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RYCHLÉ

INFORMACE

SLOVO
STAROSTY
Milí spoluobčané.
Jaro se s námi rozloučilo a plnými doušky si
již užíváme léto – děti prázdniny a my dospělí
dovolené. Čeká nás odpočinek, více volného času
na koníčky, četbu, sport.
Fotografiemi i textem si připomeňme několik
akcí, které, jak doufám, obohatily život v obci. V
dubnu to byla naše tradiční akce Pálení čarodějnic
a nově Cirkusové odpoledne v parku Hrušov. Zábavné odpoledne pro děti navštívilo 260 dětí nejen
ze Štěrbohol. Čekání na zapálení čarodějnického
ohně nám zkrátily svým vystoupením děti z TJ Sokol Štěrboholy a pražské mažoretky. K poslechu i
tanci hrála kapela Spektrum. Účast byla letos obzvláště hojná, počasí celkem slušné. Snad mohlo
být trochu tepleji, ale hlavně že nám nepršelo.
Především dětem byla v rámci Dne dětí určena akce Rodinného centra Klubiště –Kolodovádění. I přes vysoké letní teploty si děti užily
zábavu. (Foto v sekci RC Klubiště). Dětský den
také uspořádala SK Viktoria na fotbalovém hřišti – o této akci se dočtete v sekci SK Viktoria.
Podle staré štěrboholské kroniky se ve Štěrboholech v termínu od 16. do 21.června konala pouť.
Proto se v tento čas objevily v parku před školou
kolotoče. My dospělí kolotočům moc nefandíme,
ale děti jízdu na kolotoči, houpání a skákání milují.
Slibované letní kino s grilováním se bohužel neuskutečnilo, hlavní organizátor ustoupil ze svého
záměru. Myšlenka na tuto akci je však stále živá
– na příští rok se pokusíme zajistit sponzora této
akce a uspořádali bychom ji pod hlavičkou městské části, pravděpodobně v termínu štěrboholské
poutě. Mohl by to být pokus o návrat k tradicím
našich předků – jen v trochu modernějším pojetí.
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FORMOU SMS

Služba je poskytována zdarma, stačí se pouze
přihlásit k odběru informací.
Vážení občané,
v souvislosti se zkvalitňováním služeb v naší městské části
a zlepšováním komunikace s občany zavádím informační
službu – SMAbrána.
Jedná se o službu, díky které budete vždy formou SMS včas
informování o důležitém dění v městské části (kultura, všeobecné 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 pilotním 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).

infoSMS
Dne 1. 1. 2014 od
10.00 h bude odstávka
vodovod. řadu v ulici
Pod Areálem.

Na závěr bych se s vámi rád podělil o informace o stavebních akcích v obci. Jak jste
jistě zaznamenali, nová budova mateřské školy
v parku Hrušov JE HOTOVÁ. Od září už budou
všechny děti v novém. Během prázdnin nás ještě
čeká úprava školní zahrady a okolních ploch. Již
v prvním prázdninovém týdnu začala realizace
přestavby prostor po mateřské škole na učebny
základní školy a školní družiny, rekonstrukce hygienického zázemí a zřízení centrální šatny. Vše
by mělo být 1. září připraveno k užívání.
Přeji Vám všem krásné prázdniny a dovolené.

Jak se registrovat k odběru
informativních SMS?
1/ Prostřednictvím webových stránek
http“//sterboholy.smsbrana.cz
2/ Osobně na Úřadu městské části Štěrboholy
Registrace je velmi jednoduchá a zabere Vám
jen pár minut.

František Ševít – starosta
Štěrboholské listy 2/2015

Štěrboholské listy 2/2015

Neplatí pro již zaregistrované.
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ÚŘAD
MĚSTSKÉ
ČÁSTI

ZPRÁVY

ZE ZASTUPITELSTVA MČ

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.
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Výběr usnesení zastupitelstva městské části
ZASTUPITELSTVO
MČ PRAHA-ŠTĚRBOHOLY
SCHVALUJE:
• rozpočet městské části Praha-Štěrboholy na
rok 2015 jako schodkový v objemu příjmů
ve výši 14 856 500,00 Kč, objem výdajů
ve výši 14 916 000,00 Kč. Schodek ve výši
59 500,00 Kč je kryt třídou 8 – financování;
• rozpočet ekonomické činnosti městské části PrahaŠtěrboholy na rok 2015 v objemu příjmů ve výši 4
843 900,00 Kč a výdajů ve výši 90 200,00 Kč;
• plán investičních akcí předpokládaných
k realizaci v roce 2015;
• rozpočtový výhled městské části Praha-Štěrboholy do roku 2020;
• stanovisko k dopisu JUDr. Libora Šlaufa ze
dne 6. 2. 2015 ve věci návrhu dohody o zrušení
a vypořádání podílového spoluvlastnictví k
nemovitým věcem mezi městskou částí a panem
Danem Propperem a Gadem Propperem;
• provedení nezbytných oprav areálu – zejména
budovy – do výše částky 500 000,00 Kč vč.
DPH dle schváleného rozpočtu
• termíny konání řádných zasedání Zastupitelstva
městské části Praha-Štěrboholy v roce 2015:
22. 4. 2015
27. 5. 2015
24. 6. 2015
23. 9. 2015
21. 10. 2015
25. 11. 2015
16. 12. 2015
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• poskytnutí neinvestiční dotace TJ Sokol
Štěrboholy ve výši 10 000,00 Kč na pořízení
cvičebního nářadí a provozní výdaje spojené
s účastí členů na soutěžích. Dotace podléhá
vyúčtování s rozpočtem městské části za rok
2015;
• poskytnutí finančního daru Parkinson –
Help o. s., IČ 22754059 se sídlem Dürerova
2177/18, Praha 10-Strašnice, ve výši
10 000,00 Kč jako příspěvek na podporu
mediální kampaně u příležitosti Světového
dne Parkinsonovy nemoci;
• vstup městské části Praha-Štěrboholy do
zájmového sdružení právnických osob s názvem
Svaz městských částí hlavního města Prahy
(ve zkráceném znění „SMČHMP“);
• úhradu vstupního poplatku a ročního
členského příspěvku v souladu s čl. 4 stanov
SMČHMP;
• poskytnutí finančního daru rodinnému centru
Klubiště ve výši 10 000 Kč na akci Kolodovádění,
která se bude konat dne 6. 6. 2015.

PROJEDNALO:
závěrečný účet městské části Praha – Štěrboholy
za rok 2014 (příloha č. 1 tohoto usnesení) spolu
se Zprávou o přezkoumání hospodaření městské
části za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014
(příloha č. 2 tohoto usnesení) a vyjádřilo souhlas
s celoročním hospodařením bez výhrad.
UKLÁDÁ:
úřadu městské části vyzvat TSK hl. m. Prahy
k provedení udržovacích prací na zábradlí při
komunikacích v jejich správě – příjezd na Jižní
spojku a přejezd k cihelně v ul. Nedokončená.

ROZHODUJE:
o výběru nejvhodnější nabídky výše uvedené veřejné zakázky malého rozsahu zadané ve výběrovém řízení níže uvedenému uchazeči.
Akce: “Údržba travních ploch a ostatní zeleně na
území MČ Praha Štěrboholy“
Identifikační údaje vybraného uchazeče:
obchodní firma: TV Facility Group a.s.
sídlo:			
Kašperská 965,
104 00 Praha 10-Uhříněves
IČ:			24724815
ROZHODUJE:
o výběru nejvhodnější nabídky výše uvedené veřejné zakázky malého rozsahu zadané ve výběrovém řízení níže uvedenému vybranému uchazeči.
Akce: „Úprava 1.a 2.NP budovy ZŠ“
Identifikační údaje vybraného uchazeče:
firma: STIGMA, spol. s r.o.
sídlo: Pobřežní 249/46, 18600 Praha 8
IČ:
26176645
Štěrboholské listy 2/2015
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ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
PRAHA – ŠTĚRBOHOLY

KLUBOVKA

VODOROVNĚ: A. Sloven.jestliže; Citoslovce
hryznutí; Tepání; B. Žánr populární hudby; Angl.
námořnictvo; Řeka na balkáně; C. Silný provaz;
Horní končetina; Mísa (zázračná) ze starých
eposů; Zkr. Věda a technika mládeže; D. Fr.
pojišťovací koncern; 1.DÍL TAJENKY; Hřbet; E.
Krátký kabát; Fotbaloví obránci; Orgány sluchu;
Něm.jedna; F. Nejvyšší karta; Úřední značka na
šperku; Anglicky nehty; Usazenina; G. Český
prozaik; Peřej; Obchodní tiskárny Kolín (zkr.);
Dívčí jméno; H. 2. DÍL TAJENKY ; I. Slovní
pomoc; Značka sýra; Vyrytá drážka; Kód Kajmanských ostrovů; J. A sice; Pokleslá literatura; Ukazovací zájmeno; Sloven.kartáč; K. Hlt;
Zn.Arsenu; 3.DÍL TAJENKY; Angl. ano; Zkr.
mistrovství světa; L. Citoslovce odporu; Obilná
drť určená ke krmení; Roztok magmatu; Vřídek
na sliznici jazyka; M. Komerční banka; Mořský
rak; Spojka (knižně); Německá automobilka;
Zn.Křemíku; N. Označení druhu vlaků; 4. DÍL
TAJENKY; Menšíkovy iniciály; O. Izolační deska; Vzdálenost; SVISLE: 1. Kvantový zesilovač
záření; Zn. Radia; SPZ Litoměřic; 2. Zařízení
umožňující přenos obrázků na dálku; Stupeň
citlivosti filmu; Místo toho; Federální kriminální
ústředna v USA; 3. Starořek; Sloven.přirovnání; Obyvatel Indie; Japon.sídlo na ostrově Okinawa; Chlorovodík; 4. Citosl. ťuknutí zobákem;
Primát; Švéd.automobilka; Indonés.atol; SPZ
Jihlavy; 5. SPZ Rychnova nad Kněžnou; Obrazová hádanka; Čtvrtá planeta sluneční soustavy;
Chuť (zast.); 6. Konečník; Název značky Dusíku;
Roky; Zvuk el.zvonku; SPZ Kulmbach (Německo); 7. Skutečnost; Zkr. pro přibližně; Polévkový
knedlíček; Energetická společnost v ČR; Zn.Osmia; 8. Zn. Voltampéru; Stupeň citlivosti filmů;
Krmit dobytek na pastvině; Rovinatá krajina bez
dostatečné vláhy, porostlá trávou; 9. Kočkovitá
šelma; Celní kód Ukrajiny; Ve srovnání s něčím;
Pahorek (nářeč.); 10. Inic.herečky Vejmělkové;
Vyrušovat; Kypřit půdu; Součásti hrnce; Název
hlásky V; 11. Část dveří; Římsky 49; Otázka
2.pádu; Angl.ty; Kód Nizozemí; 12. Zaoblené;
Druh literárního díla; Slovensky akr; Projev vděčnosti; 13. Tavenina; Elegantní; Větší množství;
Trumfy; Jméno hereč.Janžurové; 14. Temná
plocha za osvětleným tělesem; Obrazy nahých
lidí; SPZ Frýdek- Místek; Kód Mikronésie; 15.
Značka Milijoule; Domácky Eliška; Léky k zevnímu použití
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VELKOKAPACITNÍ KONTEJNERY

Kontejnery jsou určeny k odkládání netříděného odpadu výhradně pro občany přihlášené k trvalému
pobytu v MČ Praha Štěrboholy a nemohou být použity k ukládání živnostenského odpadu!
Součástí přistavení VOK je obsluha, která koordinuje ukládání odpadů.
Občané s trvalým pobytem v Praze 10 mohou odevzdávat v pondělí až pátek od 8.30 do 17.00
hodin, 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.
Převzetím všech druhů odpadu společnost Pražské služby a.s. garantuje 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.
POMŮCKY: DIDOT, SLS, ENNA, NAO, YSAYE
ŘEŠENÍ Z MINULÉHO ČÍSLA:Krása není vždy pravá a pravda není vždy krásná

PŘEHLED MÍSTNÍCH POPLATKŮ ZE PSA

v roce 2015 v MČ Praha Štěrboholy
za psy chované		
v rodinném domě:		
200 Kč důchodci		
300 Kč ostatní		
600 Kč firmy		
za psy chované v bytovém domě:
1 500 Kč ostatní		
úlevy a osvobození (*)
Splatnost: 31. 3. 2015

další pes téhož
poplatníka:
300 Kč
600 Kč
900 Kč
2 250 Kč

ZÁKLADNÍ INFORMACE:
Poplatek ze psů platí držitel psa městské části dle trvalého
bydliště nebo sídla.
Platí se za psa staršího 3 měsíců a je potřeba se přihlásit na
ÚMČ.
V Praze je povinnost označit psa staršího 6 měsíců mikročipem nebo tetováním (provádí veterinární
lékař) alisty
do 152/2015
dnů
Štěrboholské

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

od označení psa přihlásit do evidence Magistrátu hl. m.
Prahy (lze i prostřednictvím ÚMČ);
do 15 dnů hlásit veškeré změny v ohlášení (čip, úhyn
psa, důchod, stěhování, nový pes).
Přihlásit psa je povinen i držitel psa, který je od
poplatku osvobozen.
PRÁVNÍ PŘEDPISY:
Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,
ve znění pozdějších předpisů;
obecně závazná vyhláška č.23/2003 Sb., hl. m.
Prahy, o místním poplatku ze psů, ve znění pozdějších
předpisů
(*) Podrobnosti na ÚMČ (D. Augustýnová, tel:
272 701 734)
Plaťte prosím v pokladně/podatelně úřadu v Po a St
8–12, 13–17 h, Út 8–12 h (hotovostně),
nebo převodem na účet č. 2000718329/0800. Každý
poplatník obdržel během února do schránky složenku,
na které je uvedena
částka a variabilní symbol.
Štěrboholské
listy 2/2015

Popelnice na použitý textil Diakonie Broumov
Dne 20. 3. 2012 byla přistavena popelnice na použitý textil k humanitárním účelům. Naleznete
ho na pozemku městského úřadu Štěrbohol, při
vjezdu na jeho dvůr z ul. Výrobní.
Diakonie Broumov je občanským sdružením, jehož posláním je pomoc 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 umožňuje 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 jednotlivých 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
– p eří, péřové i vatované přikrývky, polštáře,
deky, spací pytle
– veškerou nepoškozenou obuv
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Nový řídící učitel
Definitivním řídícím učitelem byl jmenován
pan M. Zdvihal, řídící učitel v Křížové pod Blaníkem, který však resignoval, a def. učitelem byl
proto jmenován pan M. Dostál, odborný učitel
v České Třebové.
Ženské ruční práce vyučovala slečna Marie
Miškovská ze Strašnic a náboženství vyučoval
Jan Balaban, farář v Kejích. Náboženství se vyučovalo 1 hod. týdně.

ŠTĚRBOHOLY
V DATECH
HISTORIE
Výpis ze školní
kroniky Štěrbohol

předsedou se stal František Werner,místopředsedou Tomáš Petříček.
Jako školní dozorce byl zvolen J. Bergl aj.
Kuchař.

Školní kronika byla založena v roce 1920. Zápisy do školní kroniky od počátku prováděl Josef
Polanecký jako zástupce řídícího učitele.

Vyučování ženským ručním pracím
Aby mohlo býti vyučováno při zdejší škole
ženským ručním pracím, žádala správa školy
o jejich povolení. Zemská školní rada s tímto
souhlasila v rozsahu 3 hodin. Okresní školní výbor povolil vyučování ve 4 hodinách. Do ručních
prací chodilo v uvedeném školním roce 25 děvčat
v 1. třídě a 19 ve 2. třídě. Ručním pracím vyučovala slečna M. Hrobcová z Kej.

Zahájení školního roku 1920/21
Školní rok 1920/21 započal až 1. října 1920.
Dne 2. října byl proveden zápis do 1. třídy. Paní
učitelka Anastasie Kohlíková nastoupila jako učitelka dne 10. října 1920 a učila v 1. třídě. Ve
2. třídě vyučoval Josef Polanecký.
Dne 24. října 1920 se konala první schůze
místní školní rady (MŠR), která byla zahájena
náměstkem starosty, panem Stolařem. Na této
schůzi se mj. projednávala otázka úklidu školy,
zajištění otopu a dalších různých věcí do tříd.
Samotná kolaudace školy byla provedena
dne 15. 10. 1920 za přítomnosti okresního geometra, lékaře a člena okr. školní rady. Vytčeny
byly některé vady a budova byla co prozatímní
schválena.
Do 1. třídy bylo přijato 18 hochů, 10 dívek,
do 2. třídy 16 hochů a 17 dívek.
Nová místní školní rada.
Ve druhé schůzi v lednu 1921 zasedala MŠR
v novém složení:
Za školu J. Polanecký a Anastasie Kohlíková,
8

Jaké byly ceny školních pomůcek v roce
1920/21
čtvrtka kreslící za 40 haléřů
sešit za 1 korunu a 20 hal.
čítanka II za 12 korun a 75 hal.
pero 20 až 40 hal.
tužka 1 korunu a 20 hal.
Školní docházka
Docházka školní v r. 1920/21 byla celkově
slušná. Asi od začátku května docházka do školy
rapidně klesla následkem zaměstnání rodičů při
polních pracích. O úlevy žádáno nebylo, žáci
chodili do školy velmi nepravidelně, což značně
docházku do druhé třídy zhoršilo.
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Vybavení a úprava školy
Místní školní rada dala během prázdnin obíliti školu, natříti tabuli v I. třídě a okenní rámy,
zasklíti všechna rozbitá okna, byla zhotovena
vrátka ke škole, do kabinetu zřízen stojan s přihrádkami na školní pomůcky. Do kabinetu přibyly
vycpaniny lasice a křečka.
Školní inspekce
Dne 28. 11. 1921 navštívil školu zemský
školní inspektor, ministerský rada dr. Em. Vébr,
který vyslovil uspokojení s vedením správy školy,
se zástupcem řídícím učitelem J. Polaneckým
i s celkovým prospěchem žactva. V důsledku
této inspekce byla místní školní rada vybídnuta
okresním školním výborem v Žižkově, aby pro
školu opatřila žákovskou knihovnu, učitelskou
knihovnu, školní zahradu, tělocvičné nářadí
a učební pomůcky. O těchto nedostatcích jednala MŠR dne 20. ledna 1922 a usnesla se, aby
v rozpočtu pro rok 1922 byl dán na učitelskou
knihovnu obnos 100,– Kč, na žákovskou rovněž 100,– Kč, na tělocvičné nářadí 540,– Kč,
na školní pomůcky bylo pamatováno obnosem
400,– Kč a na úpravu školní zahrady 300,– Kč.

Vojtěch Heral – def. učitel v České Kremži
na Krumlovsku
Pan řídící učitel p. Ladislav Kučera navštívil
zdejší školu dne 18. ledna 1922, prohlédl si zejména byt a prohlásil v přítomnosti členů MŠR,
že zdejší místo přijímá. Pan Ladislav Kučera se
stal definitivním řídícím učitelem zdejší školy,
kdy byl jmenován výnosem zemské školní rady
v Praze ze dne 14. 11. 1921.
Školní rok 1922/1923.
Školní rok začal dne 1. září 1922. Tímto
dnem nastoupil def. řídící učitel, p. Ladislav Kučera. V neděli dne 3. září sešli se žáci obou tříd
v 8 hodin ráno ve II. třídě k slavnostnímu zahájení nového školního roku. Přítomni byli členové
MŠR s panem předsedou Fr. Wernerem.
Provoláním „Na zdar rozkvětu zdejší školy,
zdejší obce, československé republiky a presidentu T. G. Masarykovi“ byla slavnost ukončena.
Změna v učitelském sboru
Výnosem okres. školního výboru v Žižkově ze
dne 22. 12. 1922 byla zastupující učitelka zdejší
školy sleč. Anastasie Kohlíková ustanovena zatímní odbornou učitelkou na občanské škole
v Mnichovicích od února r. 1923.
Zatímní učitelkou na zdejší škole byla výnosem okres. školního výboru v Žižkově ze dne
22. 12. 1922 ustanovena paní Olga Komínková
(provdaná Horská), která na zdejší školu nastoupila 1. 2. 1923.
Pokračování příště.

Ustanovení řídícího učitele
Po resignaci učitele J. Zvihala a učitele J.
Dostála byli na definitivní místa při zdejší škole
ustanoveni:
definitivním řídícím učitelem – Ladislav Kučera (řídící učitel v Radosticích na Krumlovsku)
Štěrboholské listy 2/2015
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HISTORIE NA
POKRAČOVÁNÍ

Josef Svorník. Roku 1818 stavení přestavěno
a oceněno 1833 zl. Bylo při něm 9 měr polí a 4
míry luk. Roku 1832 prodali za 1000 zlatých
Václavu a Barboře Růžičkovým. Václav a Marie
Bernardovi koupili si pak č. p. 8.

Pokračování doslovného přepisu jediné dochované kroniky obce Štěrbohol z roku 1934, jejímž
autorem byl místní učitel a kronikář Josef Buňata.
Č. p. 9
R. 1797 připomínají se majitelé domku tohoto Jan a Anna Rottovi, kteří téhož roku nový
domek č. p. 28 ve vsi Štěrboholech postavili
a tento č. p. 9. Františku Bahennému z Chejnic
prodali. 1835 oženil se syn Josef a vzal si Kateřinu, roz. Vodičkovu ze Svépravic. Bratr Josefův
Jan a sestra Joahrena dostali po 60 zl.
Před tímto č. p. k jihu stála chaloupka
(č. p. 24), která se připomíná již r. 1760 a zove
se Kotovská. Více o ní není zmínek. Pamětníci
říkali jí pastouška. V r. 1760 bydlel v ní místní
invalida ze sedmileté války.
Č. p. 10.
Gruntovní zápis z r. 1775 zmiňuje se o majitelce Magdaleně Batličkové, která chalupu tuto
410 loket šířky a 80 loket délky až po louž držela.
1788 koupil Václav Urban
1791 Josef Průša za 500 zl.
1800 Josef Dorota Hřibkovi
1817 zdědil syn Josef a Marie, roz. Strachová
1842 hospodaří tu syn Josef Hřibek
Č. p. 11
Roku 1780 hospodařil Václav Komenda.
16. prosince 1786 Lidmila Komendka se svým
druhým manželem Antonínem Kyrysem a prodali
usedlost Matěji Suchému ten Václavu Šubrtovi
(1801). 1804 hospodařil na ní Václav Vápenka
a 1808 prodal ji Jiřímu Kratochvílovi ze vsi Vodolky (nynější Odolena Voda) za 7200 zl. Ještě
téhož roku koupil ji Jan Kubát se ženou Marií
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a Matkou Barborou za 8800 zl., ti pak prodali
bratřím (18/9 1812) Janu a Jakubu Sluníčkovým
(Jan, usedlý měšťan pražský, a Jakub z Bohnic)
za 11.500 zl. Při chalupě bylo 16 měr vlastních
polí, 11 strychů vrchnostenských pachtovných
polí, ve chlévě 1 kráva, 1 jalovice, 1 prasnice,
1 prase a 2 kozy.
1816 prodána chalupa Ignáci Rismanovi za
9000 zl. (jakýsi komisař), ten 1817 prodal Šimonu Ichmanovi za 11.500 zl. a tento za 14.200
zl. 1819 Michalu Seidlovi, který i v r. 1842 chalupu tento držel a i č. p. 18, 19, 20. Ukázka,
jak zadlužený utíkal z chalupy a věřitel získával.
Chalupa tato v r. vyhořela a místo zváno „Spáleniště“. Dnes na místě tomto č. p. 135 Leopolda Klingera.
Č. p. 12
Domek postavil Jakub Slivka 1780. Pozemek
byl 24 loket široký a 37 loket dlouhý (loket pražský). 1791 prodal za 150 zl. Josefu a Kateřině
Novákovým a ti 1794 Václavu a Anně Hladíkovým. Od r. 183(?) Jakub a Rusalie Chrastilos.
Dali za domek, u něhož bylo 9 měr polí a 4 míry
luk 343 zl. Rodiče odstoupili 1841 synovi Josefovi, který se oženil s Marií Novohradskou za
590 zl.
Č. p. 13.
Postaveno v r. 1782 Matějem Bielohlávkem,
bylo 30 loket šíře a 39 loket dlouhé. Tento 1795
prodal manželům Václavu a Anně Řendinovským. K nim přiženil se, vzav si dceru Marii,
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Č. p. 14
Postaveno v r. 1782 jako č. p. 13 Jiřím Kouckým (Kautský či Koutecký). Tato tři příjmení
vyskytují se takto měněna – odvozeno od „kout“
– bydlil v koutě – Koutecký. Pozemek 22 loket
délky a 44 loket šířky. 1797 majitelé Matěj a Kateřina Koutecký, 1825 Josef a Anna Koucký,
1829 Jan a Kateřina Špačkovi, (Kateřina, roz.
Chaloupecká z Hornopočernic)
Č. p. 15
Postaveno asi v r. 1785 Janem Rottem, od
něhož r. 1794 koupili Antonín Batlička a manželka Anna, roz. Pelikánová, jednu komoru
a kousek zahrady za 40 zl. Příbuzní Batličkové
z č. p. 1. Anna ovdověla a vzala si Josefa Kouckého r. 1807. Ti prodali 1808 Janu Novákovi.
1827 jsou majiteli Barbora a Matěj Koucký, po
nich Jiří a Anna Jandlovi. 1835 koupil za 362
zl. Tomáš „malý“ Malý. 30. XI. 1840 syn Václav
Malý oženil se s Marií, rozenou Procházkovou
(rodiče Václav a Alžběta). Zápis: Svatební úmluvou stala se dobrovolná a nezrušitelná úmluva
mezi Tomášem Malým, otcem jeho syna Václava, jakožto ženichem se strany jedné, pak mezi
Václavem a Alžbětou Procházkovými, rodiči
jejich dcery Marie, jakožto nevěstou se strany
druhé.
1. Slibujou sobě tyto nastávající manželé upřímnost a věrnost manželskou až do smrti.
2. Věnuje Tomáš Malý svému synu Václavovi
domek č. p. 15 ve Štěrboholech, dva koně,
jeden vůz, jeden plouh, 3 brány, jednu krávu,
jednu prasnici a ty pachtovaný pole, jak od
slavnýho panství michelskýho, tak od auřinskýho, těm mladým do užívání.
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3. N
 aproti tomu Václav a Alžběta Procházkovi
manželé věnují jejich dítěti domek č. p. 28
ve Š. a 1 krávu těm mladým do společného
užívání.
V č. p. 16
bydlil Jakub Uher v r. 1780. Stavební parcela byla do 30 loket délky a 51 loket šíře. Od
něho koupili 1792 Jakub a Anna Blažkovi, a ti
r. 1794 Vojtěchu Puchernovi, a ten odstoupil téhož roku synu Josefu Puchernovi. Tento 1807
prodal Václavu Hanzlíkovi, jehož dceru Barboru
vzal si za manželku Václav Blažek z Ďáblic. Ti
1837 prodali usedlost za 4.600 zl. Matěji a Marii
Stejskalovým. Tito pak 1846 Františku a Marii
Šestákovým.
Pokračování příště.
Žádáme pamětníky a rodilé Štěrboholáky pokud
mají nějaké foto či dokumenty vztahující se ke Štěrboholům z doby 1850-1950 budeme rádi za poskytnutí k možnému zkopírování a přiložení do kroniky.
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ŽIVOT SE
(ČTYŘNOHÝMI)
SENIORY
Dnešní zamyšlení by se dalo uvést názvem
pořadu Českého rozhlasu: „A léta běží, vážení!“.
(Ti zemitější z nás by mohli citovat název knihy
Vratislava Ebra – knihkupce a majitele Arbesova
nakladatelství – „Čas ani prd nezastavíš…“).
Nikdo nemládneme a zdá se, že za posledních
2015 let nikdo z nás není nesmrtelný, ani naši
čtyřnozí partneři. Stárnutí je přirozený proces,
který se na úrovni organismu projevuje změnami,
jež jsou progresivní (tj. postupně zesilují) a ireversibilní (tj. jsou nevratné). Stáří jako takové
není nemoc, ale často je spojeno s narůstajícím
výskytem nemocí. To, které nemoci se v jakém
věku klinicky projeví (tj. začnou působit zjevné
zdravotní problémy), je značně individuální a závisí to na mnoha faktorech.
Kdy je pes či kočka „seniorem“?
Podle světové zdravotnické organizace
(WHO) se za střední věk u lidí považuje věkové
rozmezí 45–59 let. Za „starší“ generaci jsou považováni lidé ve věku 60–74 let. U nich již lze
pozorovat pokles fyzické i duševní výkonnosti,
ale většinou ještě nevyžadují pomoc svého okolí.
Nad 75 let lze již člověka označit za „seniora“
a u této věkové kategorie již lze očekávat, že
procesy jeho stárnutí vyústí v nutnost pomoci
jeho okolí.
Srovnáváme-li věk našich psů a koček s věkem nás, lidí, obvykle počítáme s tím, že 1 rok
věku psa nebo kočky se rovná 4 až 7 rokům
života člověka. Příznaky stárnutí pozorujeme
u psa mezi 6. a 10. rokem, u kočky mezi 8.a 12.
rokem života. Nicméně u psů (obzvláště) je
délka života největší měrou limitována tělesnou
hmotností (viz tabulka). U koček se zdá, že zá12

leží spíše na životních podmínkách a poskytnuté
péči. A ta se stejně jako v „lidské“ medicíně neustále zlepšuje. I proto se za posledních cca 10
let průměrný věk psa a kočky v České republice
prodloužil o 2 až 4 roky (použijeme-li výše uvedený koeficient, jedná se o prodloužení o 8 až 28
„člověkolet“)!
Lze tedy vyvodit, že seniorem se pes stává
v závislosti na svém věku a tělesné hmotnosti
(v tabulce jsou to červené zóny), kočka okolo
12. roku svého života.
Jak ke čtyřnohým seniorům přistupovat?
K péči o naše čtyřnohé seniory můžeme přistupovat v zásadě dvojím způsobem: buď počkat, až se projeví příznaky jejich stárnutí zdravotními problémy a ty potom řešit, nebo jim
věnovat zvýšenou péči již v období, kdy stárnout
začínají, s cílem odhalit zdravotní problémy se
stárnutím související dříve, nežli se klinicky projeví, tedy v době, kdy jsou zatím zjistitelné jen
cíleným vyšetřením. Tímto obdobím je u kočky
období někdy mezi jejím 8. a 12. rokem života,
Štěrboholské listy 2/2015

u psů opět záleží na jejich věku a tělesné hmotnosti (v tabulce jsou to tmavozelené zóny).
Rozhodneme-li se pro první přístup (tedy počkat, až se zdravotní komplikace projeví a pak
je řešit), doporučuji věnovat alespoň zvýšenou
pozornost následujícím příznakům stárnutí:
1. Jak se mění jejich pohyblivost (např. jak jsou
ochotni jít na procházku a kolik toho ujdou)?
2. Jak často a jak dlouho spí?
3. Jak jsou aktivní (Hrají si? Běhají za námi?
Hlídají?)?
4. Jak vyhledávají teplo a pohodlí?
5. Jak postupuje jejich šedivění?
6. Jak se zhoršuje jejich sluch?
7. Jak se zhoršuje jejich zrak?
8. Jak žerou a pijí (a úměrně k tomu: jak
vyměšují trus a moč)?
9. Jak se mění jejich tělesná hmotnost (až
50 % stárnoucích psů je obézních, často
právě proto, že klesá jejich aktivita, avšak
nemění se jejich krmení)?
10. Jaký je stav jejich zubů a dutiny ústní (až
95 % stárnoucích psů má zubní kámen a záněty dásní)?
Rozhodneme-li se pro druhý přístup (tedy od
určitého věku dopřejeme našim čtyřnohým partnerům jakýsi preventivní program) je třeba do
hry zapojit zvěrolékaře. Nejjednodušší je požádat
alespoň jednou ročně – například v rámci každoročního očkování – o cílené a hlubší vyšetření
hlavních orgánových systémů (pokud si to sám
majitel nevyžádá, má zvěrolékař povinnost před
aplikací vakcíny provést pouze základní klinické
vyšetření: posoudí pohyblivost, výživný stav, stav
srsti, viditelných sliznic, případné výtoky, chování v ordinaci …). V rámci hlubšího vyšetření
zvěrolékař zkontroluje:
– změny hmotnosti (zvážením)
– stav viditelných sliznic (oční spojivka, dutina
ústní, předkožka u psů a pochva u fen)
– kůži a drápy (pohledem, případně mikroskopem/lupou)
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– p ovrchové mízní uzliny (pohmatem)
– oběhový systém (srdce poslechem a velké
cévy pohmatem)
– d ýchací systém (plíce poslechem)
– trávicí systém (ultrazvukové vyšetření břicha,
případně vyšetření trusu na přítomnost cizopasníků)
– m
 očový systém (ultrazvukové vyšetření břicha
a orientační vyšetření moči diagnostickými papírky). V tomto případě je dobře s sebou přinést čerstvý vzorek moči (nemusí být nalačno,
jako u nás, lidí)
– p ohlavní systém (varlata u psů a mléčná žláza
u fen pohmatem)
– p ohybový systém (pohmatem a zkouškou hybnosti a bolestivosti)
– s mysly a nervový systém (oči/zrak, uši/sluch,
vyšetření základních nervových reflexů a citlivosti)
Jak snad lze vidět z výše uvedeného, nejedná
se o žádné drahé laboratorní testy ani vyšetření
vyžadující drahou diagnostickou techniku, ale
o základní, jen trochu důkladnější vyšetření.
Pokud je pes či kočka viditelně v pořádku a výše
uvedené klinické vyšetření určilo, že je vše v normě
(jak mi řekl jeden ortoped, když jsem byl na vyšetření bolavého kolena: „stav odpovídající věku“
a přidal k tomu patřičně soucitný pohled), není
zapotřebí žádných dalších vyšetření – tedy pokud
si majitel vysloveně nepřeje provést doplňující testy
a vyšetření (například proto, že se jedná o plemeno
geneticky náchylné vůči některým nemocem, nebo
se některé konkrétní nemoci vyskytly u rodičů nebo
sourozenců našeho čtvernožce).
Pokud ale na základě výše uvedeného podrobnějšího klinického vyšetření nebo na základě
vašeho pozorování dojde zvěrolékař k názoru, že
něco v pořádku není, měl by navrhnout (!) doplňující vyšetření. Nejčastěji se jedná o vyšetření
krve a moči z hlediska biochemického, případně
zhotovení rentgenových snímků konkrétních orgánových systémů (srdce, kloubů apod.).
13

Takto může vypadat každoroční preventivní
program klinicky zdravých čtyřnohých seniorů.
Pokud se ale jedná o seniory, u kterých se již
nějaké nemoci vyskytly a jsou léčeny, pak by
takovéto kontroly měly být častější: obecně 2x
ročně, ale u některých onemocnění (oči, ledviny,
hormonální systém) i častěji (například 1x za
měsíc).
Čemu se takto dá předejít?
Pokud zaznamenáme neobvyklý nárůst tělesné hmotnosti, lze včas upravit krmení a předejít tak neúměrnému zatěžování srdce a kloubů.
Pokud naopak zaznamenáme významný pokles
tělesné hmotnosti, můžeme včas diagnostikovat
poruchy hormonální (např. štítné žlázy), ledvin,
nebo zhoubného bujení.
Kožní choroby (především bakteriálního
a plísňového původu) jsou obtížně léčitelné
a o to více je důležité včas zaznamenat jejich
výskyt. Na kůži se ale projevují i onemocnění
vnitřních orgánových systémů a kůže tak slouží
jako důležitá diagnostická pomůcka.
Onemocnění srdce a cév: stejně jako u lidí
nastupuje plíživě. V okamžiku, kdy se již klinicky
projeví srdeční nedostatečnost (pes je snáze
unavitelný, pokašlává, obtížněji dýchá, obzvláště
když se vzruší, třeba i z radosti, že vidí majitele,
v dutině břišní se mu hromadí tekutina), je srdíčko již nezvratně poškozeno a jeho další selhávání lze již jen brzdit. Přitom zvěrolékař může
poslechem zaznamenat poruchy srdečního rytmu
a nedomykavost srdečních chlopní již v okamžiku, kdy na zvířeti není „nic vidět“ a nasadit
patřičnou léčbu. Podobně je tomu i s onemocněním plic.
Vyšetření trávicího aparátu může včas pomoci zjistit přítomnost vnitřních cizopasníků. Je
to neuvěřitelné, ale je tomu asi půl roku, co jsem
byl svědkem úmrtí celého vrhu štěňat v důsledku
ucpání střev škrkavkami, které štěňata získala od
své matky! Při masivním napadení střevními cizopasníky nemusí naše čtvernožce zachránit ani
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jinak účinná léčba: zabijí je totiž jedy vznikající
z rozpadajících se červů, zabitých odčervovacími
prostředky.
Pravidelné vyšetření alespoň moči umožní
zjistit včas například cukrovku, výskyt močových kamenů i onemocnění samotných ledvin.
V okamžiku, kdy se na zvířeti onemocnění močového aparátu klinicky projeví, je často již na
léčbu pozdě, obzvláště u koček! Pokud by jediným
problémem mělo být to, jak moč odebrat, osvědčila se mi stará polévková naběračka, se kterou
se mohu zezadu a z jisté vzdálenosti ke psovi
(i feně) přiblížit a nastavit naběračku do proudu
moči (pak tu moč přeliji do připravené skleničky).
S varlaty a mléčnými žlázami je to stejné jako
u lidí: pokud včas zjistíme nádorové bujení, lze
včasným chirurgickým zákrokem zvířeti život ve
vysokém procentu zachránit!
Vyšetření pohybového aparátu může včas
odhalit nástup (mimo jiné) artrózy a zvířeti pak
lze nasadit účinnou podpůrnou léčbu, která rozvoj artrózy výrazně zbrzdí. Pokud se ale vývoj
onemocnění nechá dojít až do stádia, kdy zvíře
začne mít vážné potíže s pohybem (odmítá jít na
procházku apod.), je na podpůrnou léčbu často
již pozdě a nastupují léky proti bolesti, které
však při dlouhodobém užívání mají často nepříjemné vedlejší účinky na trávicí aparát, ledviny
a krev. V okamžiku, kdy se zvíře přestane hýbat,
dojde dříve či později k nárůstu tělesné hmotnosti, nadměrnému zatížení srdce a ledvin …
a zbytek si již jistě dovedete sami představit!
Mimoto i u zvířat platí sokolské „ve zdravém těle
zdravý (vz)duch!“
Vyšetření nervového a smyslového aparátu
umožní nejčastěji včasný záchyt poruch zraku,
sluchu a citlivosti. Tyto poruchy opět často poukazují na jiná, vnitřní onemocnění (cukrovka,
arterioskleróza, poruchy imunity), a díky tomu
lze včas zasáhnout: nasazení patřičných vitaminů, léku na zvýšení prokrvení („roztažení“
cév), nasazení inzulinu nebo alespoň patřičných
klinických diet.
Štěrboholské listy 2/2015

A co můžete udělat sami, bez zvěrolékaře?
Spoustu toho můžete pro zvířata jako jejich
majitelé zvířat udělat sami, aniž byste museli
platit za služby veterinárního lékaře:
Při nárůstu tělesné hmotnosti upravit krmení:
pokud je na vině snížená intenzita pohybu, pak
snížit krmnou dávku, pokud je na vině vyšší věk,
zvážit změnu granulí (přejít na tzv. seniorské).
Při větším nebo pokračujícím poklesu tělesné
hmotnosti nedoporučuji přidávat krmení (pokud
dosavadní krmná dávka vyhovovala a na zvíře
nejsou kladeny vyšší pohybové nároky), ale raději
vyhledat zvěrolékaře.
Pravidelně pečovat o chrup, především v duchu prevence vzniku zubního kamene. Možností
je několik: 1. žvýkací pamlsky, které při žvýkání
pomáhají odstranit zubní plak (povlak bakterií)
a později tvořící se zubní kámen (na již usazený
zubní kámen – alespoň podle mých zkušeností –
až tak účinné nejsou). 2. v rámci hry přetahování
se o různé lanové uzle nebo (a s tím mám ty
nejlepší zkušenosti) o jutového „peška“. 3. čistění
zubů. Někdy stačí omotat prst obyčejnou gázou
(kdo má zájem, ukážu mu osobně, co to dokáže
ze zubů setřít), jindy je možné psa zvyknout na
zubní kartáček (nejlépe jemný dětský nebo speciální psí. Kdo si není jistý, ať zvěrolékaře navštíví.
Ten by měl být schopen to majitele naučit a majitel pak už pokračuje sám.
U plemen s krátkou obličejovou částí (a tedy
s vystouplejšíma očima) je možné starat se o jejich vlhkost zvlhčujícími prostředky (tzv. umělými slzami), dostupnými v lékárně, a o čistotu
okolí oka se lze starat za pomoci kosmetických
tamponů a obyčejného Ophtalu.
O čistotu uší lze i bez intervence zvěrolékaře
úspěšně pečovat za pomoci „čističů“, rozpouštějících ušní maz (používat maximálně 2x týdně)
nebo i jen obyčejného hygienického kapesníčku,
který si dáme na některý z prstů (podle velikosti
zvukovodu našeho psa či kočky). Krouživým pohybem vytřeme zvukovod jen tam, kam se tím
prstem dostaneme (varuji před pravidelným časŠtěrboholské listy 2/2015

tým používáním bavlněných kosmetických tyčinek! Ten, kdo má zájem, se může ke mně přijít
podívat endoskopem, co používání těchto tyčinek může způsobit na jemné kůži zvukovodu).
Pokud je vnější zvukovod zarostlý chloupky, je
třeba tyto chloupky vytrhávat, nestříhat!!! Ostré konce ustřižených chloupků dokážou jemnou
kůži vnějšího zvukovodu doslova rozpíchat a připravit tak půdu pro kvasinky a bakterie!
Péče o drápky je péčí o pohybový aparát!
Jakmile pes „klape“, většinou není něco v pořádku. Chápu obavy mnoha majitelů z toho, že
při zkracování drápků tzv. střihnou do nervu,
a způsobí tak svému zvířeti bolest. Jedna věc
je zkrátit drápky jen tak, aby to nekrvácelo,
druhá věc je zkrátit drápky tak, aby jejich délka
neztěžovala psovi bolest. Tyto dvě věci lze ne
vždy sladit. V obou případech ale platí, že chce-li
majitel, může jej to zvěrolékař naučit a majitel
již dále pokračuje sám... Vyhnout se krvácení
zkrácených drápků lze relativně snadno u světlých drápů, kterými drápové lůžko (obdoba našeho nehtového lůžka se svými cévami a nervy)
prosvítá. U tmavých drápů je to obtížnější: je
třeba každý dráp zkracovat po mili-kousíčcích,
postupně, trpělivě, což vyžaduje trpělivého
pacienta. A tak stačí, aby zvíře bylo neklidné,
v příslušný okamžik cuklo packou, a je to hned.
Chtěl bych ale podotknout, že navzdory někdy
poměrně intenzivnímu krvácení (ordinaci jsme
museli setřít!) jsem za svoji praxi neměl žádný
případ kulhání, zánětu, neřkuli přímo infekce,
v souvislosti se zastřiženým drápem. A navíc,
pokud vydržíme s nervy, krvácející drápky přestanou krvácet dříve, než dojdeme domů. U tzv.
ortopedického zkrácení drápků (tedy u takového, které by mělo zvířeti umožňovat optimální
pohyb), mám poslední dobou pocit, že to není
možné bez toho, aby nedošlo ke krvácení. Z nějakého důvodu (alespoň tak se mi zdá) se relativně velmi často u zvířat procházejících mojí
ordinací vyskytují na můj vkus příliš dlouhá drápová lůžka. Že by jakási civilizační choroba?
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Tzv. anální žlázky jsou také věcí, o kterou
by se měl každý majitel u většiny psů (ale i koček!) dokázat postarat. Píši „u většiny“, protože
v tomto případě připouštím, že se mohou vyskytnout anatomické anomálie, které vyprázdnění análních žlázek staví na hranu vysoce odborného zákroku hraničícího s kouzelnictvím.
Není to (často) příjemná práce, ale zvládnout
se to dá (opět by měla postačit jednoduchá instruktáž zvěrolékaře, případně praktický nácvik
přímo v ordinaci pod jeho dohledem), a lze tím
předejít velice nepříjemným komplikacím vyžadujícím buď dlouhodobé užívání antibiotik, nebo
přímo chirurgické řešení.

ledvin, imunity apod.), jež lze získat pouze přes
veterinárního lékaře – věřte, že k tomu existují
dobré důvody.
A tak přeji Vašim čtyřnohým seniorům pevné
zdraví a někdy, třeba na stránkách tohoto periodika, opět na shledanou!
MVDr. Ivan Borský
praktický veterinární lékař
U Radiály 137/4
Praha 10 - Štěrboholy
GSM: 602 225 674
@: ivan.borsky@pinewoodco.com

Kdy pečovat o čtyřnohého seniora ve
spolupráci se zvěrolékařem?
V době internetových obchodů lze sehnat
ledacos, ale to ještě neznamená, že to může
používat ledaskdo a ledasjak! Chtěl bych upozornit na oblasti, kdy můžeme svým čtyřnožcům (byť neúmyslně, protože z neznalosti)
ublížit: Zaprvé jsou to vitamíny z řady A, D,
E a K (ve škole jsme se učili mnemotechnickou pomůcku: zadek) lze snadno předávkovat
do podoby klinického onemocnění! Proto je
jejich podávání třeba vyvážit s ohledem na aktuální dietu (granule) a životní styl. Zadruhé,
doplňky stravy na podporu pohybového aparátu
je dobře volit s ohledem na to, zdali je postižení
již zánětlivé, nebo (zatím) nezánětlivé povahy.
Zatřetí, doplňky stravy na podporu oběhového
systému mají charakter léků. Začtvrté, ochrana
proti cizopasníkům, obzvláště vnějším, s sebou nese riziko alergií na účinnou látku, otravy
(u koček) a neúčinnosti (ty krvesající bestie si
zvykly i na DDT a zvykají si i na nové látky!).
Proto je konzultace s veterinářem vhodná (on
přece jen vidí těch případů víc a má tedy poněkud širší rozhled). Začtvrté jsou to klinické
diety, tedy speciální krmné směsi (granule, či
vlhké konzervy), určené pro zvířata s konkrétním onemocněním (kůže, trávícího aparátu,
16
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Jaro a konec školního roku v mateřské škole
jsou vždy příslibem spousty zážitků. Děti ze třídy
Berušek a Myšek se mohly potěšit návštěvou Terária Praha-Dubeč. Děti se seznámily s několika
exotickými zvířaty: gekonem, agamou, krajtou
a želvou. Nejvíce však děti i paní učitelky okouzlil
roztomilý pásovec – slečna Esmeralda, která dětem ukázala, jak se dokáže bránit a stočit se do
kuličky. Ale to jen na chvilku, protože pozornost
malých dětí jí byla mnohem příjemnější.
Pro děti ze třídy Žabiček a Veverek byl zorganizován projekt MHMP „Bezpečnostní průprava
dětí“, ve kterém se děti hravou formou seznámily
s prací záchranářů a hasičů a s ukázkovými situacemi, které je mohou ohrozit.
Se záchranáři si mohly děti vyzkoušet, jaké to je
mít na těle dlahu, jak se měří krevní tlak, a spoustu
dalších úkonů z práce zdravotníků. U Hasičů děti
asi nejvíce zaujala hasičská výstroj a to, že si mohly
vyzkoušet hasičskou helmu. Celý projekt byl velice
poutavý a budeme se jej snažit pro naši mateřskou
školu získat i v následujících letech.
Na konci školního roku dostaly děti ze třídy
Veverek a Žabiček příležitost navštívit bowling
v restauraci Tukan. Děti s nadšením posílaly
koule mezi kuželky, které někdy po jedné, někdy
houfně, padaly k zemi. Ti menší posílali koule po
zemi, ti zdatnější brali koule tak jak se má, třemi
prsty. Děti si radovaly z každého úspěchu a ještě
dlouho si o svých zážitcích vyprávěly. Štěrboholskému bowlingu proto ještě jednou děkujeme!
Konec školního roku je vždy ve znamení výletů.
Letos děti z mateřské školy navštívily Mořský svět
v Holešovicích. Mohly obdivovat sladkovodní nádrž
se želvami a piraňami, korálové jeskyně s perutýny,
Štěrboholské listy 2/2015
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murénami, medúzami a spoustou korálových útesových rybek. Zajímavostí byla největší nádrž se
žraloky černocípými se 100 000 litry mořské vody,
na jejichž výrobu byly použity 3 tuny mořské soli.
Asi největší atrakcí pro děti byla podlahová projekce, která přehrává obraz i různé efekty, které se
mění vlastním pohybem a kroky návštěvníků.
Druhým výletem byla návštěva parku zámku
Berchtold. Na děti čekala cesta do pohádkové
země skřítků, perníková chaloupka s ježibabou,
peklo s čerty a váhou hříchů, spousta miniatur
českých hradů a zámků, zámecká mini zoo a dovádění na trampolínách a dětském hřišti.
Závěr našeho vyprávění patří školce v přírodě –
naší pirátské výpravě. Piráti ze třídy Veverek se
s malou dřevěnou loďkou vydali hledat poklad
k „břehům Vysočiny“. Doplout k pokladu se dalo
jen přistáním v šesti přístavech, ve kterých malé
piráty čekala spousta úkolů. Úkoly děti každý den
nalezly v „mořem vyplavené“ skleněné lahvi. A tak
se děti dozvěděly mnoho zajímavostí ze života pirátů, seznámily se s příběhem Sindibáda námořníka, louskaly slova z Morseovy abecedy, naučily se
kompasem vyhledat sever, změřily své síly v přetahování lanem, namalovaly si svá pirátská trička,
šátky, vlaječky na loď, zhotovily si pirátské šavle,
se kterými si zatančily na melodii z filmu „Piráti
z Karibiku“. Nechyběly ani hry s pirátskou tematikou – Smutná posádka, Úklid paluby, Útěk zajatců
v pytli, Pirátské zápasy na jedné noze, Slepý pirát,
paměťová hra „Lovení v moři“ a spousta dalších.
Své zážitky piráti každý den zakreslovali do svých
deníčků. Posledním vytouženým přístavem byl
přístav pokladu. Malí piráti putovali po značkách
lesní trasou plnou fyzických i vědomostních úkolů.
A protože ve všech zkouškách obstáli na výbornou,
čekal na ně pohádkový poklad – truhla s čokoládovými dukáty. Malí piráti a jejich dvě kapitánky si
užili spoustu dobrodružství a legrace v červnovém
týdnu, který utekl jako voda.
Bc. Yvona Grunclová
zástupkyně ředitelky pro MŠ
18
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Rok 2011: Projekt Praha – Orloj
Jedna z konstrukčně nejnáročnějších staveb
ZŠ Štěrboholy nabídla důkladnou prohlídku Pražského orloje s výkladem odborně vyškolených průvodců a zhlédnutí přehlídky apoštolů. Staročeské
dobroty i suvenýry místních řemeslníků si návštěvníci mohli zakoupit v přilehlém tržišti.

Rok 2013: Projekt Praha – Vyšehrad
Skoku Šemíka s Horymírem se u nás návštěvníci nedočkali, ale pokud prošli Táborskou bránou,
viděli Čertův sloup, sousoší J. V. Myslbeka, kapitulní
chrám sv. Petra a Pavla, sochu sv. Václava i Vyšehradský hřbitov. Dále mohli navštívit kasematy, podzemní (u nás nadzemní) sál Gorlice a vhozená mince
do středověké studny jim možná přinesla štěstí.

HISTORIE
ZAHRADNÍCH
SLAVNOSTÍ V ZŠ
ŠTĚRBOHOLY
Letos se v naší škole již posedmé uskutečnila
zahradní slavnost. Myšlenka zahradní slavnosti
nevznikla jako představa jakési veselice na konci
školního roku, nýbrž jako zakončení něčeho, na
čem žáci společně se svými učiteli jistou dobu
pracují a své nabyté poznatky a znalosti mají
možnost prezentovat a předat dál.
Malá rekapitulace:
Rok 2009: Projekt Praha – Karlův most
Byl to první projekt, který se mi zrodil v hlavě
ještě v době, kdy jsem nebyla ředitelkou ZŠ Štěrboholy. Živé sochy, ukázka řemesel a staročeské tržiště
přilákalo opravdu velké množství lidí, takže do tělocvičny, kde se odehrávalo divadelní představení O královně Kateřině v podání žáků tehdejšího 5. ročníku,
se už všichni bohužel nedostali. I proto se od té doby
všechna rozloučení páťáků konala výhradně venku.

váním, následně čekala prohlídka národního parku
Lake Nahuru s vyjížďkou na safari, návštěva Masajské vesničky a seznámení s domorodci, výstup
na Kilimandžáro – střechu Afriky, projížďka lodí
po Indickém oceánu, kde mohli sledovat krásy
podmořského světa. Patrně nikdo si na závěr nenechal ujít návštěvu tržiště na ostrově Mombasa.

Rok 2012: Projekt České hlavy
Karel Čapek, Josef Čapek, Bedřich Smetana,
Jan Ámos Komenský, František Křižík, Tomáš Garrigue Masaryk. Těchto šest velkých českých osobností nás přivedlo k myšlence projektu České hlavy.
Poprvé pak dne 21. 6. 2012 na „velkém jevišti“ vystoupily všechny třídy od prvního do pátého ročníku
a postupně prezentovaly jednotlivé osobnosti. Projekt České hlavy se jistě dočká svého pokračování.

Rok 2014: Projekt Praha – Tančící dům
Kromě toho, že u nás dne 19. 6. 2014 zahájila
své vysílání jediná štěrboholská televize Ještěrka,
mohli zde návštěvníci potkat i zdánlivě spolu nesouvisející osobnosti, jako je např. tanečník Fred
Aster, architektka Eva Jiřičná, hokejista Jaromír
Jágr (pro technické problémy nestihl dorazit), či
bývalý prezident a občan Václav Havel.

Rok 2010: Keňa – Projekt Pomáháme
K důkladnému prozkoumání této země nás inspiroval keňský chlapec Morice Ombonio, kterého
ZŠ a MŠ Štěrboholy v roce 2008 adoptovala na
dálku. Na zahradní slavnosti dne 18. 6. 2010 pak
všechny návštěvníky, kteří prošli povinným očko20
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Rok 2015: Projekt Praha – Petřín
Ačkoli předpovědi počasí nám letos nebyly
právě nakloněny a obavy, že to tentokrát nevyjde, byly doposud asi největší (naše kulisy
skutečně nejsou „water resistant“), i letošní zahradní slavnost přilákala spoustu lidí, kteří si nakonec mohli ten „náš Petřín“projít suchou nohou.
V čase 45 minut se všech jedenáct stanovišť
dalo hravě zvládnout.
Stanoviště:
č. 1 (5. ročník) Pomník obětem komunismu
č. 2 (4. a 5. ročník) Socha K. H. Máchy a její okolí
č. 3 (Školní družina) Restaurace Na Nebozízku
č. 4 (2. ročník) Odvodňovací systém Petřína
č. 5 (4. ročník) Prehistorie Petřína –
archeologické vykopávky
č. 6 (2., 4. a 5. ročník) Hladová zeď
č. 7 (3. ročník) Pozemní lanová dráha
č. 8 (Školní družina) Petřínská rozhledna
č. 9 (3. ročník) Zrcadlové bludiště
č. 10 (4. ročník) Živé bludiště
č. 11 (1. ročník) Štefánikova hvězdárna
Mgr. Eva Kollmannová
ředitelka ZŠ a MŠ
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TJ SOKOL ŠTĚRBOHOLY

DEN DĚTÍ VE
ŠTĚRBOHOLECH:
HŘIŠTĚ SE PROMĚNILO
V ZÁBAVNÍ PARK

PŘEBOR PRAHY
V SOKOLSKÉ
VŠESTRANNOSTI
Datum: 30. 4. 2015
Děvčata v těžké soutěži obstála a získala dobrá
umístění. V plavání vybojovala Kačenka Filípková 4. místo. V lehké atletice v povinném čtyřboji (skok do dálky, hod kriketovým míčkem, běh
na 60 m a běh na 300 m) získala Klára Benešová
bronzovou medaili. V nedělním závodě v silné
konkurenci si vedla děvčata opět dobře a získala
nové zkušenosti pro další závody.
Děkujeme za vzornou reprezentaci TJ Sokola
Štěrboholy.
Díky patří také trenérkám, organizátorům i rodičům, kteří je doprovázeli.
Marcela Tmejová
náčelnice TJ Štěrboholy
VOŠTĚB tým volejbalový oddíl B, TJ – Sokol Štěrboholy pořádal v sobotu 11. 4. 2015
VOLEJBALOVÝ TURNAJ smíšených družstev
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Rok se s rokem sešel a hřiště SK Viktoria
Štěrboholy se v neděli 31. května opět proměnilo
v malý zábavní park plný atrakcí včetně velkého
skákacího hradu!
Letos se tu už podeváté konal Dětský sportovní den. Stejně jako minulý rok zahájili i letošní Den dětí mladí fotbalisté z SK Viktoria
Štěrboholy exhibičním zápasem. Po zápase proběhl nábor nových fotbalistů do mládežnických
družstev a rodiče malých fotbalistů mohli také
vidět, jak takový fotbalový trénink vypadá.
Slunečné odpoledne se neslo ve znamení her,
soutěží a zábavy, o kterou se postaralo občanské
sdružení Borůvkovany, jež kromě dětského dne
pořádá i letní dětské tábory a další aktivity v průběhu roku, a to nejen pro děti, ale i pro dospělé.
Největší atrakcí byl opět velký skákací hrad,
do kterého si děti musely „vybojovat“ vstup

v ostatních soutěžích – musely totiž napřed získat razítka za účast v každé disciplíně. Účast
na Dětském dni byla i letos hojná, zasoutěžit si
přišlo více než padesát dětí! O zábavu se postaralo okolo dvou desítek dospělých jak z týmu SK
Viktoria Štěrboholy, tak i z občanského sdružení
Borůvkovany.
Už teď se nemůžeme dočkat příštího roku,
kdy náš Dětský den oslaví kulaté desáté výročí!
Všem moc děkujeme a těšíme se na vás na
dalším dětském dni, fotbalovém tréninku nebo
na táboře!
SK Viktoria Štěrboholy
a OS DT Borůvkovany
www.skviktoriasterboholy.cz
www.borovany.cz

KOLODOVÁDĚNÍ
2015
V sobotu 6. 6. 2015 jsme se opět po roce sešli
s dětmi na letních závodech, tzv. Kolodovádění,
které se letos poprvé konalo v parku Hrušov. Děti
závodily na různě dlouhých tratích dle věku, a to
na plastových odrážedlech, koloodrážedlech, kolech, na in-line bruslích a koloběžkách. Holčičky
se potom ukázaly jako šikovné maminky v závodu se svými kočárky pro panenky. Celý závod
uzavírali tatínkové s kočárky s miminky.
Horké počasí se dalo zvládnout díky stínu
stromů, party-stanu i díky hadici se sprchou, kde
se mohly děti osvěžit. Bohužel na start dorazilo
mnohem méně závodníků, než jsme očekávali,
což je velká škoda. Příští rok uspořádáme závody až v září. Děti si odnesly medaile, diplomy
a hodnotné ceny. Všichni závodníci měli možnost se po dobu akce svézt na velkých nafukovacích skluzavkách u školky a odnést si domů balónek nafouknutý heliem. Doprovodný program
nám jako každý rok připravila městská policie,
psovodi nám předvedli záchrannou akci s malým
Rodiče s miminky a malými dětmi, přijďte se
k nám podívat do rodinného centra Klubiště.
Dětské hřiště se zahradou je otevřeno každý den
včetně víkendů pro veřejnost od 8 do 19 hod.,
přes léto do 21 hod., herna bude o letních prázdninách až do 1. 9. 2015 uzavřena.

Út

St

Čt
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voříškem a dopadení zločince s vlčákem. Ukázku
sebeobrany zajistil osobně pan Čuchal se svým
synem a svým kolegou se synem. Nechybělo ani
svezení na policejní motorce, z čehož měly děti
velkou radost.
Akce by jen obtížně proběhla bez našich sponzorů a podporovatelů. K těmi letošním patří:
Obecní úřad Štěrboholy, FINEP, Městská policie, restaurace Argenta, Tupperware, Brumbambule, Air Products a Tukas.
Zuzana Filípková
za Rodinné centrum Klubiště, z. s.
V novém školním roce 2015/16 nabízíme pro
vás a vaše děti následující kroužky. Podrobné informace najdete na našich webových stránkách
www.klubiste.cz. Nově nabízíme možnost uspořádat u nás za poplatek narozeninovou oslavu
pro vaše děti.
Přejeme krásné léto a v září se na vás opět těšíme!

9–11.30
VOLNÁ HERNA pro
maminky s dětmi
0–3/4 roky
9–11.30
VOLNÁ HERNA
pro maminky s dětmi
od 0–3/4 roky
9.30–10.25
Hudební kurz
Malý muzikant
18 měsíců–4 roky
10–11.00
CVIČENÍ pro maminky
s hlídáním dětí
(v zasedací místnosti)

17–18.00
Hudební sbor JISKŘIČKA
Pro děti 6–9 let
(v zasedací místnosti)
15.25–16.10
Helen Doron English
Fun with Flupe,
začátečníci, děti 2–5 let

16.15 – 17.00
Helen Doron English
Didi the Dragon pokročilí,
děti 3–6 let

17.05–17.50
Helen Doron English More
Fun with Flupe pokročilí
děti 3–6 let

17.55–18.55
Anglická konverzace
pro dospělé
Callanova metoda

9.30–10.25
Hudební kurz
Malý muzikant
18 měsíců–4 roky
16–16.45
Hudební sbor JISKŘIČKA pro děti 4–7 let
(v zasedací místnosti)
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KULÍŠKOV PRO
NEJMENŠÍ
příprava dětí na mateřskou školu pro děti od
18 měsíců s rozšířenou sportovní a výtvarnou
výchovou
S koncem školního roku odchází z Kulíškova
malí absolventi, kterým přejeme, ať se jim daří
v nových „velkých“ školkách a vzpomínají na nás
v dobrém. Všem přejeme hezké léto plné her,
zábavy a pěkných zážitků.
Kulíškov pro nejmenší od září 2015 nabízí:
– hezký, pestrý a tematicky zaměřený program
pro malé děti
– mnoho hraček, knížek, stavebnic pro správný
rozvoj dětí
– výtvarnou činnost – malujeme, kreslíme,
lepíme, modelujeme – z každého dopoledne si
děti odnášejí vlastní výrobek.
– hudební a pohybové aktivity – zpíváme,
tančíme, učíme se říkanky a básničky
– sportovní aktivity – cvičíme a sportujeme
v hale, která nám díky své velikosti nabízí
mnoho možností – využíváme tu nejen
náčiní, ale i nářadí.
– pobyt venku – za příznivého počasí
využíváme přilehlá sportovní a dětská hřiště,
která se nacházejí v areálu a jsou oplocená.
– maňáskové divadélko – na závěr dopoledne
děti shlédnou pohádku z našeho divadélka.

www.predskolka-kuliskov.cz či na facebooku –
facebook.com/kuliskov.2013. Kontaktní telefony jsou 602 281 186, 602 688 426.
Nabízíme také aktivitu pro rodiče, kteří chtějí
využít dopolední čas pro hraní badmintonu či tenisu. Zajistíme vám ve spolupráci s HAMR sportem i hodinové hlídání vašich dětí.
Těšíme se na Vás i Vaše dětičky.
Za Kulíškov pro nejmenší
Hana Škodová a Olga Kozačová

Kulíškov pro nejmenší je otevřen od pondělí do pátku 8.30–13.00. Mezi 13. a 14. hodinou je čas vymezen pro nové zájemce o naši
školku, přijďte se podívat na nezávaznou návštěvu i se svými dětmi. Není nutné, aby vaše
děti navštěvovaly školičku každodenně. Děti
přijímáme během celého roku. Více se o nás
dozvíte na našich internetových stránkách
28
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VÝLET SENIORŮ
NA KUKS
Dne 20. května 1915 se 35 seniorů zúčastnilo
zájezdu pořádaného městskou částí Praha Štěrboholy do znovuotevřeného Kuksu. Počasí nám
tentokráte nepřálo, ráno nás probudil déšť a provázel nás celý den. S prohlídkou Kuksu jsme byli
spokojeni. Pro některé seniory byly již schody obtížné, ale nevzdali to a všichni to zvládli. Opraveným schodištěm s protékající vodou po stranách
jsme se z bývalých lázních vydali do Hospitálu,
kde na nás čekala průvodkyně. V kostele Nejsvětější Trojice nám žáci, kteří s námi byli též na
prohlídce, zazpívali písničku Ach synku, synku.
Naši senioři se přidali a v kostele vznikla příjemná atmosféra. Obdivovali jsme sochy z pískovce vytvořené M. B. Braunem. Prohlédli jsme
si původní starou lékárnu a seznámili se s dřívější
výrobou léků a čípků. V hrobce Šporků jsme zavzpomínali na původní majitele. Škoda, že nám
počasí nedovolilo strávit více času v zahradách
a okolí. Po obědě v motorestu Dachová jsme se
přemístili do Hořic. Vyjeli jsme autobusem na
Gothard - pískovcový kopec v nadmořské výšce
352 m s kostelem sv. Gotharda a na novém hřbitově jsme si prohlédli nádherný hřbitovní portál

HAMR –
SPORTOVNÍ HALA
ŠTĚRBOHOLY

z pískovce. Poblíž je i Riegrův obelisk, vysoký
12,4 metru a vážící 34 tun. Jeho tesání trvalo
celé 3 roky. Sochařský park a Smetanovy sady
jsme pro stále trvající déšť jsme vzdali, snad
někdy příště. Déšť nás zahnal do cukrárny na
hořické trubičky a kávu. Obtíženi krabičkami hořických trubiček jsme se v 17.00 hodin vrátili do
Štěrbohol a budeme se těšit na další shledání.

Vážení čtenáři,
rádi bychom Vás i v letních měsících pozvali do
víceúčelového areálu HAMR – Štěrboholy. Zahrát si
můžete nejen na vnitřních badmintonových kurtech,
ale také na venkovním fotbalovém hřišti s umělou trávou a na dvou tenisových dvorcích. V areálu je možné
denně využít také službu vyplétání badmintonových
a tenisových raket. Na čas prázdnin chystáme několik úprav, kterými chceme areál vylepšit a zpříjemnit
Vám chvíle strávené sportem nebo třeba u dobré
kávy v našem občerstvení. Krásné sportovní zážitky
při návštěvě našeho areálu přeje celý tým pracovníků
areálu HAMR.

Telefon: 272 772 279
Mobil: 603 723 537
sídlo firmy:
HAMR – Sport a.s.
K Vodě 3200/3
106 00 Praha 10
www.hamrsport.cz
www.facebook.com/hamrsport.cz

Tmejová Marcela
účastnice zájezdu

POČÍTAČOVÝ KURZ
PRO SENIORY
Během jara se naši senioři, kteří měli zájem, zdarma
zúčastnili počítačového kurzu, pořádaného MČ Praha
Štěrboholy. Kurz probíhal v počítačové učebně Základní školy Štěrboholy pod vedením třídní učitelky
4. ročníku paní Hany Stachové. Účastníci se učili základům práce na PC, práce s internetovým prohlížečem
a bezpečnému chování na internetu. Pokud bude zájem, MČ zajistí další kurz v podzimním období.
František Ševít
30
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Pojďte s námi

Z DUBČE DO DUBČE
24. ročník se koná

v sobotu 19.
19. září 2015
2015
(pozor! výjimečně nejde o poslední zářijový víkend)

Připravili jsme pro Vás
tradiční dětskou trasu (cca 3 km) s množstvím her, soutěží a
pohádkových postaviček,
několik okružních pěších
pěších tras 10 – 40 km cestami i necestami
jihovýchodní částí Prahy (Hostivařský lesopark,
Kunratický les, Průhonice…),
(zvažujeme též, že bychom poprvé v historii našeho pochodu
zkusili „stovku“;
„stovku“ sledujte během léta web!)
a dvě pohodové okružní cyklotrasy (cca 40 a 60 km) tamtéž


Kilometráž a přesné vedení tras bude upřesněno na startu.



Trasy jdou vesměs po neznačených cestách - doporučujeme vzít sebou mapu Okolí Prahy – východ, Okolí
Prahy – jih, případně plán Prahy.

* * *

START: od 7.30 do 10 hodin, dětská trasa od 9 do 12 hodin

v Dubči (Praha 10) v klubovně oddílu Jestřábi (křižovatka ul. Bezprašné
a U Transformátoru) - přístup bude označen od zastávky MHD "Škola Dubeč"

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

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

BLIŽŠÍ INFORMACE: Jan Moravec - tel.: 777 063 340, e-mail: jmmm@centrum.cz
http://zdubcedodubce.unas.cz

Pochod se koná za každého počasí. Každý se účastní na vlastní nebezpečí.
Na vaši účast se těší členové KČT-TOM Jestřábi Dubeč
akce je finančně podpořena hlavním městem Prahou

Provozovna:
Makovská 933 (1 km od Štěrboholské spojky), Dolní Počernice, Praha 9

Non stop služba: 602 220 894
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
Ceny jsou uvedeny bez DPH.

ŠTĚRBOHOLSKÉ LISTY
MČ Praha 10-Štěrboholy, ROČNÍK V., číslo 2/2015
vychází kvartálně
Periodický tisk územně samosprávního celku.
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MINIGOLF
ZDARMA!
za každého počasí

25. 6. – 28. 8. 2015
od 9 do 21 hodin

Více informací
na www.europark.cz

