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Rozhovor se starostou MČ Štěrboholy 
Františkem Ševítem v červnových Parlament-
ních listech.

Na radnici působíte již desátým rokem, což 
je dlouhá doba. Co se za Vašeho působení ve 
funkci změnilo?

Změnilo se především tempo doby. Když 
nahlédnu do svého diáře hledám v něm ko-
likrát bílá místa velice těžko. Mí předchůdci 
pracovali na stavbách především jak se říká do 
„země“ – kanalizaci, plynu, vodě, na nových 
chodnících, komunikacích, veřejném osvětlení. 
To jsou věci, které nejsou příliš vidět, ale jsou 
těmi nejdůležitějšími pro fungování městské 
části. Na mě, jak já trochu s nadsázkou ří-
kám, zbylo to krásné, i když ne lehčí. Podařilo 
se zprovoznit Sportovní halu a sportovní areál 
Štěrboholy, postavit dvě nová dětská hřiště. 
Z dotačních evropských fondů jsme postavili 
Park Hrušov I., za další tři roky Park Hrušov 
II. Dokončili jsme výstavbu nové školky a na-
výšili její kapacitu na 100 dětí. Za další úspěch 
považuji, že po několika letech vyjednávání 
jsme převzali od Magistrátu hl. města Prahy 
do správy městské části část bývalého areálu 
Středního a odborného učiliště – tělocvičnu se 
zázemím. Myslím, že za 10 let ve funkci sta-
rosty je toho docela dost. 

Na co jste vy sám nejvíc pyšný? A je naopak 
něco, co se vám prozatím prosadit nepodařilo?

Pyšný jsem na výstavbu nové mateřské školy 
v parku Hrušov. V současné době mě těší asi 
nejvíce to, že se nám podařilo zajistit finanční 
prostředky a po 15 letech rozšíříme a přestavíme 
základní školu.

A co se nepodařilo? Především omezit tran-
zitní dopravu přes Štěrboholy, což ovšem nezá-
visí jen na mě jako představiteli Městské části, 
ale zejména na postoji celého pražského vedení 
a termínu dokončení vnějšího obchvatu (511) 
Prahy a také na tzv. Hostivařské spojce.

Jak vidíte budoucnost Štěrbohol za dalších 
deset let?

Doufám, že i přes masivnější výstavbu, které 
se snažíme čelit, si Štěrboholy zachovají svůj 
„vesnický“ ráz s prvky moderní pražské městské 
části, budou obslouženy kolejovou dopravou 
a vnější okruh Prahy již bude zrealizován.

Jak to vypadá s výstavbou nové budovy 
Úřadu městské části včetně realizace tzv. ná-
vsi – centra dění v obci se službami pro obyva-
tele, na které spolupracujete s Institutem pláno-
vání a rozvoje hl. m. Prahy?

Spolupráce s Kanceláří veřejného prostoru 
IPR Praha dospěla koncem roku 2015 k závěru, 
kdy jsme danou studii podoby nového náměs-
tíčka a radnice prezentovali na veřejné diskusi 
s občany Štěrbohol. V současné době se chystá 
realizace samotného projektu – v první etapě 
nová budova Radnice městské části umístěná 
v rohové části parku před školou v těsné blízkosti 
autobusové zastávky. Pokud vše půjde hladce, na 
podzim začneme se samotnou realizací budovy 
nové Radnice, kde najde kromě veřejné knihovny 
zázemí také okrskové oddělení městské policie. 
V druhé etapě budeme připravovat PPP projekt 
na dostavbu náměstíčka se dvěma či třemi bu-
dovami, v jejichž přízemí budou umístěny služby 
obyvatelstvu a v patře bytové jednotky. 

O jaké konkrétní služby by se mělo vlastně 
jednat? 

Jednalo by se o služby, o které ve veřejné diskusi 
projevili občané největší zájem – kavárnu s cukrár-
nou, malou pekárnu, prodejnu farmářských potravin, 
ordinace dětského či praktického lékaře, kadeřnictví, 
rehabilitační služby. Konečný výběr bude záviset na 
zájmu podnikatelských subjektů. Na některé čin-
nosti již máme potencionální zájemce o pronájem. 

SLOVO 
STAROSTY

Již řadu let vám také leží na stole projekt 
na vybudování devítileté ZŠ, která nyní v obci 
chybí. Radnice totiž postrádá potřebné finance. 
Domníváte se, že se v nejbližší době podaří pro-
jekt realizovat? Kde budete chtít sehnat po-
třebné finance? Zkoušeli jste žádat například 
o dotace nebo neuvažujete o úvěru? 

Během letošního jara se nám podařilo za-
jistit značnou část financí, přesně 45 milionů 
Kč z  přerozdělené investiční dotace na rozvoj 
školství z Magistrátu hl. m. Prahy. Na zbytek 
tj. cca 30 milionů Kč máme podaný projekt na 
možné dofinancování z MŠMT s možností čer-
pání v rozpočtovém roce 2017. V současné době 
se řeší inženýring projektu a během léta bude 
vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele stavby 
s termínem dokončení rekonstrukce a přístavby 
na jaře roku 2018. Jedná se zatím o I. stupeň 
základního vzdělávání, ale pracujeme i na vari-
antě devítileté základní školy, pokud možno se 
zachováním rodinného typu školy. 

Štěrboholy patří k městským částem s nej-
vyšším nárůstem počtu obyvatel v procentuál-
ním vyjádření v celé Praze. Co k tomu podle vás 
přispívá? A neprotestují proti tomu nějak sta-
rousedlíci, kterým se před očima z klidné obce 
stává rušné předměstí?

Ano, máte pravdu, podařilo se nám ve dvou 
lokalitách Štěrbohol díky vyjednávání s deve-
lopery prosadit místo bytových domů v sou-
časné době moderní řadové rodinné domy. Tu-
díž nedojde k tak masivnímu nárůstu obyvatel 
jak bylo v minulosti plánováno a prosazováno. 
Naše zastupitelstvo prosazuje již přes deset let 
venkovský ráz naší městské části a i když je to 
někdy těžké, myslím si, že se nám to daří. Ob-
chodní centra, současná i ta plánovaná, jsou na 
přístupových komunikacích do Štěrbohol mimo 
původní zástavbu nebo jsou umisťována za Jižní 
spojku, která je oddělí od původní zástavby. 

Pojem starousedlík se nám jaksi začíná po-
někud vytrácet. Kdo je to vlastně starousedlík? 
Jsou to ti, jejichž rodiny pochází ze Štěrbohol 

a bydlí zde od roku 1920 (konkrétně má rodina 
bydlí ve Štěrboholech od roku 1926), nebo ti, 
co postavili ve Štěrboholech své domy před 30 
a více lety? A novousedlíci? Jsou to ti, co bydlí 
v bytových domech? Já osobně si vážím každého 
občana Štěrbohol, kterému záleží na tom, co se 
v obci děje a snaží se být jejím aktivním článkem. 

Myslím, že Štěrboholy jsou velice vyhle-
dávanou destinací pro bydlení, a to z několika 
důvodů. Velice rychlý přístup na dopravní pro-
středky do centra města, přitom relativně klidné 
bydlení. Obchodní a nákupní služby v docház-
kové vzdálenosti, ZŠ a MŠ v místě. V neposlední 
řadě i sportovní vyžití buď přímo v centru Štěr-
bohol nebo v blízkém napojení na známé in-line 
a cyklostezky směr Klánovice, Úvaly nebo směr 
Dubeč a Královice. To vše přispívá k nárůstu 
počtu obyvatel v naší městské části.

 Jak jste loni prozradil pro naše stránky, 
pracujete společně s IPR Praha a OC EURO-
PARK na projektu prodloužení tramvajové trati 
z Ústředních dílen DP Malešice směrem k OC 
EUROPARK. V jaké fázi se aktuálně celý projekt 
nachází? A kdy by mohlo dojít k jeho realizaci?

Pokud jde o prodloužení tramvajové trati, 
mám velice příznivou zprávu. Na základě mé ne-
dávné schůzky s projektanty a díky možnosti čer-
pání financí z EU Fondů pro Prahu jako město 
na rozvoj kolejové dopravy, byla již zadána studie 
na zmiňovanou tramvajovou trať. V zadání stu-
die jsou dvě možné vedení trati – Severní a Jižní. 
Severní varianta je propojení stávající konečné 
v Ústředních dílnách dopravních podniků – Male-
šice přes Průmyslovou kolem Fashion Arény přes 
jižní spojku k Europarku. Jižní varianta je vedena 
podél ulice Na Homoli přes Jižní spojku směrem 
k Radiové ulici (podél Terranovy) a v první etapě 
by končila před TUKas Škoda auto. V další fázi 
by přešla přes křižovatku Kutnohorská/Ústřední 
a zamířila by před OC Europark. Městská část 
i  projektanti se přiklánějí k této jižní variantě 
i z důvodů toho, že dle platného územního plánu 
je v tomto vedení trasy již dnes stavební uzávěra 
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pro kolejové vedení trati. A tak bychom se reali-
zace mohli dočkat v dohledné době – přesný ter-
mín v současné době nelze stanovit. Pro mě jako 
starostu je důležité, že se trať již kreslí a někdo 
se s tím detailně zabývá. 

Dopravě v obci by výrazně pomohlo dokon-
čení obchvatu. Východní část okruhu v délce 
12,5 kilometru, která má spojit Běchovice s dál-
nicí D1, se měla začít stavět v roce 2019. Mini-
str dopravy chce, aby se tak stalo dříve. Jste i vy 
sám takový optimista? 

Chtěl bych být také takovým optimistou, ne-
boť, a to jsem již zmiňoval v předchozích člán-
cích, je toto včasné dokončení stavby 511 pro 
celý jihovýchod Prahy vysvobozením od tranzitní 
dopravy. S tím by ale Praha měla také ruku 
v ruce pracovat na tzv. malém vnitřním okruhu – 
v části dnes nazývané Hostivařská spojka. 

Institut plánování a rozvoje hlavního města 
během příprav Metropolitního plánu představil 
rozpracovaný koncept výškové regulace. Urba-

nisté vytipovali několik lokalit, kde by developeři 
mohli stavět do větší výšky. Jedná se například 
o významná přestavbová území Dolních Holešo-
vic či Vysočan, ale ve hře je také území Štěrbo-
hol. Jak se tomu budete snažit zabránit a zacho-
vat tak „vesnický“ ráz obce?

Toto vyjádření pana ředitele Hlaváčka z IPRu 
jsem také zaznamenal v jednom periodiku. Ne-
vím, jakou lokalitu Štěrbohol pan ředitel myslel. 
Pokud je tou lokalitou myšlena současná vý-
stavba mezi Štěrboholy a Dolními Měcholupy, 
tak tam je výška a zástavba již daná řadou 
výškových budov podél budoucí páteřní komu-
nikace Kardausova a Kryšpínova, kde již šest 
domů o  výšce 6+1 stojí .Celý tento projekt je 
nazýván Štěrboholský háj, málo se však ví, že 
2/3 výstavby jsou na katastru Dolních Měcholup 
a  pouze 1/3 na katastru Štěrbohol. Právě na 
této naší třetině došlo ke změně projektu z pů-
vodních výškových budov 3+1 na řadové rodinné 
domy. V Návrhu Metropolitního plánu prosazu-

jeme rozvoj v rámci katastru Štěrbohol převážně 
rodinnými domy a to se nám při konzultacích 
s IPR daří. Kromě toho nadále prosazujeme 
tzv. zelený prstenec kolem Štěrbohol. V části 
katastru je již vzrostlý borovicový pás stromů, 
který právě odděluje tuto výstavbu od původní 
zástavby ve Štěrboholech. Dále tu máme roz-
vojové lokality za Jižní spojkou – pro obchod 
a služby. Nezapomínejme, že i Spalovna ZEVO 
Malešice a Cihelna Štěrboholy jsou na katastru 
naší městské části. Tento rozvoj však také pro-
sazujeme, neboť je oddělen od bytové zástavby 
pásem izolační zeleně a jižní spojkou. Na čem 
trváme, je v vybudování nového sjezdu z jižní 
spojky ve směru od Černého mostu a přemostění 
mezi OC Europark a Fashion Aréna, z důvodu 
nezatížení místních komunikací, především ulice 
Ústřední, návštěvníky těchto center. 

Od 1. 7. 2016 Úřad MČ Štěrboholy na nové adrese: Granátnická 497/1.
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ÚŘAD 
MĚSTSKÉ 
ČÁSTI
PRAHA-ŠTĚRBOHOLY
KONTAKT: 
Od 1.7.2016 nová adresa:
Granátnická 497/1, 102 00 Praha 10 Štěrboholy  
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
Knihovna otevřena každé pondělí
16:00–17:30 hod.
Nově na adrese: K Učilišti –  
v budově Klubu seniorů

MĚSTSKÁ POLICIE:
OKRSKÁŘI: Morkovca Ján,
Málek Richard
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 
Praha-Štěrboholy za období duben–květen 2016

ZASTUPITELSTVO 
MČ PRAHA-ŠTĚRBOHOLY

podává námitku
na formu projednávání výkresu Metropolitního plánu 
hlavního města Prahy, předaného jako „Podklad pro 
konzultaci s městskou částí“ na IPR Praha; 

trvá
na svých oficiálně podaných námitkách 
a připomínkách: 
•  podklady k Metropolitnímu plánu – cha-

rakter území MČ Štěrboholy předané dne 
30. 9. 2013,

•  doplnění podkladů pro tvorbu Metropolitního 
plánu v k.ú. Štěrboholy v návaznosti na VRÚ 
Štěrboholy – Dolní Měcholupy – Dubeč ze 
dne 20. 12. 2013, 

•  materiál „Územní rozvaha Praha-Štěrboholy“ 
zpracovaný jako podklad pro zpracování koncepce 
nového Metropolitního plánu a schválený usnese-
ním zastupitelstva č. 31/X ze dne 21. 5. 2014,

•  námitky a připomínky k předložené kon-
cepční rozvaze území východní město ze dne 
23. 1. 2015,  

•  námitky a připomínky podané při pracovním 
jednání nad konceptem Metropolitního plánu 
s IPR Praha dne 11. 5. 2015; 

konstatuje
že IPR Praha dlouhodobě nereflektuje názor vo-
lených zástupců městské části a nevyvíjí součin-
nost nad přípravou Metropolitního plánu; 

bere na vědomí
konec platnosti nájemní smlouvy uzavřené 
s TANDEM STUDIO Ing. Jaroslav Skokan na 
nájem nebytových prostor včetně sociálního zá-
zemí v suterénu základní školy užívaných jako 
výtvarný ateliér k 30. 9. 2016. 

konstatuje
že po dobu rekonstrukce objektu budou prostory 
užívány pro potřeby školy, a proto trvá na ukon-
čení smluvního vztahu dle nájemní smlouvy; 

projednalo
závěrečný účet městské části Praha-Štěrboholy 
za rok 2015 spolu se Zprávou o přezkou-
mání hospodaření městské části za období od 
1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 a vyjádřilo souhlas 
s celoročním hospodařením bez výhrad;

projednalo
tyto doklady pro posouzení a schvalování účetní 
závěrky: 
•  účetní závěrka sestavená k 31. 12. 2015 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 2015 podle vy-
hlášky č. 270/2010 Sb., 

•  zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 
2015 podle zákona č. 320/2001 Sb., a vyhl. 
č. 416/2004 Sb., včetně zápisu o provedené 
veřejnosprávní kontrole,

•  zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 
městské části za období od 1. 1. 2015 do 
31. 12. 2015;

schvaluje
účetní závěrku městské části Praha-Štěrboholy 
sestavenou k 31. 12. 2015 všemi hlasy bez 
připomínek.

RYCHLÉ 
INFORMACE
FORMOU SMS

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, 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. 2016 od 
10.00 h bude odstávka 
vodovod. řadu v ulici 
Pod Areálem.
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ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
PRAHA-ŠTĚRBOHOLY

VELKOKAPACITNÍ KONTEJNERY

Kontejnery jsou určeny k odkládání netřídě-
ného odpadu výhradně pro občany přihlášené 
k trvalému pobytu v MČ Praha-Štěrboholy a 
nemohou být použity k ukládání živnosten-
ského odpadu!

Součástí přistavení VOK je obsluha, která koor-
dinuje ukládání odpadů. 

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

Převzetím všech druhů odpadu společnost Praž-
ské 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.

Popelnice na použitý textil  
Diakonie Broumov
Dne 20. 3. 2012 byla přistavena popelnice na po-
užitý textil k humanitárním účelům. Naleznete 
ho na pozemku městského úřadu Štěrbohol, při 
vjezdu na jeho dvůr z ul. Výrobní. 

Diakonie Broumov je občanským sdružením, je-
hož posláním je pomoc lidem, kteří se z různých 
důvodů ocitli v krizové situaci a na okraji spo-
lečnosti, a to s cílem jejich osamostatnění tak, 
aby mohli opět najít své místo ve společnosti. 
Nosnou činností, která umožňuje poslání orga-
nizace realizovat, je práce s darovaným textilem 
a dalšími věcmi. Diakonie Broumov sbírá pou-
žité 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
–  peří, péřové i vatované přikrývky, polštáře, 

deky, spací pytle
– veškerou nepoškozenou obuv

Harmonogram VOK na BIO odpad na 
2. pololetí 2016
vždy v sobotu od 9.00 do 12.00hodin
16.7.2016
23.7.2016
20.8.2016
10.9.2016
17.9.2016
1.10.2016
22.10.2016
12.11.2016
19.11.2016

Bio kontejnery jsou určeny pro soukro-
mé osoby a obyvatele městské části  
Praha-Štěrboholy!

Mimo tyto dny je též k dispozici stálý modrý 
kontejner na BIO odpad ulice Výrobní a nově po 
dobu sezóny i v ulici Novoštěrboholská.
Žádáme občany, aby využívali tyto místa na 
drobný bio odpad a s objemnějším bio odpadem 
využili termíny viz rozpis – od Pražských služeb- 
oranžový kontejner sobota. Děkujeme!  

Harmonogram VOK na 2. pololetí 2016
vždy ve ČTVRTEK
14. 7. 2016 16.00–20.00 
18. 8. 2016 16.00–20.00
15. 9. 2016 14.00–18.00
13. 10. 2016 14.00–18.00
10. 11. 2016 14.00–18.00
8. 12. 2016 14.00–18.00

Občané s trvalým pobytem na 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, Dolní Měcholupy a také ve sběrně nebezpečného odpadu v areálu MIKAPA plus, s.r.o. 
ulice Dolnoměcholupská 28, Praha 10 Dolní Měcholupy.
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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.

Č. p. 33 přešlo 22. 8. 1865 z obecního ma-
jetku do rukou Jana a Anny Rolových. Od nich 
7. II. 1889 koupili manželé Josef a Marie Růžič-
kovi. Po nich zdědila dcera Marie provdaná za 
Jana Štěpaře, zedníka. S tímto se však rozešla 
a domek v  r.  1930 přešel v držení dětí, a sice 
Rudolfa a Jana Štěpaře. Žijí tu v domku ženatý 
Jan Štěpař s manželkou rozenou Chaloupkovou 
z Petrovic a matkou Marií i babičkou Marií, dnes 
80letou osobou, *24. 8. 1859, nejstarší pamětnicí 
obce Štěrboholy, jež mi v mnohém dala velice 
dobré zprávy = do r. 1884 neměla obec více č. p. 

Č. p. 34 jež postavil v r. 1884 Václav Kalaš 
a do polovice zapsati dal manželku Marii, převzala 
kupně 1891 Vilemína Kalašová. 1904 je majite-
lem Josef Löbl s manželkou Ludmilou. V r. 1908 
majitelem jsou manželé Josef a Marie Mrzenovi. 
Po smrti Josefově (oběsil se) žije tu s matkou syn 
Jaroslav, který se žení s Marií rozenou Šimonovou 
(z č. p. 6, sestrou Karla Šimona) a staví si v r. 1932 
domek u silnice k Dubči č. p. 70. Starý domek č. p. 
34 17. XI. 1934 prodali manželům Jakubu a Marii 
Kamarádovým, kteří tu zřídili pekařství a při něm 
krám, kde prodávali jako v obchodě se smíšeným 
zbožím. V přítomné době obchod i ekařství prospe-
rují. Chléb vozí autem do Prahy. Štěrboholy mají 
svého pekaře. Panímámy z chalup již dávno chléb 
doma nepekou. Mladé již ani nedovedou udělati 
a tak obec nemá již „domácího chleba ze selských 
pecí“, leda samožitný, venkovský chléb – vezdejší – 
Kamarádův nejlepší, tak hlásá jeho reklamní sáček. 
Zaměstnává 2–3 dělníky, jednoho učně. V roce 
1939 na jaře staral se, aby byly ve vsi vysázeny 
stromky. Dostal vyhubováno, cože on přivandrova-
lec se stará o okrašlování obce. V přítomné době je 
předsedou místní osvětové komise. 

Č. p. 35 Druhý hostinec – snad v místech 
zaniklé panské hospody (o ní zmínka na str. 130) 
– připomíná se 26. III. 1867, kdy otec Jan Král 
postoupil budovu synu Janovi. 1877 držela hos-
tinec vdova po Janovi Františka, znovu provdána 
Ženíšková. Opět 1879 ovdovělá. 1891 v exekuční 
dražbě koupil Karl Restler a 1896 František Ka-
laš. Od 18. IV. 1900 majiteli jsou Karel a Anna 
Stachovi (z Běchovic), jichž syn František přiženil 
se do č. p. 25 a dcera Marie provdala se za Ant. 
Hroneše, zaměstnance Elektrických podniků hl. 
m. Prahy. Tyto dvě děti byly spolumajiteli po 1. 4. 

29. 6. 1924 koupil hostinec soused z č. p. 45 
Josef Křen, od něho 1. 7. 1924 Anna Nováková, 
14. 4. 1925 Adolf Sommer, 27. VII. 1926 Vác-
lav Pásek s manželkou Karolínou, 8. VII. 1930 
Antonie Šolcová–Čepková a od 4. 4. 1935 Jan 
a  Marta Podařilovi. V této hospodě nekvetlo 
štěstí nikomu. Proto to neustále střídání. Dluh – 
špatný druh – z jedné mísy jídá. Šolcová hostinec 
přízemní rozbourala a postavila jednopatrový. 
Dole s hostinskými místnostmi a  v  poschodí 
s obytnými místnostmi. Směrem k č. p. 45 ro-
zestavěla a  nedostavěla sál. Hostinec sousedí 
s č.  p. 2. Před oběma velká náves byla letos 
na jaře (1939) vysázena hrušněmi. Navrhuji tu 
zříditi obecní zahradu. Vysázíme lískové ořechy, 
rybíz, angrešt. Zaznamenávám pro zajímavost, 
kdy podaří se plán uskutečniti. 

Č. p. 36 vzniklo asi v r. 1884 na pozemku 
„zadku“ č.  p. 26. Prvními majiteli jsou Josef 
a Marie Musilovi. Marie roz. Rollová z č. p. 26, 
dcera Josefa a Marie Rollových, dostala část za-
hrady k postavení domku. Po nich zdědili 1898 
děti Josef Musil a Anna provdaná Svobodová. 
Po této zdědil syn Josef Svoboda, který tu ne-

HISTORIE NA 
POKRAČOVÁNÍ

bydlí, a domek pronajal. V přítomné době v něm 
bydlí Václav Benda s rodinou a Antonín Mojžišik 
s rodinou. Josef Svoboda je zaměstnanec Elektr. 
podniků hl. města Prahy. 

Č. p. 37 na svůj vznik v r. 1881, kdy je měl 
ve vlastnictví Václav Houk a nezletilá Marie. 
1895 byl domek prodán Svatováclavské záložně 
v Praze 17. VII. 1895 byli majiteli Josef a Emilie 
Svobodovi. 1898 Jan Karafiát, 1917 František 
Karafiát. 1920 byla tato nemovitost právně roz-
dělena na dvě č. p. 37 a 48. Č. p. 37 připsáno 
jest Josefu Bendovi a v r. 1935 vdově Anně roz. 
Sebzdové, provdané Bendové, a dětem Jarmile 
a Věře. Č. p. 48 měli 1920 taktéž s č. p. 37 
původním manželé Valentin a Marie Sebzdovi, 
kteří toto rozdělení si přáli. Díl č. p. 48 měl syn 
Bohumil Sebzda, který neudržel jako zletilý, 
když před tím poručník jeho František Werner 
z č. p. 5 snažil ze všech sil domek pro tohoto 
sirotka udržeti. Řečený Bohumil Sebzda zadlu-
žil domek a byl nucen prodati v r. 1933. V pří-
tomné době je majitelem Josef Křen, který tu 
v r. 1938 a 39 postavil nový obytný dům, který 
dostal č. p. 145. Dnes v něm bydlí dcera Křena 
Růžena Daňhelková. Její manžel Václav Datel je 
bankovním úředníkem v Národní bance v Praze. 

Č. p. 38 má v pozemkových knihách v roce 
1898 majitele Františka Kurele. 1907 uvádějí se 
manželé Jan a Josefa Černých, po smrti Jana 
jen Josefa vdova, která tu bydlí s dcerou Bětuš-
kou (Alžběta) provdanou Maškovou, její manžel 
František Mašek rodák z Jesenice u Sedlčan živí 
se rozvážením chleba po Praze. Má vlastní ná-
kladní auto. Nejstarší dcera Černé Anna provdala 
se za Bedřicha Šimona, poštovního podúředníka 
v Praze, oba bydlí v č. p. 17 (viz str. 160). Syn 
jejich Ladislav Šimon, vyučený nástrojař, bydlí 
v Praze „na Zborově“, dcera Bedřicha provdala 
se za Josefa Šturce, průvodčího Elektrických 
drah hl. m. Prahy. Bydlí v č. p.

Č. p. 39 vzniklo po roce 1842 jako obydlí pro 
invalidu, který opatruje pomník padlého generála 
Schwerina. V přítomné době obydlí tu Otakar Kr-

ňanských s manželkou Annou roz. Marvánkovou 
z Nedvězí u Říčan. Má u sebe matku Krňanskou, 
která tu vyrábí lihoviny „studenou cestou“. Synové 
jsou Otakar vyučený zubní technik a Břetislav 
učí se zlatníkem. Dubový lesík před pomníčkem 
skýtá tu chladivý stín těm, kteří sem v létě přijdou 
navštíviti hroby vojínů, jichž pozůstatky sem byly 
přeneseny z rušeného hřbitova v Praze-Karlíně. 
V roce 1939 po 15. III. byly tu návštěvy německých 
osobností: Výčet jich najde zájemce v pamětní 
knize, kterou mu ochotně invalida předloží. Je jich 
již několik, upozorní vás sám na podpisy různých 
osobností, které přišly podívati se na místo, kde 
6. V. 1757 padl shora jmenovaný generál. 

Č. p. 40 vystavěli Josef a Ludmila Löblovi 
na místě, kde stávala stodola jim patřící na 
pozemku náležejícímu k č. p. 16 (viz str. 159) 
v r. 1905. Za 3 roky prodali jej Rosalii Macháč-
kové. 1915 vlastní jej František Vopička, 1918 
Marie Kalašová, 1921 Anna Peterová, manželka 
Josefa Petery, legionáře, kteří prodali 1929 
Emanuele a Boženě Bohuslavovým. Ti vlastní jej 
i dnes, ale poslední rok 1939 tu nebydlí, nýbrž ve 
Strašnicích, aby dcera Věra měla blíže do škol. 
Emanuel je zaměstnán u Elektr. podniků hl. m. 
Prahy. V domku bydlí nájemníci Čeněk Rýdl, va-
hař, Václav Převrátil, dělník. Janoušek skladník 
ze „Včely“ (konsumní družstvo) a tchán Převráti-
lův Václav Čížek s manželkou Annou.

Č. p. 41 postavili Václav a Marie Strnadovi na 
místě staré stodoly v r. 1909. Za války v r. 1917 
koupili manželé František a Marie Křenovi (1918 
bylo opraveno jméno František na Josef). V r. 1921 
vlastnili domek Josef a Marie Bretišovi. Od r. 1923 
koupí získali dosavadní nájemci krám (hokynářství) 
Jan a Marie Kurkovi. Po smrti Jana 1938 vlastní 
i dnes Marie. V bytech tohoto domku bydlí rodina 
Bohumila Růžičky a Václava Racka. Prvý je obuv-
níkem, druhý bednářem, ale celý čas nezaměstnaný.

Pokračování příště.
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ŠTĚRBOHOLY 
V DATECH 
HISTORIE
Výpis ze školní  
kroniky Štěrbohol

Vycházky žáků
Dne 12. 5. 1930 konána celodenní vycházka 

žáků zdejší školy do zvěřince cirkusu Kludský. 
Dne 28. 5. 1930 žáci II. třídy navštívili Národní 

divadlo, kdež poslechli operu „Prodaná nevěsta“.
Dne 31. 5. 1930 všichni žáci byli přítomni 

promítání filmu „Svatý Václav“ v biografu sokol-
ském v Dolních Počernicích.

Nová kamna a skříň do školy
Na začátku školního roku 1929/30 zakoupila 

místní školní rada do I. třídy nová kamna zn. „Fe-
nom“ od firmy Jan Pelikán v Praze, za obnos 778,30 
Kč. Dále byla zakoupena nová skříň za 150,– Kč.

Změna v učitelském sboru
Výnosem okres. školního výboru v Říčanech 

ze dne 5. 6. 1930 byla výpomocná učitelka Jar-
mila Matoušková dnem 30. 6. 1930 zproštěna 
školní služby při zdejší škole.

Na základě rozhodnutí okr. škol. výboru na-
stoupil od 1. 7. 1930 definitivní učitel p. Josef 
Buňata, který byl definitivním učitelem v Ra-
donicích a podal si žádost do Štěrbohol. Pan 
J. Buňata začal vyučovati II. třídu. Pan učitel 
Josef Buňata se narodil v r. 1892. Zkoušku 

učitelské dospělosti vykonal 8. 7. 1913 v Kutné 
Hoře s vyznamenáním. Zkoušku učitelské způ-
sobilosti pro školy obecné vykonal též v Kutné 
Hoře dne 11. 5. 1916.

Vánoční besídka
Péčí Sdružení rodičů a učitelů byla uspo-

řádána pro žáky zdejší školy vánoční besídka 
a to dne 21. prosince 1930 ve 2. hod. odpole-
dne v místnosti Sokola. Potřebný obnos byl 
sebrán sbírkou po obci a získáno bylo celkem 
1525,20 Kč. Všichni žáci obdrželi přezůvky, se-
šity, pera, tužky, jablka, pomeranče a ořechy.

Sbírka pro zakoupení radiopřijímače
Členové Sdružení rodičů a učitelů paní Mai-

sová a pan T. Petříček provedli sbírku dobro-
volných příspěvků na zakoupení radiopřijímače. 
Bylo vybráno celkem 512,90 Kč.

Změna v učitelském sboru
Dnem 1. května 1931 nastoupila výpomocná 

učitelka slečna Helena Dostálová, jež převzala 
vyučování v I. třídě, neboť řídící učitel pan La-
dislav Kučera odešel na dovolenou pro nemoc.

Školní výstava a dětský den
Dne 21. 6. 1931 uspořádána byla školní vý-

stavka ve II. třídě. Vystaveny byly písemné práce, 
výkresy a ruční práce hochů a dívek. Výstava 
byla slušně navštívena. Odpoledne byl uspořádán 

dětský den v lesíku u „Schwerina“, kde byli žáci 
poděleni cukrovím a sodovkou. Žáci II. třídy se-
hráli loutkové představení a provedeny různé hry.

Nové učební pomůcky
Z dotace místní školní rady a okresního vý-

boru bylo zakoupeno:
– rtuťový tlakoměr
– okenní teploměr
– 2 teploměry školní
– kompas
– Morseův telegraf s klíčem

Školní knihovna
Ve školním roce 1930/31 přibylo celkem 20 

knih. Z dotace místní školní rady zakoupeno bylo 
10 knih, řídící učitel pan L. Kučera daroval 9 
knih a učitel Josef Buňata daroval 1 knihu.

Dárcové školy
Městská spořitelna na Královských Vinohra-

dech darovala všem nově zapsaným žákům zdejší 
školy spořitelní knížky s vkladem 5,– Kč. Bylo 
poděleno 13 žáků.

Pan učitel Josef Buňata daroval různé učební 
pomůcky.

Pan Jan Sluníčko, zámečník, daroval škole 
ocelové pravítko a nůž na ořezávání.

Školní rok 1931/32
Výnosem okresního školního výboru v Říča-

nech ze dne 7. 9. 1931 byla definitivnímu řídí-
címu učiteli Ladislavu Kučerovi prodloužena 
dovolená až do prosince 1930. Zastupujícím řídí-
cím učitelem byl jmenován 28. 8. 1931 definitivní 
učitel pan Josef Buňata a výpomocnou učitelkou 
Vlasta Tichá, která absolvovala učitelský ústav 
v Praze II. a obdržela vysvědčení dospělosti dne 
19. 6. 1929 – prvého stupně.

Krize
Krize v celém světě doléhá i na naši repub-

liku. Šetřit se musí všude. Nezaměstnanost se 

šíří a naše škola také trpí. Rodičovské sdružení 
darovalo vlastivědné obrazy za 132,– Kč. O vá-
nocích se žactvu dostalo nadílky: sladkosti, školní 
potřeby i oděv. Děti sehrály divadelní hru „Vá-
noční pohádka“. Paní Otílie Chitzová, majitelka 
cihelny, darovala na stravování dětí 1 000,– Kč. 
Stravujeme ve škole 36 dětí nezaměstnaných ro-
dičů. Počasí v lednu 1932 bylo teplé. V závětří 
pučí šeřík a pod školním oknem k jihu petrklíč.

Dary škole
Kolínská továrna na kávové náhražky daro-

vala naší škole postup výroby cikorky.
Továrna na pilníky ve Frýdku darovala postup 

výroby pilníků.
Drobné dary nerostů věnovalo sdružení rodičů.
Dne 23. 1. 1932 koupila místní školní rada 

vysávač prachu za 675,– Kč.
Pro ženské ruční práce koupila místní škol. 

rada 6 tabulí názorných za 180,– Kč. 

Změna ve škole
Řídící učitel pan Ladislav Kučera odstěhoval se 

dne 1. 2. 1932 do Prahy, kde hodlá užíti zbytek plod-
ného života. Rodičovské sdružení uspořádalo mu 
s místním Sokolem večírek na rozloučenou, kde se 
s ním rozloučil pisatel školní kroniky Josef Buňata.

Prázdný den sobotní
K žádosti sdružení rodičů předložila místní 

školní rada příslušným úřadům žádost, aby zave-
dena byla sobota jako den „feriální“ (volný). Žá-
dost tato příznivě byla vyřízena a od II. pololetí 
1931/32 zavedena sobota volná.

Divadelní představení
Tělocvičná jednota Sokol a S.K. Viktoria 

sehrály ve prospěch stravování školních dětí di-
vadelní hru „OTEC“ od A. Jiráska s čistým výno-
sem 285,– Kč, který odvedly svému účelu.

Jan Pláteník, kronikář
Pokračování příště.



VZPOMÍNKA NA LETOŠNÍ ČARODĚJNICE 
A ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE
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KLUBOVKA

VODOROVNĚ: A. Část oblečení; Zkr. krkonošského 
parku; B. Společně; Ženské jméno (7.6.); Patřící Emě; 
C. Ňadro; 1. DÍL TAJENKY; Modla; D. Jméno prozaika 
Pavla; Tábor; Český architekt; Záhady; E. Čestný název; 
Jihoevropan; Mazadlo; Citoslovce podivu; F. Pohyb tá-
gem v kulečníku; 2. DÍL TAJENKY; Zn. sportovní obuvi; 
G. Darebák; Římsky 1110; Veřejná obchodní společnost 
(zkratka); Slov. jiný; H. Velkoměstské zplodiny; Záškub 
v obličeji; Teď; I. Pyšné; Potom; Souhlas; Proutěná ná-
doba; J. Platidlo Malajsie; 3. DÍL TAJENKY; Vidina ve 
spánku; K. Český prozaik; Alkyl; SPZ Olomouce; Na 
onom místě; L. Angl. Anna; Německá řeka; Římsky 57; 
Vydloubat rýčem; M. SPZ Mělník; 4. DÍL TAJENKY; 
Had z knih džunglí; N. Nečistota; Něm. člen neurčitý; 
6.den mayského měsíce; Darovat; O. Okovat; Žhář; 
SVISLE: 1. Anglicky body; Táborník; 2. Zkratka rezer-
vace; Český skladatel 19.stol.; Zábava; Římský kruto-
vládce; 3. Bodavý hmyz; Zvířecí výkaly; Angl. déšť; Inic. 
Komenského; 4. Šachový koeficient; Trhnutí; Římsky 

2500; Symetrála; Ozvěna; 5. Hovězí dobytek; Něm. jako; 
Báseň; Název hlásky; Něm. nový; 6. Model automobilky 
Kia; Římsky 1004; Chem. zn. hořčíku; Zkr. pro pozitro-
nový emisní tomograf; Čas (něm.); 7. Zkratka  zdr. pojiš-
ťovny; Proudit; Útulek; Osobní zájmeno; 8. Finské sídlo; 
Římsky 1011; Sloní zub; Menšíkovy iniciály; 9. Kyt; Dívčí 
jméno; Váhavý souhlas; Mezinárodní normaliz. instituce; 
10. Někam (básnicky); Trojatomová molekula kyslíku; 
Části dnů; Zdrhovadlo; 11.  Skutečnost; Bory; Osivo; 
Emílie (domácky); 12. Nizozemský certifikační institut; 
Ukazovací zájmeno; Angl. inkoust; Angl. hračka; Africký 
veletok; 13. Verdiho opera; Ostatní; Zkr. světové orga-
nizace; Ochotně; 14. Inic. básníka Ovidia; Který; Šedivý; 
Citoslovce volání na kachny; 15. Stromořadí; Nerozpou-
štět se (o ledu)
POMŮCKY: EURA, IEC, CIMI
ŘEŠENÍ Z MINULÉHO ČÍSLA: 
Trpělivost je síla rozložená na delší čas.

KULÍŠKOV PRO 
NEJMENŠÍ
Příprava dětí na mateřskou školu pro děti od 
18 měsíců s rozšířenou sportovní a výtvarnou 
výchovou

V červnu jsme vyprovodili další malé absol-
venty Kulíškova pro nejmenší, kteří přecházejí do 
nových „velkých“ školek, a přejeme si, ať na nás 
vzpomínají v dobrém. 

Od září se těšíme na nové děti, na které 
v Kulíškově čeká mnoho zábavy, sportu, kreativ-
ního tvoření a veselého hraní.

Kulíškov pro nejmenší od září 2016 nabízí:
–  hezký, pestrý a tematicky zaměřený program 

pro malé děti
–  mnoho hraček, knížek a stavebnic pro správný 

rozvoj dětí
–  výtvarnou činnost – malujeme, kreslíme, le-

píme, modelujeme a z každého dopoledne si 
děti odnášejí vlastní výrobek

–  hudební a pohybové aktivity – zpíváme, tan-
číme a 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 na-
cházejí v areálu a jsou oplocená

–  maňáskové divadélko – na závěr dopoledne 
děti zhlédnou pohádku z našeho divadélka.

Kulíškov pro nejmenší je otevřen od pondělí 
do pátku v době od 8.00 do 14.00 hod. Po 14. 
hodině je čas vymezen pro nové zájemce o naši 
školku, přijďte se podívat na nezávaznou ná-
vštěvu 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: 
www.predskolka-kuliskov.cz či na facebooku: 
facebook.com/kuliskov.2013. 
Kontaktní telefon je 602 688 426.

Nabízíme také aktivitu pro rodiče, kteří chtějí 
využít dopolední čas pro hraní badmintonu či te-
nisu. Zajistíme Vám ve spolupráci s HAMR spor-
tem i hodinové hlídání Vašich dětí.

Těšíme se na Vás i Vaše dětičky.

Za Kulíškov pro nejmenší 
Hana Škodová a Olga Kozačová
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Každým rokem ve školce myslíme na svátek 
maminek, nezapomeneme oslavit Den dětí kar-
nevalem, ale tak trochu se zapomíná na tatínky, 
přestože se svého svátku v kalendáři už dočkali. 

Rozhodli jsme se proto uspořádat po letech akci 
Den pro mého tátu. Tentokrát již se 100 dětmi 
a s více disciplínami. A vzhledem k tomu, že se celá 
akce konala na zahradě mateřské školy a v přilehlém 
parku Hrušov, mohl přijít kromě tatínků povzbuzo-
vat i kdokoliv z rodinných příslušníků.

Úplně na počátku se děti připravily na akci 
tím, že si každý barevně vyzdobil bílou kšiltovku, 
kterou děti dostaly, a společně za pomoci paní 
učitelek vyplnily anketní dotazník. V něm děti 
ukázaly, jak dobře své tatínky znají. Odpovídaly 
na otázky typu: jak se tatínek jmenuje, jaké jídlo 
má nejraději, kde pracuje, co dělá nejraději, když 
přijde z práce domů apod. 

V den akce si tatínkové vyzvedli své děti 
a jako soutěžní dvojice se vydali za plněním de-
seti různých disciplín. Nejprve se tatínkové mu-
seli v anketních dotaznících, které byly rozvěšeny 
na plotě zahrady, poznat, protože ty pak sloužily 
jako startovní průkaz.

A disciplíny byly skutečně zábavné:
„Dneska hlídám já“, kde měli tatínkové přebalit 
panenky miminek z plínky do plínky.
„Já Picasso, ty Picasso“, kde měla soutěžní dvo-
jice vytvořit vzájemný portrét.
„O kolečko víc“, kde tatínkové vozili po vyzna-
čené trase své děti na zednických kolečkách. 
„Hop nebo trop“, kde děti tatínkům a tatínkové 
dětem házeli prohazovadlem míčky.
„Jednu mně a jednu tátovi“, kde se tatínkové 
s dětmi navzájem krmili pudinkem.
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„Zavaž pytel starostí“, kde tatínkové omotávali 
kolem svých dětí co nejvíce šálek.
„Mega bubliny“, kde se soutěžní dvojice pokou-
šela o co největší bubliny s megabublifukem.
„S ploutvonožcem do hlubin“, kde měli tatínkové 
za úkol stát v dětském bazénku plném balónků 
a pro své děti nalovit co nejvíce rybiček.
„Šifra mistra Leonarda“, kde měli tatínkové 
s dětmi napsat své jméno morseovkou.
„Žízeň je veliká“, kde děti na zádech tatínků pře-
nášely kelímky plné vody.

Splnit všech deset disciplín nebylo až tak 
jednoduché, ale do „cíle“ pro odměny a diplomy 
si přicházely po splnění všech úkolů soutěžní 
dvojice s úsměvem na rtech a se slovy, že si to 
skutečně užily. A to pro nás je největší ocenění – 
spokojenost dětí a jejich rodičů.

Ke konci školního roku patří vždy rozloučení 
s předškoláčky. Tentokrát se loučilo 35 dětí. 
Tady je malá ochutnávka z oné slavnostní chvíle.

Bc. Yvona Grunclová
zástupkyně ředitelky pro MŠ

ZAHRADNÍ SLAVNOST 
KAREL IV.

Vybrat Karla IV. jako téma našeho měsíčního 
projektu, který je každoročně zakončen zahradní 
slavností, se nabízelo. Tak významná osobnost 
a tak kulaté jubileum. Já jsem se mu ale, přiznám 
se, trochu bránila. Tušila jsem, že budeme jen jedni 
z mnoha, kteří si jeho výročí připomínají, a  mé 
obavy se s odstupem i naplnily. Dnes jsem však za 
to ráda. Karel IV. si to totiž zaslouží.

Scénář se nerodil úplně lehce. Původní my-
šlenku, jak bychom mohli zahradní slavnost poj- 
mout, jsme dokonce po nějaké době zavrhli, 
spoustu nápadů zahodili a začali znova. Druhá 
verze šla snáz, možná proto, že to byla ta pravá. 
Ale pochopitelně i tak byly obavy veliké. Nechtěli 
jsme to stavět na tom, že my víme něco, co vy 
nevíte. Nechtěli jsme zaplavit diváky spoustou více 
či méně důležitých informací. Báli jsme se nudy, 
chtěli jsme pobavit. 

Děti tušily, jaké téma letos přijde, a ve většině 
případů byly nadšené. Celý měsíc se v ZŠ Štěr-
boholy točilo vše pouze kolem Karla IV., a i když 
samotné přípravy na vystoupení sebraly spoustu 
času, myslíme si, že to stálo za to.

Ne každá škola si může dovolit takovéto pro-
jekty, protože ne každá škola má tak šikovné 
a chytré žáky a tak nápadité a neuvěřitelně praco-
vité paní učitelky a vychovatelky. 

Všem moc děkuji. 

Eva Kollmannová
ředitelka ZŠ a MŠ

Součástí zahradní slavnosti bylo tradičně 
i rozloučení páťáků. I letos ukáplo pár slziček, 
které však určitě velmi rychle nahradí úsměv 
a radost z nové životní etapy, která na ně čeká. 

Těch nejlepších pět let  
text rozlučkové písně páťáků
Autorky: Andrea Fabiánová, Ema Launová, 
Markéta Příhodová, 5. ročník

R: První stupeň za mnou
druhej je přede mnou
škola končí,
ale přátelé se nerozloučí
tahle třída je fajn.

Jsme spolu celejch pět let
Bohužel už to skončí
Naše přátelství je už navždycky nekonečný
Je to naše cesta
Nechcem dělat stejný gesta
Pády přetrpíme a navždycky vydržíme.

R: První stupeň za mnou
druhej je přede mnou
škola končí,
ale přátelé se nerozloučí
tahle třída je fajn.

Těch našich celejch pět let
kantoři s námi prošli
naučili nás spoustu velmi užitečných věcí
tak díky vám všem
teď už svou cestou jdem
a všechny znalosti ve svém životě využijem.

R: První stupeň za mnou
druhej je přede mnou
škola končí,
ale přátelé se nerozloučí
tahle třída je fajn.
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TJ SOKOL ŠTĚRBOHOLY
Na celostátním přeboru všestrannosti 

28. a 29. května 2016 v Prostějově reprezento-
vala župu Jana Podlipného žákyně Sokola Štěr-
boholy Klára Benešová.

Dne 12. června 2016 se dvě družstva nejmlad-
šího žactva zúčastnila Pražského závodu v atle-
tice pořádaného na Julisce Pražským sdružením 
Sport pro všechny a Sokolskými župami ČOS.

Družstvo žákyň Gabriely Benešové, Diany 
Kuzmové, Terezy Čejkové a Karolíny Turkové 
bylo ze 105 závodnic čtvrté v družstvech a nej-
lepší Gabriela Benešová skončila celkově desátá. 
Druhé družstvo ve složení Oliver Compton, 
Ondřej Kuzma, Karolína Burešová, Klárka Ře-
řichová a Elen Šešija vyhrálo závod předško-
láků a odneslo si zlaté medaile. V jednotlivcích 
skončil Ondřej Kotyza na 2. místě, Elen Šešija 
a Oliver Compton se umístili jako čtvrtí. Všem 
výše jmenovaným a cvičitelkám Dáše Pištorové 
a Marcele Tmejové patří poděkování za vzornou 
reprezentaci Sokola Štěrboholy.

Dne 14. června 2016 se konal olympijský běh. 
Sešlo se celkem 78 účastníků od nejmenších 

dětí z ročníku 2012 až po dospělé. Škoda, že 
naše mládí ve věku se nezúčastnilo. Čtyři ženy 
a jedna starší žákyně závod zakončily během na 
trati 800 m.

Děkujeme všem za účast a všem, kteří se na 
organizaci běhu podíleli.

Přejeme všem dětem hezké prázdniny a pří-
jemné prožití rodinných dovolených.

Těšíme se na shledání opět v září v co největ-
ším počtu v tělocvičně.

 cvičitelky všestrannosti
TJ Sokol Štěrboholy
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Rok se s rokem sešel a hřiště SK Viktoria 
Štěrboholy se v neděli 3. 6. 2016 opět promě-
nilo v malý zábavní park plný atrakcí včetně 
skákacího hradu! 

Letos se tu tradičně konal Dětský sportovní 
den. Stejně jako minulý rok i ten letošní Den dětí 
zahájili 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 DT 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. 

Jednou z atrakcí byl i skákací hrad, do kte-
rého si děti musely „vybojovat“ vstup v ostatních 
soutěžích. Účast na Dětském dni byla i letos 
hojná! O zábavu se postaralo okolo dvou desítek 
dospělých jak z týmu SK Viktoria Štěrboholy, 
tak i občanského sdružení DT Borůvkovany.

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

DEN DĚTÍ VE ŠTĚRBOHOLECH
HŘIŠTĚ PLNÉ DĚTSKÉ ZÁBAVY
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HOSTIVAŘSKÁ PŘEHRADA V NOVÉM. 
PŘIBYLA SPORTOVIŠTĚ A DALŠÍ 
MOŽNOSTI KULTURNÍHO VYŽITÍ.

PRAHA – 1. 6. 2016  
Do nového hábitu se kompletně převlékla 

zrekonstruovaná Hostivařská přehrada. Mul-
tifunkční sportovní areál nyní nabízí mimo 
jiné i pronájem stále populárnějších paddle-
boardů či možnost zahrát si oblíbený pé-
tanque. Díky spolupráci se spolkem WATER 
SPORTS CLUB se ovšem mohou návštěvníci 
těšit na mnohem více zábavy. 

„Kromě klasického opalování na pláži jsme si 
pro návštěvníky přehrady letos připravili spoustu 
sportovního a kulturního vyžití,“ říká manažerka 
sportoviště Tereza Pácaltová. „Nově máme letos 
k pronájmu hřiště na beach volejbal, kde budeme 
pořádat i turnaje, na multifunkčním hřišti si zase 
mohou hosté zahrát street basketbal, nebo 
florbal. K dispozici je také velká škála vodních 
sportů. Již nyní je tu možnost vyzkoušet si jízdu 
na paddleboardu, kromě klasických šlapadel, ká-
noí a kajaků také doufáme, že si návštěvníci brzy 
budou moci zkusit i vodní wakeboardový vlek,“ 
dodává Pácaltová. 

Ruku v ruce s novým programem jdou i další 
inovace. Změnou prošly webové stránky, logo 
a nově i sociální sítě. Kromě sportu si na Hosti-
vaři můžete zajít i za kulturou. „V plánu máme 
menší hudební akce, nebo i akce adrenalinového 
rázu,“ těší se manažerka sportoviště.

Pro návštěvníky, kteří stojí především o relax 
u vody je pak nově připravena tzv. chill zóna, kde 
si mohou mj. vypůjčit oblíbeného fatboye, nebo 
jen tak poležet v houpací síti. 

V plánu jsou také akce pro seniory či v ČR ne 
tolik známé cvičení jógy na nafukovacích paddle-
boardech. Zájemci se mohou těšit také na lekce 
čínského bojového umění Taiči. 

 
O Hostivařské přehradě
Hostivařská přehrada je položena v nádherné 

a klidné lokalitě uprostřed Hostivařského leso-
parku. Pouze pár minut cesty z centra Prahy 

naleznete přírodní koupaliště s největší vodní 
plochou v Praze, kolem níž se rozprostírá jedna 
z nejkrásnějších přírodních částí v hlavním městě.

Přímo uprostřed tohoto nádherného místa se 
nachází areál koupaliště Hostivař.

V areálu koupaliště naleznete dvě pláže a to 
hlavní pláž a nudistickou pláž. Každá z pláží 
disponuje vlastním vstupem, ale areál je uvnitř 
propojen. V obou těchto částech pak můžete 
relaxovat na travnatých i písčitých plochách. 
Součástí areálu jsou taká stánky s občerstvením, 
sociální zařízení, sprchy s pitnou vodou, převlé-
kárny, dětské hřiště, půjčovna lodiček a další 
sportoviště.

Kontakty
Matěj Nejedlý
PR & Marketing 
matej.nejedly@tazu.cz

Tereza Pácaltová 
Manažerka sportoviště
tereza@hostivarskaprehrada.cz

INZERCE:

POJĎTE NA BALET…
INZERCE:

Vážení, rád bych Vám ulehčil výběr zájmového 
využití volného času Vašich dětí a mládeže. Naše 
baletní škola působí na území Prahy 3 již od roku 
1992. Za toto relativně dlouhé období prošlo naší 
školou množství žákyň a žáků. Někteří se rozhodli 
na základě získaných zkušeností a patřičného ta-
lentu pro profesionální dráhu tanečníka jiní chodili do 
naší školy a tanec-balet se jim stal jejich koníčkem. 
Proč tedy zrovna tanec–balet; napomáhá správ-
nému držení těla, posilování svalů, vnímání a vztahu 
k hudbě všeobecně, rytmice, kultuře pohybu – tzv. 
kultivovaný pohybový projev. 

Baletní škola pořádá výuku klasického tance–ba-
letu pro děti od 5 do 18 let. Žáci naší školy se pra-
videlně účastní baletních soutěží v tuzemsku i v za-
hraničí. Naše škola je také organizátorem prestižní 
pražské baletní amatérské soutěže „Baletní mládí 
Praha Žižkov“, kterou budeme v letošním roce při-
pravovat již 9. ročník. 

Kromě pravidelné výuky připravujeme jedno-
denní víkendové taneční semináře s cvičením, tan-
cem, obědem a plaváním. V srpnu pořádáme tý-
denní taneční kurzy v podobě příměstského tábora 
od 9.00 do 16.00 hod s cvičením, tancem, obědem 
a plaváním. Tyto aktivity jsou určeny nejen pro žáky 
naší školy, ale pro všechny zájemce.

Veškeré informace najdete na webu školy  
www.baletniskola.cz

Tešíme se na Vás.

Baletní škola BcA. Jána Nemce       
Táboritská 23/1000 (Hotel Olšanka)

Praha 3-Žižkov

BcA. Ján Nemec, em. sólista baletu Národního 
divadla v Praze

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.



Mít pojištěnou svou nemovitost a domácnost by 
mělo být pro každého vlastníka naprostou samo-
zřejmostí. Ne vždy tomu tak ale bohužel je. Lidé 
mají většinou pojištěnou stavbu jako takovou, 
na domácnost však často zapomínají. „Jedním 
z důvodů této nerovnováhy je i skutečnost, že 
lidé občas považují pojištění budov a pojištění 
domácnosti za dva různé názvy pro jeden pro-
dukt,“ říká Mario Kučera z České pojišťovny 
a dodává: „Pro správnou pojistnou ochranu je 
třeba mít sjednána obě tato pojištění.“

Rozdíl mezi pojištěním domácnosti a pojištěním 
nemovitosti
Pojištění obytných budov řeší samotnou stavbu, ve-
dle toho stojí pojištění domácnosti, které ošetřuje 
škody vzniklé na vnitřním zařízení bytu či domu. 
„V závislosti na zvolené variantě mohou naši klienti 
u pojištění budov počítat s tím, že dostanou uhra-
zeny i náklady v takových případech, jako je napří-
klad ztráta vody. Jestliže kvůli prasklému potrubí 
v domě nebo na pozemku dojde k úniku vody, pojiš-
ťovna účet zaplatí. Chráněno je však také zateplení 
fasády. Pokud na něm způsobí škodu ptáci, hlodavci 
nebo hmyz, pojištění pokryje náklady na vrácení fa-
sády do původního stavu,“ popisuje výhody pojištění 
Mario Kučera z České pojišťovny. 
Pojištění domácnosti se vztahuje na vybavení bytu 
či domu a může krýt i zahradní nábytek, dekorační 
předměty nebo dětské atrakce, jakými jsou napří-
klad v současné době velmi populární trampolíny. 

Jak nastavit pojistné limity
Správná výše pojistných limitů je taková, která od-
ráží aktuální hodnotu majetku. „U pojištění staveb 
jsme schopni klientům v tomto ohledu poradit se 
stanovením částky na základě informací o samotné 
stavbě, v případě pojištění domácnosti záleží na kli-
entovi, na kolik si své věci cení,“ radí Mario Kučera. 
Důležité je tedy zamyslet se nad hodnotou vybavení 
domácnosti. Pojistnou částku je třeba stanovit tak, 
aby v případě škody postačila na obnovení domác-
nosti do původního stavu. Pro stanovení pojistné 
částky je třeba vzít v úvahu nejen elektroniku a ná-
bytek, ale i ty běžnější věci – oblečení a doplňky, 

nádobí, sportovní potřeby apod. Je také potřeba 
zvážit i věci uložené mimo domácnost. Pojištěným 
místem jsou v některých případech totiž i prostory 
jako sklep a garáž. 

Na co zapomínáme
Češi zapomínají pravidelně aktualizovat své pojistné 
smlouvy. Mnohdy mají smlouvy, které uzavřeli před 
mnoha lety, ale už neřeší, že se mezitím hodnota 
jejich majetku změnila. „Obecné doporučení je pro-
vádět aktualizaci smlouvy přibližně každé dva roky. 
Nejčastějším momentem pro aktualizaci pojistné 
smlouvy jsou okamžiky, kdy dojde ke zhodnocení 
stavby nebo domácnosti,“ radí Mario Kučera a do-
plňuje, že typicky to bývá rekonstrukce, výměna 
nábytku či nákup nových spotřebičů a zábavní elek-
troniky. Pojištění může být dobře funkční v případě, 
kdy se s ním průběžně pracuje. Zkrátka uzavřením 
smlouvy nic nekončí. Současné smlouvy jsou flexi-
bilní a dají se v nich provádět změny.

Užitečná asistence 
Nedílnou součástí majetkového pojištění jsou v sou-
časnosti asistenční služby pro případ stavu nouze 
(např. zabouchnuté dveře, prasklé vodovodní po-
trubí). V případě pojistné události operátor po-
radí, jak ji nejrychleji vyřešit, pomůže se zajiště-
ním opravy  – vyhledá a zařídí například návštěvu 
zámečníka, instalatéra či jiného odborníka. V rámci 
asistenčních služeb můžete u některých pojišťoven 
získat také pomoc se stěhováním či náhradním uby-
továním nebo pomoc s úklidem domácnosti, pose-
káním zahrady či odklizením sněhu v případě úrazu. 

Chraňte svou domácnost i během dovolené
Pro ty, kteří nemají celoročně sjednáno majetkové 
pojištění a mají strach o svůj domov v případě od-
jezdu na dovolenou, existuje možnost krátkodobého 
pojištění opuštěné domácnosti v rámci cestovního 
pojištění. Toto pojištění zajistí komplexní ochranu 
vybavení domova po celou dobu nepřítomnosti jeho 
majitele. Nedílnou součástí jsou samozřejmě asis-
tenční služby, které pomohou zajistit nápravu pří-
padných škod v havarijních situacích či v případě 
krádeže. 

JAK NA POJIŠTĚNÍ 
MAJETKU

INZERCE: INZERCE:

AKCE VE SPORTOVNÍM AREÁLU HAMR – ŠTĚRBOHOLY
Prázdniny a dovolené jsou už za dveřmi, a proto bychom rádi Vás a Vaše děti pozvali za aktivním 
odpočinkem do areálu HAMR – Štěrboholy.
V posledních letech je ve velké oblibě badminton, který si u nás můžete zahrát i v parných dnech díky 
klimatizované hale se 14 kurty. V areálu funguje již druhý rok badmintonová škola – kdo ví, třeba si 
Vaše dítě tento dynamický sport oblíbí a stane se jeho novým koníčkem. Pod vedením našich trenérů 
se mohou zdokonalovat nejen děti, ale i dospělí.
V druhém červencovém týdnu bude hala opět patřit florbalu – již poněkolikáté bude součástí meziná-
rodního turnaje Prague Games 2016, na které Vás zveme jako diváky. I z tohoto důvodu probíhá nyní 
rekonstrukce sprch, kterou provádí Městská část Praha-Štěrboholy.
Nesportujete? Zveme Vás na kávu a další občerstvení na venkovní zahrádku! V nabídce jsou nealko-
holické nápoje, točené pivo a třeba zapečené bagety. Těšíme se na Vás!



INZERCE: INZERCE:

ADORE s.r.o., dovozce a distributor reklamních předmětů,
se sídlem Nedokončená 363, Praha 10 - Štěrboholy,

PŘIJME
-TISKAŘE - tamponový posk reklamních předmětů
pozice je vhodná i pro ženy, studenty, důchodce, lze i na částečný úvazek

- OBCHODNÍ ASISTENTKU - zajištění realizace zakázek, grafické práce
požadujeme min. SŠ vzdělání ukončené maturitou
V případě zájmu zašlete životopis na lenka.bezdekova@adorepen.cz
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Provozovna:
Makovská 933 (1 km od Štěrboholské spojky), Dolní Počernice, Praha 9
Ovenecká 849/3 (u Technického muzea), 170 00 Praha 7-Letná

Non stop služba: 602 220 894

Sekání neudržovaných ploch, mulčování, kácení 
náletových dřevin, prořez stromů, štěpkování. 
Levně a kvalitně. 
Josef Jůna – J&J Servis, 
608 827 794, jajservis@seznam.cz

Koupím rodinný dům ve Štěrboholech.  
Přímo od majitele. T: 604617788

Mgr. Barbora Israeljan Mokrošová
Právní služby pro klienty v oblasti práva občanského, 
obchodního, korporátního, rodinného a pracovního

Komplexní právní poradenství, advokátní úschovy, 
včetně zajištění služeb notářských a znaleckých

Dlouholetá praxe, profesionalita, spolehlivost a loajalita

Kancelář: Andersenova 413/8, 102 00 Praha
Pobočka: Závišova 66/13, 140 00 Praha
Mobil: 777 07 31 69, e-mail: bm77@seznam.cz

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ

INZERCE:INZERCE:




