31. 12. 2013 podle 

§ 18 zákona o účetnictví – rozvaha (bilance), 

výkaz zisku a ztráty, příloha k účetní závěrce, 
přehled o peněžních tocích a přehled o změ-
nách vlastního kapitálu;

•	 inventarizační zpráva za rok 2013 podle vy-
hlášky č. 270/2010 Sb.; 

•	 zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 
2013 podle zákona č. 320/2001 Sb., a vyhl. 
č. 416/2004 Sb., včetně zápisu o provedené 
veřejnosprávní kontrole;

•	 zpráva o výsledku přezkoumání hospodaře-
ní městské části za období od 1. 1. 2013 do 
31. 12. 2013

ZAMÍTÁ:
•	 uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zříze-

ní věcného břemene ve prospěch Euro Park 
Praha, a. s. vzhledem k tomu, že zásadně ne-
souhlasí se stavbou světelného signalizačního 
zařízení nové křižovatky SSZ 0.735 KUTNO-
HORSKÁ – MALÉ OC.
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KLUBOVKA
VODOROVNĚ: A. Pak; Skladiště; B. Časy; 
Vozka; Dávat rady; C. Větší obytné domy; 
1. díl tajenky; Ochmelka; D. Násilníci; Zabiják; 
Udělat (nářeč.); E. Bidla; Nezhoubný nádor 
vzniklý z buněk svalu; Vražda (zast.); Sloven. 
přirovnání; F. Anglicky jedna; 2. díl tajenky; 
Část molekuly; G. Zahrdlení hlavně brokovnice; 
Drancování; Obdiv (knižně); Ať; H. Cizí ženské 
jméno; Citoslovce bolesti; Pohoda; I. Jméno 
psa na starém bělidle; Angl. výstřel; Pramáti; 
Druh; J. Ozvěna; Plynný uhlovodík; Těžce; SPZ 
Rychnova nad Kněžnou; K. Amer. farma; Část 
úst; Biograf; Člen angl. vysoké šlechty; L. Ski-
ca; Evropan; Krokova dcera; Jarní výrůstek na 
stromech; M. Zn. elektrospotřebičů; Sloupová 
síň; Náš houslista; Stanovený; N. Nahý lidský 
model; Pichlavá tráva; Zkr. Slezské divadlo; 
Jméno herečky Boudové; O. Práškový pigment 
do tiskáren; Květiny

SVISLE: 1. Rozmar; Cíle při střelbě; 2. Zázra-
ky; Doupata; Základní listina; 3. Náš spisovatel 
(1892-1944); Čisticí prostředek na sklo; Ohle-
duplnost; 4. Zvyky; 3. díl tajenky; 5. Druh; 
Inic. písničkáře Mládka; Hrdinská báseň; Měsíc 
Neptunu; 6. Pouta; Sloužící; Obrušování zem-
ského povrchu; 7. Anglicky maminka; Úloha; 
Obyvatel stínadel; Rámová pila; 8. České ae-
rolinky; Zn. skútru; 4. díl tajenky; 9. Zasévat; 

Kód Heardova ostrova a Macdonaldových ostrovů; Jízdou 
opotřebovati; Profit; 10. Vápencová oblast; Ostravsko-kar-
vinské doly; Zkr. Mezinárodního svazu vegetariánů; V žádném 
čase; 11. MPZ Laosu; Hlas vrány; Stát v USA; Dveřní závěs; 
12. Ruské sídlo; Zástupy; 5. díl tajenky; 13. Výživa nemoc-
ných; Úřední oděv soudců; Opálení (knižně); 14. Sportovní 
úbor; Náš sjezdař na OH 2014 (Ondřej); Část močového 
ústrojí; 15. Nejmenší části molekuly; Daný při křtu
POMŮCKY: CHOKE, STOA, HMD

ŘEŠENÍ Z MINULÉHO ČÍSLA: 
Pomsta je sladká, ale často zkazí žaludek.

Léto – období, na které čekají snad všichni. 
Tato čtyři písmena v sobě skrývají nespočet ra-
dovánek, vysoká čísla na teploměrech, letní deš-
tě a (bohužel) také odhalující se děti/puberťáky, 
kteří na tuto sezónu čekají, jen aby se svými 
„přáteli“ sdíleli fotku na nějaké sociální síti typu 
facebook a sklidili tak neupřímnou chválu nových 

plavek či postavy typu à la „celý rok nic nedělám, 
tak proč to všem neukázat“.

Chci ale o létě mluvit z více pohledů, než jen 
z toho nihilistického až skeptického hlediska. Mu-
sela jsem si položit otázku – na co se v létě nejví-
ce těším? Měla jsem v hlavě v tu chvíli naprosto 
jasno (což je zcela ojedinělé v těchto vedrech) 
– těším se, až zase bude čas odměřovaný sluncem 
a ne nocí, až večer budu pozorovat, jak rudá perla 
zapadá za špičky stromů, kdy letní obloha bude 

A JE TO TADY – LÉTO!
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ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
PRAHA – ŠTĚRBOHOLY

Mobilní sběr nebezpečného 
odpadu v roce 2014 proběhne: 
v úterý 6. 5., 5. 8. a 4. 11.  

v ulici Ústřední (u samoobsluhy)  
18.10 – 18.30hod.,  

v ulici Ústřední 
(na konečné autobusu)   
18.40 – 19.00 hod.

Jedná se o rozpouštědla, kyseliny, 
fotochemikálie, zářivky a jiný odpad 
obsahující rtuť, olej, tuk, barvy, 
léčiva, baterie a akumulátory.

VELKOKAPACITNÍ KONTEJNERY
Velkokapacitní kontejnery na směsný odpad budou přistaveny do ulice Výrobní po dobu 4 hodin, 
na bioodpad po dobu 3 hodin. Součástí přistavení je obsluha, která koordinuje ukládání odpadů.

Termíny přistavení VOK v 2. pololetí roku 2014:
čtvrtek 17. 7. 2014 od 16.00 do 20.00 hod.
čtvrtek 14. 8. 2014 od 16.00 do 20.00 hod.
čtvrtek 11. 9. 2014 od 16.00 do 20.00 hod.
čtvrtek 25. 9. 2014 od 14.00 do 18.00 hod.
čtvrtek 16. 10. 2014 od 14.00 do 18.00 hod. 
čtvrtek 20. 11. 2014 od 14.00 do 18.00 hod.

Termíny přistavení VOK na bioodpad na celý rok 2014:
sobota 29. 3. 13.00 – 16.00 hod.
sobota 19. 4, 13.00 – 16.00 hod.    
sobota 17. 5.    13.00 – 16.00 hod.
sobota 21. 6.    13.00 – 16.00 hod.
sobota 13. 9. 13.00 – 16.00 hod.
sobota 11. 10. 13.00 – 16.00 hod.
sobota 1. 11. 13.00 – 16.00 hod.
sobota 22. 11. 13.00 – 16.00 hod.

Občané s trvalým pobytem v Praze 10 mohou odevzdávat v pondělí až pátek od 8.30 do 17.00 ho-
din, v sobotu od 8.30 do 15.00 hodin veškerý odpad zdarma do sběrného dvoru hl. m. Prahy, Za 
zastávkou 3, Praha 15 – Dolní Měcholupy, dále v pondělí až pátek od 7.00 do 17.30 a v sobotu 
od 7.00 do 14.00 hodin ve sběrně nebezpečného odpadu v areálu MIKAPA plus, s. r. o., na adrese 
Dolnoměcholupská 28, Praha 10, Dolní Měcholupy.

Ani nevíte, jak moc by mě zajímalo, na co 
se těšíte vy všichni, kteří si tento článek přečte-
te. Třeba se to alespoň od některých dozvím. 
Prozatím vám ale popřeju odpočinkové léto plné 
úžasných zážitků a dobrodružství, všem studen-
tům klid od učení a učitelů a všem kantorům 
klid od studentů a starostí. Jednoduše – vytěžte 
z toho očekávaného léta co nejvíc a prožijte ho 
tak, jako by bylo vaše poslední! 

Tereza Mrázková

jako hudba a déšť bude jen nutností a potěšením 
pro miliony blatouchů na loukách, jejichž vůně 
bude stejně opojná a aromatická jako dobré víno. 

Další věcí, která mě za poslední letní dobu 
potěšila na duši je, že se konečně do povědomí 
dostává Den Otců (15. 6.), protože já jakožto 
bouřlivý odpůrce diskriminace jsem nepodpo-
rovala pouze Den Matek a nepřišlo mi až tak 
správné zapomínat na tatínky, kteří, přiznejme 
si, na nás mají taky odvedený kus práce. 
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Vzpomínka na 
Štěrboholy od 
Zdeňky Křtěnové

Do Štěrbohol jsem začala jezdit v roce 1940, 
kdy mně bylo deset let. Tehdy se tam přestěho-
vala z Roztok moje tetička Karla se svým man-
želem ing. Rudolfem Součkem. Tetička Karla 
věděla, že se do Roztok již nevrátí, že ji očekává 
bydlení v novostavbě ve Štěrboholech. Strýček, 
ing. Rudolf Souček, pracoval u firmy J. F. Wer-
ner ve Štěrboholech a já jsem tam jezdila na 
letní a zimní prázdniny. V letech 1946 až 1949 
jsem ve Štěrboholech bydlela trvale.

Štěrboholy mého dětství a mládí, ačkoliv blíz-
ko Prahy, to byl zapadákov. Od Masarykova ná-
draží (tehdy to bylo Státní nádraží) se jelo tram-
vají dvojkou na Floru, odtamtud šestnáctkou na 
konečnou ve Strašnicích. Ta byla jednu stanici za 
vozovnou u hotelu „Šmíd“ a pak se muselo pěšky 
svižným krokem přes hodinu Černokosteleckou 
ulicí. V té době mně bylo šestnáct a tetička mi 
pravidelně chodívala naproti.

Po obou stranách silnice byla jen pole a pole. 
Byla to neutěšená cesta. Asi po tři čtvrtě hodi-
ně chůze stály po levé straně silnice dva opuš-
těné objekty, bývalá hospoda a hned za ní mě 
tam, kde se odbočovalo od silnice do Štěrbohol, 

ŠTĚRBOHOLY 
V DATECH 
HISTORIE

u polní cesty, strašila rozpadající cihelna. Větši-
nou jsem chodila dále po silnici, k bývalému tzv. 
„akcízu“, kde se cesta stáčela vlevo do Štěrbohol.

Štěrboholy samotné obklopovala pole ze 
všech stran, nikde žádný lesík, jen pole a pole. 
Ve vsi po většinu roku bylo bláto a kvůli němu se 
jim hanlivě říkalo „V Polsku“. Žádné autobusové 
spojení s Prahou za války neexistovalo. Ve všed-
ní dny bývala naděje, že se svezete s „kukou“, což 
bylo nákladní auto vyvážející z Prahy odpadky 
do ohrady po pravé straně silnice před bývalým 
akcízem.

Vilka, kde tetička se strýčkem bydleli, měla 
č. p. 148 a uzavírala tehdy souvislou řadu domků 
při silnici vedoucí k Jahodnici. Obklopena byla 
zahradou vilky manželů Hrubých. Paní Hrubá 
ovdověla a spřátelila se s tetičkou, která byla 
rovněž vdova – spřátelily se spolu a také po vál-
ce nastoupily do „Fragnerovy továrny“ na léčiva 
v Dolních Měcholupech. 

Někde ve zmíněné řadě domků bydlila Ruska 
Kopová, která měla dva syny. Starší se jmenoval 
Konstantin, říkali mu Kosťa, a s mladším Valdou 
– byl vyučený kuchař – jsem po válce tančívala 
v restauraci „Na Břežance“. Valda byl výborný 
a oblíbený tanečník.

První z domů v této řadě, jak jsem uvedla, 
stál na jakési křižovatce, kde vpravo byla cesta 
do vsi, k velkostatku, hřišti, k akcízu, vlevo pak 
silnice do Dolních Počernic. Na křižovatce stál 
malý domek Kamarádových. Měli v něm krámek 
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s potravinami, kam jsem chodila nakupovat. 
K  domku Kamarádových se skláněla smuteční 
vrba nad obecní pumpou. Pamatuji se, že Štěr-
boholy se potýkaly s nedostatkem vody.

Na naší zahrádce byla vyhloubena studna 
s čerpadlem, kde bylo rovněž málo vody. Když 
strýček v roce 1944 zemřel a když se čerpadlo 
porouchalo, chodili jsme pro vodu k obecní pum-
pě. Bývala to pěkná dřina, zvláště když se nosila 
voda na praní nebo na koupání.

Kdo byl ve válce starostou ve Štěrboholech, 
to nevím, ale tajemníkem byl pan Vondráček. 
Měl dceru Zdenku, která byla asi o dva roky 
starší než já, a tak jsme se nějaký čas přátelily.

Ve vsi byla i obecná škola, už si přesně nepa-
matuji, kde stála. Snad někde poblíž Wernerovy 
továrny, kde měl také vilku jejich příbuzný, řídící 
učitel Buňata, který měl syna Otu. Do měšťanky 
jezdili většinou na kole do Dubče. Matně si vzpo-
mínám i na holičství pana Voříška.

Ve vsi byly dvě hospody, starší „U Straků“, 
novější „Na Břežance“. V obou hospodách byl 
sál s jevištěm. V sále „U Straků“ po válce cviči-
li Sokolové a pamatuji se, že dorostenky cvičila 
manželka majitele továrny, paní Wernerová. Já 
jsem raději chodila „Na Břežanku“, kde se často 
tancovalo, ostatně jako všude. V tomto čase se 
také odehrála dvě divadelní představení. Jedno 
uspořádala „U Straků“ jakási kočovná loutkářská 
společnost. Loutky byly veliké, ale neuměli je vo-
dit a mluva byla otřesná. Druhé představení se-
hráli štěrboholští ochotníci „Na Břežance“. Byla 
to Gogolova Ženitba a moje tetička měla v této 
hře roli tzv. „dohazovačky“. U publika mělo vy-
stoupení velký úspěch.

Na štěrboholské návsi s rybníčkem, obklope-
né starými chalupami, byla i chalupa a hospo-
dářství „Poštových“. Někdy v tomto čase, jak si 
pamatuji, jim zemřel asi dvacetiletý syn. Byla to 
pro rodiče velká rána a také štěrboholští odcho-
du mladého člověka želeli.

Někde poblíže návsi měli domek Kutilovi 
a s jejich dcerou Růženou jsem také kamarádila. 

RYCHLÉ 
INFORMACE
FORMOU SMS

Vážení občané, 
v souvislosti se zkvalitňováním služeb v naší městské části 
a zlepšováním komunikace s občany zavádím informační služ-
bu – SMAbrána. 

Jedná se o službu, díky které budete vždy formou SMS včas 
informování o důležitém dění v městské části (kultura, všeo-
becné infomrace o akcích pořádaných městskou částí či spolky, 
informace o odstávkách sítí v době poruch či oprav). 

Stačí se pouze přihlásit k odběru informací – v  rozcestníku 
na webu městské části naleznete dvě kategorie zájmu v pi-
lotním běhu, tj. Termíny zasedání zastupitelstva a Všeobecné 
informace. Abychom Vás mohli včas informovat o odstávkách 
elektrického proudu, plynu či vody zadejte název ulice, ve které 
bydlíte (viz seznam ulic v nabídce).

Registrace je velmi jednoduchá a zabere Vám 
jen pár minut.

Neplatí pro již zaregistrované.

Jak se registrovat k odběru 
informativních SMS? 

1/ Prostřednictvím webových stránek 
http“//sterboholy.smsbrana.cz

2/ Osobně na Úřadu městské části Štěrboholy

Služba je poskytována zdarma, stačí se pouze 
přihlásit k odběru informací. 

infoSMS
Dne 1. 1. 2014 od 
10.00 h bude odstávka 
vodovod. řadu v ulici 
Pod Areálem.
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Po letech jsem se dozvěděla, že se provdala za 
Josefa Řípu z Dolních Měcholup – jeho otec tam 
byl cestářem. S Pepíkem jsem se poznala na ně-
jaké taneční zábavě „Na Břežance“. Štěrboholské 
fotbalové hřiště se v zimě polévalo vodou a já 
jsem tam chodila s Pepíkem bruslit. Obvykle ho 
pak teta pozvala na čaj. Dobře kreslil a nakreslil 
i můj portrét. Pamatuji se, že se vyučil rytcem 
a měl pracovat v nějakém pražském klenotnictví. 
Věnoval mi malé stříbrné srdíčko, na něž vyryl 
své jméno. V Pepíkovi jsem ale měla spíše dob-
rého kamaráda.

Zdeňka Křtěnová ve svých vzpomínkách dále 
uvádí:

    Ve Štěrboholech byl také velkostatek, je-
hož správcem byl adjunkt Antonín Prorok, kte-
rý chodil v nějaké uniformě. Byl to černovlasý, 
černooký muž a tak nějak jsem si představovala 
Viktorčina „černého myslivce“ z knihy „Babička“ 
od B. Němcové. Mně bylo téměř patnáct let 
a byla jsem do něj „šíleně“ zamilovaná. Jenže on 
zase žhavě toužil po přízni mé tetičky. Chodil 
často na obecní úřad, kde tetička vypomáhala. 
Když se ho jednou tetička zeptala, jestli by jí 
nemohl prodat nějaké zrní pro slepice, byl ochota 
sama. Jen ať si přijde do statku večer s taškou. 
Když jsem přišla do statku společně s tetičkou, 
všimla jsem si, jak se panu adjunktovi „protáhl 

obličej“. Před posledním válečným Silvestrem se 
pan adjunkt roztesknil, že je tak sám a jestli by 
nemohl povečeřet společně s tetičkou. Pozvala 
ho, jenže jsem tam byla opět já. Tetička byla, jak 
by se dnes řeklo, „nad věcí“. Zatímco připravo-
vala v kuchyni večeři, já jsem v jídelně pouštěla 
panu adjunktovi gramofonové desky.

Když jsem pustila tehdejší „šlágr“ – „Jak se 
mám seznámit s Váma, dívenko moje neznámá“, 
vyzval mě k tanci a políbil mě na čelo – byla jsem 
v „sedmém nebi“.

Druhého ledna jsem potřebovala odejet do 
Žalova, kde jsem pracovala na obecním úřa-
dě jako praktikantka. Jenže ve válce a ještě 
k  tomu o svátcích nejezdily tramvaje, což by 
znamenalo jít ze Štěrbohol pěšky až na nádraží 
do Prahy. Tenkráte byla velká zima, pole pod 
sněhem a mráz. Naštěstí byl u tetičky pan ad-
junkt, a když jsem se s ní onoho dopoledne do-
stavila před velkostatek, očekával nás u zapřa-
ženého kočáru. Zachumlali jsme se s tetičkou 
do nějakých dek, on usedl na kozlík a už jsme 
ujížděli zasněženou krajinou. Byla to opravdu 
velmi romantická jízda – ach, kdeže ty loňské 
sněhy jsou.

Pak už jsem pana adjunkta nikdy neviděla. 
Odešel ze Štěrbohol asi na nějaké jiné působiště.

Čirou náhodou jsem však objevila jména 
štěrboholského velkostatku v 19. století. Patřil 

Štěrboholy (1933)
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manželům Levých. Píše o nich vnučka Marie 
Strettiová, rozená Musilová (nar. 1876) v knize 
vzpomínek „O starých časech a dobrých lidech“. 

Z uvedené knihy cituji: „My děti měly jsme 
mezi posluhy několik přátel. Jeden z nich mi čas-
to vyprávěl, jak běžel k ránu do Štěrbohol k dě-
dečkovi a babičce Levých s lístkem, oznamující 
mé narození“ (str. 53). „Z maminčina vyprávění 
o prvních dobách jejího manželství vím, že jez-
dívali do Štěrbohol, kde měl její tatínek statek 
a kam se po jejím provdání maminčiny rodiče 
přestěhovali.“ (str. 175) „Na jaře roku 1877 dělal 
můj tatínek advokátní zkoušku. Maminka byla se 
mnou několik neděl ve Štěrboholech, aby mohl 
klidně studovat“ (str. 176).

Nevím, kdy ve Štěrboholech vznikl průmyslo-
vý závod, „Wernerova továrna“. Původně to byla 
jen větší dílna, která se díky zkušenostem a pra-
covitosti mého strýčka ing. Rudolfa Součka stále 
rozrůstala, až se stala skutečnou továrnou. Strý-
ček měl spoustu dobrých a v praxi použitelných 
nápadů. Získal řadu konexí a byl velmi pracovitý. 
Ani si nevybíral dovolenou a pracoval i v neděli 

doma. Externě spolupracoval ještě s jinými pod-
niky, ale i např. se Škodovými závody.

Ve Štěrboholech se mi zkrátka zalíbilo také 
proto, že jsem se záhy skamarádila s Jájou Hru-
bých, bydlící v sousedství. Moc jsme si spolu vy-
hrály. Měly jsme také kamaráda Jardu Svatoše. 
Bydlel opodál v jediném činžovním domě, po 
pravé straně silnice, v místech, kde odbočovala 
cesta k pomníku Schwerina.

Pokud Vás, naše čtenáře štěrboholských lis-
tů, uvedené vyprávění paní Z. Křtěnové zau-
jalo, pokračování najdete příště.

Obyvatelé jediného domu u Slivků.  
(Sedláčkovi, Bendovi a Danišovi, 1935)

Práce na statku – jednocení řepy (1940-45)
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Pokračování doslovného přepisu jediné docho-
vané kroniky obce Štěrbohol z roku 1934, jejímž 
autorem byl místní učitel a kronikář Josef Buňata.

1932
Hospodářské poměry se horší a horší. Přibývá 

nezaměstnaných. Stavební ruch přestal. Ceny 
průmyslových výrobků drží svou cenu. Naproti 
tomu hospodářské produkty kupovány jsou la-
cino, ale prodávány konsumentům zpracované 
draho. Rozmáhají se daňové podvody. Výnos 
daní klesá. Daňových nedoplatků na 5 miliard je 
mezi poplatníky republiky. Zákroky berního úřa-
du v Říčanech pociťují i naši občané. I tady jsou 
vymáhány nedoplatky. 

Dělnictvo trpí nezaměstnaností. Úspory, kte-
ré byly z dobrých minulých let, zvolna mizí. Hůře 
však ještě tam, kde výdělek se celý utratil, když 
žilo se na vysoké noze a nepočítalo se na zadní 
kola. Bída a nedostatek začal se šklebiti do oken. 
Vypomáhá stát, okres i obec i jednotlivci.
Stravování

Ve škole jsou stravovány děti. Dostávají 
k svačině 1/5 l mléka, housku a v poledne talíř 
polévky. Vaří ženy, které se dobrovolně přihlási-
ly ve škole. Počet dětí 30-40. Akce tato našla 
podporu místních rolníků, kteří darovali naturálie 
a živnostníků (maso-sádlo-lůj).
Rádio

Stává se šiřitelem vzdělání. Sokol, MOK 
a sdružení rodičů kupuje škole přístroj za 2.961 Kč 
dne 1. 4. 
Škola 

V únoru odešel do výslužby řídící učitel La-
dislav Kučera. 
Stavby 

Začátkem tohoto roku povoleno stavěti 

č. kat. 55 dům, ale nepovoluje se v něm zříditi 
hostinec. 
Volby 

Do obecního zastupitelstva byly 5. června. 
Podáno bylo 7 kandidátek. Zapsaných voličů 
bylo 413, kteří odevzdali 384 platné hlasy. Vo-
lební číslo 25. Voleno bylo 15členné obecní za-
stupitelstvo (viz str. 26 a 27.) takto: 
1. Republikáni 124 hlasy 5 mandátů
2. Čsl. nár. soc. 86 hlasů 3 mandáty
3. Lidová  19 hlasů 0 mandátů
4. Nepolitická  59 hlasů 3 mandáty
5. Komunistická 38 hlasů 2 mandáty
6. Fašistická 13 hlasů 0 mandátů
7. Soc. demokr. 45 hlasů 2 mandáty
celkem  384 hlasy 15 mandátů
Starostou zvolen republikán Josef Počta č. p. 15.
Silnice 

V létě dokončena silnice ke Kyjům za 
196.478 Kč.
Koupě louky

18.9. Chitzová za to, že obec nečinila pře-
kážek při parcelaci pozemků, odprodala louku 
č. kat. 132, 133, 134 ve výměře 1460 sáhů za 
23.500 Kč. 
Parcelační poplatek 

Obec zvýšila parcelační poplatek na 1 Kč za 
1 m2 (ze sáhu tedy 3.60 Kč). Téhož dne pojme-
nována byla ulice do úřadu potravní daně k č. p. 
34 až k nové silnici ulicí Tyršovou u příležitosti 
100leté výročí narození tohoto zakladatele So-
kolstva. 

HISTORIE NA 
POKRAČOVÁNÍ
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1933
Konsum Včela 

V tomto roce přibyla u nás prodejna „Včela“, 
která byla umístěna v č. p. 16.
„Půjčka práce“

Obec upsala na půjčku práce 2000 Kč dne 
22. června. 
Řídící učitel 

1. července nastoupil na uprázdněné místo 
řídícího učitele Josef Beneš, nar. 1879 v Klenči 
u Roudnice.  Posledně působil v Čepicích pol. 
Okres Strašnice. 
Kronikář

14. prosince navrhla obecní rada obecnímu 
zastupitelství, aby kronikářem zvolilo Josefa Bu-
ňatu. 
Škola 

26. prosince oslavili občané 20leté trvání školy.
Nezaměstnanost
stoupá. Škola pečlivě stará se o děti nezaměst-
naných. Sbírka po obci vynesla a sešlo se také 
dosti naturálií.
Ceny 
životních potřeb v této době byly tyto:
1 kg pšeničné mouky  2,70-3,20 Kč
1kg chleba  2-2,30 Kč
1kg hovězího masa  10-16 Kč
1kg vepřového masa  12-20 Kč

1kg telecího masa  12-24 Kč
1kg sádla   14 Kč
1kg loje   6 Kč
1kg bramborů  0,40-0,60 Kč
1q pšenice  150 Kč
1q ječmene  80-90 Kč 
1q hnědého uhlí  19-26 Kč 
1q paliv. dříví  20-30 Kč
1 vajíčko   0,70-0,90 Kč
1kg tvarohu  5 Kč
1kg másla   24-28 Kč
1 husa nekrmená  40-55 Kč
1 kachna   20-30 Kč
1kg jablek   3-4 Kč
1kg hrušek   2-3 Kč 
1kg švestek   1,50-4 Kč 
1m soukenné (vlněné) látky  70-160 Kč
1m soukenné bavlněné látky  7-35 Kč 
Boty „Baťa“ pro děti    19 Kč
  pro chlapce 29-49 Kč
  pro muže    49-89 Kč
  dámské    19-59 Kč

Žádáme pamětníky a rodilé Štěrboholáky po-
kud mají nějaké foto či dokumenty vztahující se 
ke Štěrboholům z doby 1850-1950 budeme rádi 
za poskytnutí k možnému zkopírování a přiložení 
do kroniky.

Zácpa tramvají na Václav-
ském náměstí v roce 1932
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PROJEKT PRAHA – 
TANČÍCÍ DŮM

Občas to se mnou mí zaměstnanci nemají 
lehké, neboť některé mé nápady zdají se býti ne-
realizovatelné. Avšak vzhledem k tomu, že mí 
zaměstnanci jsou opravdu skvělí, nejenže pro-
ti mým nápadům neprotestují, oni je dokonce 
přijímají a potom – většinou s radostí, elánem 
a nasazením – mé mnohdy již lehce unavené my-
šlenky dotvářejí, vylepšují a společně s dětmi je 
následně realizují.

Nejinak tomu bylo i s projektem Praha – 
Tančící dům. Informací o něm bylo minimálně, 
historie prakticky žádná, současný osud této bu-
dovy víceméně smutný.

Přesto si troufám tvrdit, že i z toho mála se 
nám podařilo vytvořit představení, které nenudi-
lo a snad i pobavilo, a každému ze zúčastněných 
alespoň něco málo dalo.

A pokud jste se snad nedrželi motta:  
Nesmí doma jen tak sedět 
všichni ti, co chtějí vědět 
k čemu že je sloužící 
tenhleten dům tančící.

a nebyli jste na naší zahradní slavnosti, záznam 
z tohoto představení je za symbolický poplatek 
k dostání v ředitelně školy.

Mgr. Eva Kollmannová
ředitelka ZŠ a MŠ

Jediná štěrboholská televize Ještěrka zahájila 
své vysílání právě u nás.

Do studia televize Ještěrka přijali pozvání 
architekti Vlado Milunić a Frank Gehry.

Z parníku Vltava jsme mohli vidět nejednu 
pražskou památku.
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Jmenování Václava Havla prezidentem sehrálo 
v historii Tančícího domu velkou roli.

Náš Tančící dům byl dotvářen postupně.  
Po každém vstupu byla zavěšena část oken.

Myšlenka spojení statické a dynamické části; 
Ginger a Fred – vystoupení třeťáků

„Kapitáne, kam s tou lodí?“ – druháci zakotvili 
právě u Tančícího domu.

Vystoupení čtvrťaček na melodii z muzikálu 
Divotvorný hrnec, jehož americká verze 
proslavila právě Freda Astaira.

Náš Jaromír Jágr pro malou komplikaci 
s výzbrojí nevyjel, ale rozhodně o něm ještě 
uslyšíme.
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Medaile – Tančící dům neví, jak ho česká 
veřejnost přijme.

Reportér v Londýně krátce vyzpovídal archi-
tektku Evu Jiřičnou, která interiéry Tančícího 
domu stylizovala jako námořní prostředí.

Vystoupení prvňáčků – oslava práce Evy Jiřičné

Dancing house – originally in English 

PROJEKT PRAHA – 
TANČÍCÍ DŮM
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JAK TO VIDÍ PÁťÁCI
V posledním týdnu školy jsem poprosila 

páťáky, zda by mi pomohli s příspěvkem do 
Štěrboholských listů. Zadání znělo: „Pokuste 
se stručně zhodnotit těch pět let, které jste 
strávili v ZŠ Štěrboholy.“ Výsledné práce mi 
paní učitelka předávala se slovy: „Připrav si 
kapesník.“

Tato škola je úžasná tím, že pořádá různé akce, 
jako třeba „Ukaž a vyprávěj“, zahradní slavnost 
nebo rozloučení s 5. ročníkem. Jsou tu dobré 
paní učitelky, kuchařky, školník, ale vůbec nejlep-
ší je paní ředitelka. Těchto pět let, co jsem tady 
byl, bylo těch nejlepších pět roků v mém životě. 
Kdybych mohl, zůstal bych tu déle.

Jan Hejsler

Ačkoli jsem do ZŠ Štěrboholy nastoupil až do 
3. třídy, cítil jsem se, jako bych sem patřil. Přejít 
na tuto školu bylo moje nejlepší rozhodnutí v ži-
votě. Jsou tu příjemné hodiny a dobrý kolektiv. 
Jsou tu hodné paní učitelky a hlavně paní ředitelka 
a paní učitelka Jana Kubíčková. Cítil jsem se tu 
velmi dobře.

Benjamin Balzar

Pět let v Základní škole Štěrboholy byla ta nej-
lepší léta, která jsem mohl prožít. Už v první 
třídě to bylo fajn a v páté také.  Kuchařky vaří 
velmi dobrá jídla a paní učitelky a vychovatelky 
jsou hodné a příjemné. Paní ředitelka je hod-
ná a kamarádská. Moje sestra Majda je s touto 
školou také spokojená. Až budu mít děti, tak se 
budou učit v Základní škole Štěrboholy.

Jan Novák

Bohužel z této nejlepší školy odcházím, tak bych 
chtěla říct pár vět o tom, jak jsem těch pět let 
tady prožila. Už od prvního ročníku jsem tušila, 
že tu bude velká sranda a zábava. První škol-
ní den jsme se byli podívat v naší třídě. Byla 

malá, ale moc hezká. V této třídě jsme byli až do 
5. ročníku. Všichni se tu ke mně chovali dobře 
a  za to jim děkuji. Byla tu veliká sranda a na 
tuto školu budu moc ráda vzpomínat. 

Karolína Roulová

Nejvíce se mi bude stýskat po hodinách češtiny 
s paní ředitelkou a po vlastivědě s paní učitelkou 
Kubíčkovou. Také si myslím, že tak vynikající, ať 
už boloňské, nebo milánské špagety, nikde jinde 
v ostatních školách vařit nebudou, a i když nás ve 
třídě bylo jenom sedm, užili jsme si spoustu legrace.

Vendy Čuchalová

V Základní škole Štěrboholy jsou super učitelky 
i vychovatelky. Nejradši jsem měl paní učitelku 
Janu Kubíčkovou, která nás měla v páté třídě 
a paní ředitelku, která nás učila ČJ od třetí třídy. 
Hodiny byly příjemné a moc se mi tu líbilo.

Michael Höfner

Za těch pět let jsem zjistil, že ZŠ Štěrboholy je 
nejlepší. A proč? Hodné paní učitelky, bylo nás 
málo ve třídě, pořádání různých akcí, hodná paní 
ředitelka. Všem bych tuto školu doporučil. Škoda 
jen, že tato škola není do 9. třídy. Ale nejlepší je 
paní učitelka Jana Kubíčková.

Šimon Pokorný

K výše uvedeným textům bych chtěla dodat, 
že si jich velice vážím. Že si jsem vědoma i toho, 
že je to názor pouze sedmi žáků, i když je to celá 
jedna třída. A také, že spokojení žáci jsou právě 
tím cílem, ke kterému ZŠ Štěrboholy směřuje.

Mgr. Eva Kollmannová
ředitelka ZŠ a MŠ 
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Na jaře letošního roku byl 
v  mateřské škole zorganizován 
„chemickým divadélkem“ Ústavu 
fyzikální chemie J. Heyrovské-
ho pro předškolní děti program 
„Posviť si citrónem na duhu“.

Na připravených pokusech 
děti viděly různé barevné reakce 
nezávadných běžných látek, se 
kterými pracuje každá rodina. 
S těmito látkami si namíchaly na-
příklad barvy duhy. Seznámily se 
také s principem běžné baterie – 
elektrickou energii získaly z ovo-
ce za použití kovových elektrod. 
V  „naší laboratoři“ nic nekouřilo, 
nehořelo ani nezapáchalo . 

Dětem byla v hodinovém 
programu přiblížena originální 
formou profese vědce, seznámi-
ly se s názvy neznámých a pro 
vědce důležitých předmětů jako 
je pipeta, kádinka, zkumavka, 
baňka, odměrný válec, střička 
apod. Děti se aktivně zapojo-
valy do dialogu, pomáhaly při 
pokusech a celé to snažení mělo 
jediný cíl – vytvořit v dětech 
povědomí o čem a  k  čemu je 
chemie kolem nás. A divadlo to 
bylo vskutku noblesní – praco-
valo se v bílých rukavičkách .



21Štěrboholské listy 2/2014

Všechny děti z celé mateřské školy se zú-
častnily na konci školního roku sportovní udá-
losti – školkové olympiády. Připravovat se začaly 
už tím, že si vyprávěly o pravých olympijských 
hrách, vytvořily si olympijské vlajky a olympij-
skou pochodeň. 

Děti ze třídy Berušek a Myšek změřily své síly 
v hodu na cíl, shazování kuželek, skákání v pyt-
lích, převážení kostiček na trakárcích a v chůzi 
poslepu podle lana. 

Starší děti ze tříd Žabiček a Veverek závo-
dily vskutku olympijsky – v házení kriketovým 
míčkem do dálky, skoku do dálky a běhu na čas. 

A jak už to u nás ve školce bývá, nikoho jsme 
nenechali prohrát, každý byl vítězem už tím, že 
se s odvahou a nasazením zúčastnil. Diplomy 
a medaile čekaly tedy na každého.
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Se školním rokem jsme se rozloučili společ-
ným výletem do Labyrintária v loučeňském zá-
meckém parku. U vchodu jsme obdrželi plánky 
a každá třída se vydala jinou cestou za poznáním 
a dobrodružstvím.  A tak jsme postupně prochá-
zeli a hledali cesty v buxusovém, tisovém, dláž-
děném, palisádovém, kamenném, travnatém, 

provazovém či pískovcovém labyrintu. Jen na 
světelný labyrint nedošlo. Přes den je nenápadný, 
svými 340 světýlky očaruje až po setmění. Ale to 
už naše děti spinkaly unavené po krásném výletu 
v postýlkách u svých maminek. 

  Bc. Yvona Grunclová
 zástupkyně ředitelky pro MŠ
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Vítání léta aneb 
Kolodovádění

V sobotu 14. 6. 2014 proběhlo v ulici U Ško-
ly ve Štěrboholech každoroční Vítání léta aneb 
Kolodovádění pro děti. Počasí nám bohužel moc 
nepřálo, a tak na start dorazilo méně závodníků, 
než bývalo zvykem v předchozích letech. Nej-
menší děti závodily na plastových odrážedlech a 
koloodrážedlech, ty větší na kolech, koloběžkách 
a in-line bruslích.

Silnice byla místy mokrá, a tak zejména 
bruslaři museli být při závodění opatrní. Škoda 
jen, že se tentokrát nepřihlásil ani jeden tatínek 
v  kategorii tatínci s kočárkem. Děti si odnesly 
medaile, diplomy a krásné ceny.   

Doprovodný program nám zorganizovali 
strážníci městské policie, hlavní dík patří panu 
strážníkovi Málkovi. Nejprve nám ukázali své 
umění psovodi, po závodech následovala ukázka 
sebeobrany. Děti se na konci za odměnu mohly 
svézt na blikající policejní motorce, z čehož měly 
velkou radost a svezly se i několikrát. Také si 
mohly pohladit koně, jehož přivedl pan Urban, 
kterému za to moc děkujeme. Nakonec bych 

chtěla poděkovat našim sponzorům, kteří nám 
umožnili závody zorganizovat, Jsou jimi: Měst-
ská část Štěrboholy, Městská policie Praha, re-
staurace Argenta, Tupperware, Brumbambule, 
Finep a Tukas.

Zuzana Filípková 
za Rodinné centrum Klubiště, z. s.

Rodiče s miminky a malými dětmi, přijďte se k  nám podívat do rodinného centra Klubiště. Od září nabízíme 
pro vás a vaše děti více kroužků. Podrobné informace najdete na našich webových stránkách www.klubiste.cz. 
Dětské hřiště se zahradou je otevřeno každý den včetně víkendů pro veřejnost od 8 do 19 hod., přes léto i do 
21 hod., herna bude o  letních prázdninách zavřená.

Přejeme krásné léto a v září se na vás těšíme!

Po
9.30 – 10.15

YAMAHA První krůčky
pro děti od 18 měs. do 4 let

15.00 – 17.00
VOLNÁ HERNA pro maminky s dětmi 

do 3 let

17.00 – 17.45
YAMAHA Rytmické krůčky 

pro děti 3/4-7 let

Út
9.00 – 11.30

VOLNÁ HERNA pro maminky s dětmi
od 0-2 roky

17.00 – 18.00
Hudební sbor JISKŘIČKA  

pro děti 6-8let (v zasedací místnosti)

St

9.00 – 11.30
VOLNÁ HERNA 

pro maminky s dětmi do 3 let 16.00 – 16.45
Angličtina začátečníci

pro děti 3-6 let

16.50 – 17.35
Angličtina pokročilí

3-6 let

17.45 – 18.40
Anglická konverzace

pro dospělé10.00 – 11.00
CVIČENÍ pro maminky s hlídáním

(v zasedací místnosti)

Čt
9.30 – 10.25

Hudební kurz Malý muzikant
od 18 měsíců do 4 let

15.00 – 17.30
VOLNÁ HERNA pro maminky s dětmi do 3 let

15.30/16.00 - 16.30/17.00
Hudební sbor JISKŘIČKA pro děti 4-5 let

(v zasedací místnosti)
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VÝLET SENIORŮ
Štěrboholští senioři tentokráte na výletě na 

zámku ve Žlebech spojený s procházkou za bílý-
mi jeleny a ukázkami sokolnictví v místní oboře. 

Navštívili jsme město Čáslav s jeho hradba-
mi a tržištěm. Výlet jsme zakončili procházkou 
v zámecké zahradě u empírového zámku Kačina. 
Akce se vydařila, počasí nám přálo a spokoje-
ní senioři děkují městské části za uskutečněný 
výlet. 

Za všechny zúčastněné 
Marcela Tmejová
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Pietní vzpomínky se zúčastnili i žáci 4. a 5. ročníku Základní školy Štěrboholy. Za městskou část Štěr-
boholy věnec položil a promluvil k historické události pan starosta František Ševít a za 158. ZO ČSBS 
Praha 15 místopředseda bratr Milan Wenzl a jednatel bratr Tomáš Bezouška.

TJ SOKOL ŠTĚRBOHOLY
TĚLOCVIČNA ROZPIS                                         www.sokol.sterboholy.cz

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

158. ZÁKLADNÍ 
SKUPINA
Praha 15 Štěrboholy – 
Dolní Měcholupy

PIETNÍ VZPOMÍNKA 
NA PADLÉ A UMUČENÉ 
ZA II. SVĚTOVÉ VÁLKY 
VE ŠTĚRBOHOLECH
5. 5. 2014
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SPORTOVNÍ HRY SENIORŮ Praha 
www.budfitseiore.cz

Sportovních her seniorů dne 4. 6. 2014 pořá-
daných Prahou s názvem BUĎ FIT, SENIORE 
se zúčastnily čtyři členky TJ Sokola Štěrboholy 
ve složení: Věra Vyhnálková, Libuše Šmídová, 
Helena Pištorová a Marcela Tmejová.

Seniorky se zúčastnily jednotlivých závodů 
chůze na 800 m s hůlkami NORDIC WALK-
ING, běh mezi tyčemi, hod na cíl a na závěr 
běžely štafetu 4x100 m. 

V jednotlivých disciplínách Věře Vyhnálkové 
a Libuši Šmídové utekly stupně vítězů o vlásek, 
skončily na 4. místě ze 76 startujících žen a 55 

MEMORIÁL MARIE 
KVAPILOVÉ

V neděli 15. 6. 2014 jsme zakončili sezónu 
účastí na pražském závodu v atletice oddílů Ro-
diče a děti, Předškolní děti a Nejmladší žactvo, 
pořádaném PSSPV a Pražskou sokolskou župou 
ČOS. Závod proběhl na stadionu Dukla Praha – 
Juliska na Praze 6. 

TJ SOKOL 
ŠTĚRBOHOLY

Rodiče a děti – ročník 2010 ve složení: Dianka 
Kuzmová, Verunka Medková, Gábinka Benešo-
vá, Daník Filípek + rodiče se umístili na celko-
vém 5. místě!

Nejmladší žáci – ročník 2007 ve složení: Ond-
ra Medek, Kačenka Filípková, Klárka Benešová, 
Adélka Landová, Barunka Landová, Viktorka 
Burešová. Družstvo se umístilo na celkovém 
3. místě. Nejlépe zabodovali Ondra Medek na 
1. místě a Klárka Benešová na 2. místě. 

Předškolní děti – ročník 2008 a 2009 ve slo-
žení: Ondra Foltýn a Karolínka Burešová vzorně 
reprezentovali Štěrboholy jako jednotlivci!  

Všem závodníkům děkujeme za vzornou re-
prezentaci a gratulujeme k dosaženým úspěchům. 
Dali jsme jednoznačně najevo, že i v porovnání 
s nezanedbatelně většími oddíly sokolské obce 
s lepšími podmínkami pro atletickou přípravu se 
s námi musí počítat a věříme v další úspěchy.

Za TJ Sokol Štěrboholy 
Dáša Pištorová

mužů, kteří byli z různých míst České republiky.
Děkujeme za velmi pěknou reprezentaci TJ 

Sokol Štěrboholy v silné konkurenci seniorů 
a seniorek. Drželi jsme se hesla akce – NEJDE 
O VÝKONY, ALE O ZÁBAVU. 

Nyní již končí cvičební rok, těšíme se v září 
na nový a doufáme, že se někteří senioři a seni-
orky pro své zdraví k nám přidají. 

Cvičíme každé úterý v tělocvičně v Granát-
nické ulici od 18.00 do 19.00 hodin 

NEVÁHEJ A PŘIJĎ MEZI NÁS!  
 Marcela Tmejová 

náčelnice TJ Sokol Štěrboholy

SOKOL ŠTĚRBOHOLY A SENIOŘI
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NA DĚTSKÝ DEN 
PŘIŠLO PŘES 
60 DĚTÍ 

Máme za sebou další úspěšný dětský den. 
První červnová neděle byla doslova nabitá zába-
vou, soutěžemi a sportem. A letos již po osmé!

Atraktivní program a krásné počasí společně 
přilákaly na Dětský sportovní den, který se opět 
konal na hřišti SK Viktoria Štěrboholy, více než 
šest desítek „oslavenců“ všech věkových kategorií 
a ještě více rodičů.
Sladká odměna po fotbale

Dětský den odstartoval exhibiční zápas, který 
pro pobavení všech návštěvníků sehráli mladí fot-
balisté ze štěrboholského klubu. A po napínavém 
zápase na ně čekala také velmi lákavá odměna – 
krabice plná koblih, na nichž si všichni zúčastnění 
hráči s radostí pochutnali. 

V nabitém odpoledni nechyběl ani nábor no-
vých fotbalistů do mládežnických družstev. Rodiče 
budoucích i stávajících malých fotbalistů tak měli 
možnost vidět, jak takový fotbalový trénink vypadá 
a jak v našem týmu trenéři pracují s dětmi.
Boj o vstup do skákacího hradu

Odpoledne plné her, soutěží a zábavy pořá-
dalo společně s námi Občanské sdružení Borův-
kovany, které mimo jiné pořádá i letní dětské 
tábory. Dospělí i dětští návštěvníci proto měli 
možnost seznámit se před blížícím se táborem 
jak s některými vedoucími, tak i s rodiči a jejich 
dětmi, které se na tábor chystají.

Největším lákadlem soutěžního odpoledne byl 
bezpochyby velký skákací hrad, do kterého si děti 
musely vstup vybojovat v ostatních soutěžích.

Všem moc děkujeme a těšíme se na vás na 
dalším dětském dnu, fotbalovém tréninku nebo 
na táboře!

www.skviktoriasterboholy.cz
www.borovany.cz
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NÁBOR NOVÝCH 
MLADÝCH 
FOTBALISTŮ 

Fotbalový klub SK Viktoria Štěrboholy pořá-
dá trvale po celý rok nábor nových hráčů do mlá-
dežnického fotbalu. Nábor se týká kluků a holek 
do těchto kategorií.

Mladší přípravka 
– určeno pro děti od 4 až do 6 let (2009–2007) 
Starší přípravka 
– určeno pro ročníky (2006–2004)
Mladší žáci 
– určeno pro ročníky (2003–2002)
Mladší dorost 
– určeno pro ročníky (1998–1999) 

Uvítáme průběžné doplnění všech uvedených týmů.

Kontakt:  Jiří Studík, tel.: 774030399
 Jakub Rajdl, tel.: 605921872 
 jakub.rajdl@gmail.com

NĚCO O NÁS 
Oddíl kopané je prvním oddílem sportovního 

klubu SK VIKTORIA ŠTĚRBOHOLY s průměr-
ným počtem 170 členů. Kopaná má ve Štěrbo-
holech dlouholetou tradici, první klub byl založen 
již v roce 1929. A-mužstvo dospělých hraje již 
od roku 1998 1. A třídu a pohybuje se téměř 
každou sezónu v nejvyšších patrech.

Naším hlavním cílem, je kvalitně vychovávat 
mladé hráče, vhodným způsobem u nich rozvíjet 
individuální a týmové herní dovednosti. Důraz 
klademe i na obecný rozvoj osobnosti hráče, ne-
boť si uvědomuje, že rozvoj mladého fotbalisty 
se z velké části odehrává i mimo hřiště. Děti mají  
téměř po celý rok možnost trénovat na kvalitní 
přírodní trávě.

JAK ZAČÍT? 
Nejvhodnější je obrátit se přímo na uvedené 

kontakty a domluvit se na účasti na nejbližším 
možném tréninku. nebo přijít na kterýkoliv náš 
trénink osobně a domluvit se přímo s trenéry 
a klidně se hned zapojit do tréninku

NA ZÁVĚR
Dejte prostor a možnost svému dítěti zažít 

neopakovatelné fotbalové zážitky a dopřejte mu 
možnost fotbalově vyrůstat a hrát fotbal na té 
nejvyšší možné úrovni v regionu.

     
 Neváhejte a přijďte mezi nás!

Za fotbalový klub SK Viktoria Štěrboholy
Jiří Studík a Jakub Rajdl – trenéři  mládeže
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 800 900 900
www.rb.cz

Více o podmínkách nabídky na

Účet ZDARMA 
za vaše doporučení
Využijte jedinečnou možnost, jak získat 
vedení vašeho tarifu zdarma

Jste spokojeni s našimi službami? Pak budeme rádi, 
když nás doporučíte. Pokud se dva z vašich blíz-
kých, přátel nebo obchodních partnerů rozhodnou 
zřídit si u nás osobní nebo podnikatelský účet, 
získáte služby v rámci vašeho tarifu zdarma. 
Jestliže zůstanou tito klienti u nás déle než 2 roky, 
bude vám tato výhoda zachována trvale po celou 
dobu existence vašeho tarifu.

Doporučte svým jménem
2 nové klienty

Oba si založí osobní
nebo fi remní účet

Vy už nebudete platit žádný 
paušální poplatek za váš tarif

Jak to funguje?

Využíváte naplno všech výhod eKonta KOMPLET?

Víte, že v rámci eKonta KOMPLET máte:
  

 

   

   

Veškeré zde uvedené informace jsou platné k březnu 2014 a nejsou přímo návrhem smlouvy.

Raiffeisenbank Praha Štěrboholy  Otevírací doba pobočky: 
Nákupní 389/3  Po–Pá 9:00–19:00
102 00  Praha 10 So 9:00–12:00 12:30–19:00 
Tel.: 234 093 011

Nabídka platí pro klienty s tarify eKonto KOMPLET, 
Podnikatelské eKonto KOMPLET/BUSINESS/ŽIVNOST/START.

Neomezený počet výběrů z bankomatů všech bank doma i v zahraničí ZDARMA

Neomezený počet elektronických tuzemských transakcí ZDARMA

Kreditní kartu, která vám vrací až 6 000 Kč ročně

Nejmodernější mobilní bankovnictví, oceněné v anketě Mobilní aplikace roku 2013

... a spoustu dalších výhod
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CENÍK INZERCE VE ZPRAVODAJI 
ŠTĚRBOHOLSKÉ LISTY (formát A5)

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

Hledám pronájem prostoru ve Štěrboholech k celo-
ročnímu držení psa pro sportovní výcvik. Kus oploceného 
pozemku pro umístění kotce (3x2m) + výběh pro psa. 
Prosím nabídněte. 
Tel.: 773 577 557, e-mail: Dommek@seznam.cz

www.sterboholy.cz




