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RÁD BYCH VIDĚL V DOHLEDNÉ DOBĚ 
VE ŠTĚRBOHOLECH DEVÍTILETKU

Ve Štěrboholech rostou nové domy jako 
houby po dešti. Čnějí tu jeřáby, které jsou 
vidět až z druhé strany Prahy a na papíře 
mají developeři připravené domovy pro další 
stovky obyvatel. I tito budoucí štěrboholští 
občané budou mít své potřeby a nároky na 
služby. O tom, jak Městská část Praha-Štěr-
boholy zajišťuje potřeby stávajících i nových 
obyvatel zejména v oblasti školství jsme si 
povídali s Františkem Ševítem, starostou 
Štěrbohol.

Na úvod Vám popřeji hezké prázdniny a ze-
ptám se, zda jsou pro Vás také obdobím dovo-
lené a odpočinku.

Moje dovolená již částečně proběhla, ale 
ještě mě část čeká. Mám za sebou poměrně 
náročné období, kdy jsem intenzivně vyjednával 
o penězích na dostavbu školy, a jsem velmi rád, 
že si mohu tento úkol odškrtnout jako splněný. 
Šlo o jednu z největších a finančně nejnároč-
nějších staveb, které jsme kdy ve Štěrboholech 
realizovali. Velmi se těším, až v pondělí 2. září 
přivítám všechny žáky v nové škole. Občané bu-
dou mít příležitost se do školy podívat ten samý 
den odpoledne od 15.00 hodin. 

V průběhu prázdnin proběhne zasedání za-
stupitelstva, kde se budeme vyjadřovat k zá-
měrům developerů s pozemky v našem katas-
tru. Budou to rozhodnutí, která předznamenají 
to, jak budou Štěrboholy vypadat v budoucnu 
i to, jak rychle budou růst. Bude proto nutné 

všechny okolnosti pečlivě prostudovat a zvážit. 
Na nedělí 8. září 20.30 hod jsme společně 

se štěrboholskými občany připravili promítání 
v „letním kině“ u budovy úřadu MČ. I o prázdni-
nách musí obec žít a fungovat.

Zkuste, prosím, zavzpomínat na své dětství, 
kdy jste navštěvoval základní školu. Jak vypadala 
štěrboholská základka?

Při pohledu na tehdejší malotřídku v půlce se-
dmdesátých let by si asi většina dnešních rodičů 
myslela, že se ocitla někde na venkově, v malé 
vísce na Šumavě. Ve Štěrboholech tehdy bydlelo 
cca 700 obyvatel. Celá základní škola, kde se 
vyučoval 1. až 4. ročník, byla umístěna ve vile 
v ulici Ústřední, kde v minulosti sídlil úřad MČ. 
V budově se nacházely jen dvě učebny a  dru-
žina. Každý ročník navštěvovalo 10–12 žáků, 
celá škola tedy měla 40–50 žáků. Na druhý stu-
peň jsme pak jezdili na kole nebo autobusem do 
Dubče. Mateřská škola se nacházela v budově, 
kde dnes sídlí Klubiště. V roce 1983 byla posta-
vena nová budova školy, kam se přestěhovala 
základní i mateřská škola. V této podobě ZŠ 
a MŠ fungovala téměř 30 let.

Máme ve Štěrboholech novou základní školu 
s moderním zázemím, přesto někteří rodiče při-
hlašují své děti na jiné základní školy. Důvodem 
bývá stěhování, sportovní nebo jazykové zamě-
ření dítěte. Jedním z důvodů může být i to, že 
Štěrboholy nemají druhý stupeň. Od občanů za-
znívají dotazy, proč se zde nepostavila rovnou 
devítiletka.

Já sám z vlastní zkušenosti nevidím na pře-
stupu do jiné školy na druhý stupeň nic neob-
vyklého a špatného. Je to podobné, jako když 
děti přestupují na víceletá gymnázia – tam to 
kupodivu nikdo neřeší. Všechny štěrboholské 
děti včetně mých to zažily a troufám si říci, že 
je to nijak nepoznamenalo a zvládly dojíždění 
i studium v nových školách. 

Chápu však rodiče, kteří to vnímají jako ne-

SLOVO 
STAROSTY

rok 1978 – škola mého mládí

rok 1983 – 2019

rok 2009 – 2019 takto vidí novou školu žáci 5. třídy
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ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
PRAHA-ŠTĚRBOHOLY

VELKOKAPACITNÍ KONTEJNERY

Harmonogram VOK na rok 2019
ve ČTVRTEK na dvoře před teleocvičnou ulice 
Granátnická 497/1.

12. 9. – 16–20 hod
17. 10. – 14–18 hod
14. 11. – 14–18 hod
12. 12. – 14–18 hod

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.

Harmonogram mobilního sběru nebezpeč-
ného odpadu 2019
Kontaktní tel. na řidiče pro případ nenalezení 
svozového vozidla: 601 389 243, 731 451 582                
Dubeč, Dolní Měcholupy, Štěrboholy

Datum:
út 29. 10.
ul. Ústřední (u restaurace ŠTĚRBA)
po–pá 18:10–18:30, so 11:10–11:30
ul. Ústřední (točna býv. BUS Novoštěrboholská)
po–pá 18:40–10:00, so 11:40–12:00

VOK na BIO odpad na rok 2019
vždy v sobotu v 9–12 hod v ulici Výrobní u vjezdu 
do dvora bývalého úřadu MČ

14. 9.
12. 10.
26. 10.
9. 11.

Bio kontejnery jsou určeny pro soukromé 
osoby a obyvatele MČ Štěrboholy!
Mimo tyto dny je též k dispozici stálý modrý 
kontejner na BIO odpad Granátnická 497/1, po 
dobu sezóny i v ulici Novoštěrboholská.
Žádáme občany, aby využívali tato místa na 
drobný bio odpad a s objemnějším bio odpadem 
využili termíny viz rozpis – od Pražských slu-
žeb – oranžový kontejner – sobota. Děkujeme!  

Občané s trvalým pobytem na Praze 10 mohou 
odevzdávat v pondělí–pátek v 8,30–17,00 hod, 
v  sobotu v 8,30–15,00 hod veškerý odpad 
zdarma do sběrného dvoru hl. m. Prahy, Za za-
stávkou 3, Dolní Měcholupy a také ve sběrně 
nebezpečného odpadu v areálu MIKAPA plus, 
s. r. o., ulice Dolnoměcholupská 28, Praha 10 
Dolní Měcholupy.

komfortní a mají obavy, aby se jejich dítě v šesté 
třídě bez problémů zařadilo do nového kolektivu 
v nové škole.

V současné době je pro naši oblast spádovou 
základní školou pro druhý stupeň ZŠ V Rybníč-
kách. Tato škola už však není z kapacitních dů-
vodů schopná naše děti přijímat. Do budoucna 
je proto evidentní, že se bez vlastní devítileté 
ZŠ neobejdeme. 

V době, kdy se připravoval projekt na pře-
stavbu ZŠ jsme zadali požadavek na výpočet 
hrubého odhadu nákladů na přestavbu ZŠ na 
tzv. plně organizovanou školu to znamená školu 
s 1. i 2. stupněm. Tyto náklady by se s největší 
pravděpodobností přiblížily částce 200 mil. ko-
run, což byla částka, kterou bychom v té době 
a době dohledné nedokázali získat a uhradit. Šli 
jsme proto rychlejší a efektivnější cestou, která 
nám umožnila zmodernizovat stávající prostory 
a zvýšit kapacitu školy nad rámec nezbytných 
potřeb prvního stupně. 

Nicméně myšlenku devítileté školy jsem měl 
stále v hlavě. Delší dobu jsem jednal s Magis-
trátem hl. města Prahy o možnosti získat pro 
druhý stupeň jiné prostory – bývalé učiliště, 
nyní sídlo Klokánku. Toto řešení by však bylo 
reálné v časovém horizontu minimálně pěti let. 
Ani s plánovanou výstavbou nové devítileté ZŠ 
v katastru Dolních Měcholup v areálu Malý háj 
nelze počítat v blízké době. Jako jediná reálná 
možnost se jeví umístění druhého stupně ZŠ 
do prostor stávající školy s možností využití 
dalších prostor v majetku městské části např. 
pro zřízení odborných učeben. Pověřil jsem ře-
ditelku ZŠ, aby zjistila podmínky zřízení druhého 
stupně na naší škole, a pokud to bude jen trochu 
možné, velmi rád bych co nejdříve přivítal ve 
Štěrboholech první šesťáky. Tím by měli štěr-
boholští občané zajištěno kompletní základní 
vzdělání svých dětí.

Jako zřizovatel ZŠ a MŠ sice do personál-
ních záležitostí nezasahujete, přesto jak vnímáte 

nespokojenost některých rodičů s fluktuací za-
městnanců ve škole a školce?

Jak správně říkáte, personální agenda ZŠ 
a MŠ je zcela v kompetenci ředitelky školy. Já 
jsem s paní ředitelkou v pravidelném kontaktu 
a i tuto záležitost jsme spolu řešili. 

Co se týče odchodů učitelek mateřské 
školy – všichni víme, jaká je situace na pracov-
ním trhu, která nahrává vyšší fluktuaci zaměst-
nanců obecně. Učitelů je nedostatek, mohou si 
mezi školami vybírat a je přirozené, že někteří 
z nich mají potřebu jít za svým štěstím jinam. 
V naší školce pak možná najdou své štěstí uči-
telky nové

Já i paní ředitelka rozhodně nebereme při-
pomínky rodičů na lehkou váhu, ale nevnímáme 
je ani jako něco neobvyklého či výjimečného. 
Stejné zkušenosti mají i starostové jiných měst-
ských částí.

Vzhledem k intenzivní plánované i již pro-
bíhající bytové výstavbě ve Štěrboholech lze 
očekávat, že porostou kapacitní nároky na ma-
teřskou i základní školu. Počítá se s jejich bu-
doucím rozšířením?

Při projektování mateřské školy, která má 
v současnosti kapacitu 100 dětí, bylo počítáno 
v případě potřeby s možností rozšíření o další 
stavební moduly. V současnosti je však kapacita 
školky dostatečná a chtěli bychom investovat 
spíše do dalšího zázemí pro děti např. na školní 
zahradě. Přestavbou základní školy jsme získali  
8 nových učeben. Kapacita základní školy byla 
zvýšena ze 150 na 300 žáků, což by mělo po-
krýt potřeby Štěrbohol pro nejbližší období.

Pane starosto, děkujeme za rozhovor a pře-
jeme hodně úspěchů ve Vaší práci.

Redakce
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ÚŘAD 
MĚSTSKÉ 
ČÁSTI
PRAHA-ŠTĚRBOHOLY
KONTAKT: 
Nová adresa:
Ústřední 527/14, 102 00 Praha 10 Štěrboholy  
IČ: 00231371
tel.: 608 580 583
e-mail: info@sterboholy.cz
www.sterboholy.cz

NÁVŠTĚVNÍ DNY A HODINY:
PO, ST  8:00–12:00, 12:30–18:00
PODATELNA A INFORMAČNÍ KANCELÁŘ:
PO–ČT  8:00–12:00, 12:30–15:00
PÁ  8:00–12:00
OVĚŘOVÁNÍ SHODY OPISU/KOPIE 
S LISTINOU A OVĚŘOVÁNÍ PRAVOSTI 
PODPISU:
PO, ST  8:00–12:00, 12:30–18:00
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, 12:30–18:00
ÚT, ČT 8:00–12:00

MČ NA SOCIÁLNÍ SÍTI FACEBOOK
pod adresou: Štěrboholy–dobrá volba

MÍSTNÍ KNIHOVNA
KNIHOVNA otevřena každou středu 
od 16 do 18 hod.
Nově na adrese: K Učilišti –  
v budově Klubu seniorů

MĚSTSKÁ POLICIE:
Od 1. 11. 2018  
služebna v nové budově úřadu MČ, 
adresa: Ústřední 527/14, 102 00 Praha-Štěrboholy,
úřední hodiny: středa 13,00–18,00.
V případě nepřítomnosti strážníka volejte  
na tel. č. 222 025 789 nebo linku 156.

ZPRÁVY 
ZE ZASTUPITELSTVA MČ

Výběr usnesení zastupitelstva MČ Praha- 
-Štěrboholy březen–květen 2019

ZASTUPITELSTVO 
MČ PRAHA-ŠTĚRBOHOLY

bere na vědomí
1.  Zprávu o výsledku kontroly provedené v ZŠ 

a MŠ Praha 10-Štěrboholy za období od 
1. 1. 2018 do 30. 9. 2018; zprávu ředitelky 
ZŠ a MŠ Praha 10-Štěrboholy o odstranění 
zjištěných nedostatků

projednalo 
výsledky kontroly výkonu samostatné pů-
sobnosti provedené u MČ Praha-Štěrboholy 
v  oblasti činností vykonávaných podle zákona 
č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
Kontrola byla provedena dne 27. 11. 2018, kont-
rolované období 1. 1. 2015 až 31. 12. 2017
seznámilo se
s odstraněním zjištěných nedostatků a přijetím 
opatření k zamezení opakování nezákonného 
postupu. Poskytnuté informace za kontrolované 
období byly dodatečně zveřejněny způsobem 
umožňujícím dálkový přístup. 
ukládá 
• tajemnici ÚMČ zveřejňovat poskytnuté in-
formace bezodkladně, nejpozději do 15 dnů od 
jejich poskytnutí způsobem umožňujícím dál-
kový přístup.
• vyhotovovat a zveřejňovat výroční zprávy 
o  činnosti v oblasti poskytování informací po 
obsahové stránce plně ve smyslu ust. § 18 odst. 
1 zákona č. 106/1999 Sb.
k veřejné zakázce malého rozsahu „Oprava sil-
nice ul. Pod Areálem“

rozhoduje 
o výběru nejvýhodnější nabídky od níže uvede-
ného účastníka na veřejnou zakázku „Oprava 
silnice ul. Pod Areálem“:
Identifikační údaje vybraného dodavatele:
název:   TANNACO, a. s. 
sídlo:    Kolínská 1, Kluk,  

290 01 Poděbrady
IČ:   616 77 272
celková nabídková cena: 1 881 863,00 Kč 
včetně DPH
projednalo
tyto doklady pro posouzení a schvalování účetní 
závěrky: 
• účetní závěrka sestavená k 31. 12. 2018 po-
dle § 18 zákona o účetnictví – rozvaha (bilance), 
výkaz zisku a ztráty, příloha k účetní závěrce, 
přehled o peněžních tocích a přehled o změnách 
vlastního kapitálu
• inventarizační zpráva za rok 2018 podle vy-
hlášky č. 270/2010 Sb., 
• zpráva o výsledcích finančních kontrol za 
rok 2018 podle zákona č. 320/2001 Sb., a vyhl. 
č. 416/2004 Sb., včetně zápisu o provedené ve-
řejnosprávní kontrole
• zpráva o výsledku přezkoumání hospoda-
ření městské části za období od 1. 1. 2018 do 
31. 12. 2018
schvaluje
účetní závěrku městské části Praha-Štěrboholy 
sestavenou k 31. 12. 2018 všemi hlasy bez 
připomínek.
k návrhu posunutí hranice VRÚ jako podklad pro 
změnu ÚP SÚ HMP a sejmutí stavební uzávěry
schvaluje
podání návrhu na posunutí hranice velkého 
rozvojového území jako podklad pro změnu 
územního plánu hl. m. Prahy a sejmutí stavební 
uzávěry v lokalitě ohraničené komunikacemi 
K Lesíku, Ústřední, Štěrboholská spojka dle stu-
die zpracované ing. arch. Starčevičem
bere na vědomí
doklady předložené k žádosti majitelů rodinných 

domů čp. 93 a 44 v ul. Novoštěrboholská
1.  Geometrický plán č. 1334-17/2019 pro roz-

dělení pozemku parc.č. 462/7 se zaměře-
ním skutečného stavu hranice komunikace 
a oplocení;

2.  Doklady o stavbě oplocení z let 1972 a 1982 
včetně souhlasu komise výstavby MNV 
Štěrboholy s narovnáním uliční čáry.

zásadně nesouhlasí
s návrhem na pořízení změny územního plánu 
Sídelního útvaru hlavního města Prahy – 
změny funkčního využití parc. č. 439/95 v k.ú. 
Štěrboholy na funkci SV-C se záměrem vybudo-
vání administrativního objektu
trvá
na zachování izolační zeleně z důvodu možného 
budoucího rozšíření protihlukového valu u Jižní 
spojky s cílem ochrany obyvatel městské části 
před negativními účinky hlukové a imisní zátěže 
a zmírnění následků těžké tranzitní dopravy. 
schvaluje
podání žádosti o poskytnutí účelové investiční 
dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2020 na 
zahajované akce : 
1.  Rekonstrukce umělé trávy včetně osvětlení 

sportovního areálu  
7 000 000 Kč

2.  Rekonstrukce sportovního zařízení – tělo-
cvičny v ul. Granátnická 497/1 
10 000 000 Kč 

3.  Projekční práce na výstavbu komunitního 
centra 
900 000 Kč

4.  Parková úprava s náměstím u nové radnice 
v ul. Ústřední 527/14  
7 000 000 Kč

schvaluje
poskytnutí finančního daru FOD Klokánek 
Štěrboholy ve výši 18 550 Kč na zajištění 
prázdninových pobytů dětí, umístěných v tomto 
zařízení. 
souhlasí
s pořízením 2 ks interaktivních tabulí  SMART 
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KLUBOVKA

VODOROVNĚ: A. Jednotka chůze; Zkr. Ústřední rady 
odborů; Lehký dotek míče; B. 1. DÍL TAJENKY; C. Ru-
salčí; Část svíčky; Evropan; Základní číslovka; D. Koně 
(básn.); Angl. utísnit nálož; SPZ okresu Blansko; Pla-
netka; E. Dánský skladatel; Estonské sídlo; Domácky 
Ronald; Jsoucnost; F. Domácky Ema; Pentle; Sázenka; 
G.  2. DÍL TAJENKY; H. Mezinárodní kód Ománu; 
Jméno básníka Holze; Desetina litru; Sloven.přirovnání; 
I. Noční hýření; Sněžný muž; Čídlo čichu; Hmyzožravec 
(básn.); J. Základní fyzikální veličina; Jméno norských 
králů; Druh krému; Velká místnost; K. Mravokárce; 
3. DÍL TAJENKY; Mosambické jezero; L. Slabě; Vzdor; 
Výrobce brýlí; M. Královská akademie umění (angl. zkr); 
Náš býv. reprezentant na ZOH (skoky na lyžích); Cupi-
tání; N. Tuhé lepidlo; Kina; Angl. zkr. otáček za minutu; 
SVISLE: 1. Angl. hlasovat; Zp. tisku z plochy; 2. Do-
mácky Jiřina; Značka megajoule; Drtit; Název hlásky R; 

3. Sloní zub; Patřící Irce; Alenčin; Sloven. jestliže; 4. Čer-
venat se; Středoamer. stát; Zn. kilokalorie; 5. Oslovo-
vat 3. os. j.č.; Mléčné výrobky; Svazky slámy; 6. Klub 
angažovaných nestraníků; Angl. zápas; Zápor; Spílat; 
Luteinizační hormon; 7. Uchopení; Autor Kmotra; Po-
hyb na šachovnici; Egyptská objem. míra; 8. Rytí; Plazi; 
Synové dcery; 9. Kolos; Vápencová oblast; Náš automo-
bilový závodník F1; Cirka; 10. Náš herec; Táta; Fr. atol; 
Sumérské město; 11. Něm. přístav; Africký pták; Inic. 
Janáčka; Hudební zn. pro piano pianissimo; 12. Rusky co; 
Dekagram (hov.); SPZ Prahy; Část molekuly; 13. Zkr. 
světové organizace; Nevzdělanec; Etiop. kníže; Angl. 
ono; 14. Balzám; Mozol
POMŮCKY: TAUB, EDNA, OENO
ŘEŠENÍ Z MINULÉHO ČÍSLA: 
Jistého přítele poznáš v nejisté situaci.

Board 880 s pylonovým pojezdem s křídly v po-
řizovací ceně 89 938,50 Kč za 1 kus;
schvaluje
poskytnutí účelové investiční dotace ve výši 35 
000,00 Kč ZŠ a MŠ Štěrboholy na dofinanco-
vání celkové pořizovací ceny majetku dle před-
chozího bodu tohoto usnesení.
bere na vědomí
návrh obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy 
o  výši koeficientů pro výpočet daně z nemo-
vitých věcí 
souhlasí
se zavedením místního koeficientu pro výpočet 
daně v hodnotě 2
schvaluje
velikostní koeficient daně dle § 6, odst. 4 a § 11, 
odst. 3 písm. a) zákona č. 338/1992 Sb., o dani 
z nemovitých věcí, na území městské části 
Praha-Štěrboholy na hodnotu 2,5.
projednalo
návrh na pořízení změny územního plánu 

sídelního útvaru hl. m. Prahy podaný GRANIT 
Real v. o. s.
souhlasí
se změnou funkčního využití území na OB-E 
u pozemků parc.č. 375/3 a 375/5 v k.ú. 
Štěrboholy pod podmínkou uzavření plánovací 
smlouvy, jejíž přílohou bude předložená podkla-
dová urbanistická studie na výstavbu bytových 
domů s maximální podlažností 3 až 4 nadzem-
ních podlaží, zpracovaná AHK ARCHITEKTI 
s. r. o. 24. 4. 2019.
projednalo
návrh na pořízení změny územního plánu sídel-
ního útvaru hl. m. Prahy podaný skupinou vlast-
níků pozemku;
nesouhlasí
s předloženým návrhem – změnou funkčního 
využití části pozemku parc. č. 184/5 v k.ú. 
Štěrboholy ze stávajícího ZP a LR na SV-C 
s odkazem na podané zásadní připomínky měst-
ské části k Metropolitnímu plánu z roku 2018.



INFORMACE PRO OBČANY, 
KTEŘÍ SE ZAPOJILI DO PILOTNÍHO PROJEKTU 
VÍCEKOMODITNÍHO SBĚRU ODPADU:

UPOZORŇUJEME, ŽE JE MOŽNÉ DO TOHOTO ODPADU VHAZOVAT I JAKÉKOLIV 
KOVOVÉ PLECHOVKY, KONZERVY OD POTRAVIN, NEJEN PLECHOVKY OD NÁPOJŮ.



12 13Štěrboholské listy 2/2019 Štěrboholské listy 2/2019

HISTORIE NA 
POKRAČOVÁNÍ

Pokračování doslovného přepisu jediné docho-
vané kroniky obce Štěrbohol z roku 1934, jejímž 
autorem byl místní učitel a kronikář Josef Buňata.

VI.část

1937
Činnost Sokol
Rok předsletový je znáti i u nás. Sál hos-

tince čp. 27 Karla Straky je tělocvičnou. Žac-
tvo, dorost i členstvo sokolské se tu připravuje 
k velkému národnímu svátku, k X. sletu všeso-
kolskému. 

MOK
Místní osvětová komise upozorňuje korporace 

na světové události a dává popud k přednášce. 
Je možná válka a Žena a brannost. 

Bída 
V pohraničních krajích vzrůstá. Dějiny poví 

proč. Z popudu Sokola sebralo se ve vsi na pe-
nězích tolik, že mohli jsme koupiti dva pytle 
pšeničné mouky (170kg) a poslali ji do Liberce. 
Poděleny byly děti vánočkami. 

Měšťanská škola v Dubči
Mění se v újezdní. Obecní zastupitelstvo sou-

hlasí s připojením k újezdu dubečskému. 

RYCHLÉ 
INFORMACE
FORMOU SMS

Vážení občané, 
v souvislosti se zkvalitňováním služeb v naší městské části 
a  zlepšováním komunikace s občany zavádím informační 
službu – SMSbrána. 

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.

Kroniku jsem převzal bez poznámek a po-
mocných zápisů. To co zapisuji do dnešní doby 
tj. do konce r. 1951 činím ze své paměti a vzpo-
mínek. 

Příčinou pozdního zapisování do kroniky, 
byla též má nepřítomnost v obci. Byl jsem 
v r. 1950–1951 po dobu jednoho roku na dob-
rovolné uhelné brigádě v Ervěnicích u Mostu. 
(Ervěnice (německy Seestadtl) jsou zaniklá obec 
v okrese Most v Ústeckém kraji. Nacházela se 
osm kilometrů západně od starého města Mostu 
v nadmořské výšce 238 metrů. Ervěnice zanikly 
v letech 1959–1960 při rozšiřování důlní těžby. 
V  roce 1960 katastrální území přešlo z okresu 
Chomutov do okresu Most a bylo připojeno 
k obci Komořany).

Toto vše jsem musel zapsati před započetím 
psaní událostí nadepsaných roků. 

Napětí v politickém životě, které se v po-
sledních čtyřech letech přiostřilo a zásluhou 
totalitních států které utvořily tak zvanou „osu 
Berlín-Řím, vyvrcholuje pro náš národ 21. května 
1938. Toho dne nařizuje president republiky dr. 
Ed. Beneš částečnou mobilizaci záložních vojínů, 
za účelem obrany hranice našeho státu.

Do této doby poměry politické v našem státě 
řešené v parlamentě se vyvíjejí dle úředních zpráv 
dobře. Od uvedeného data lze pozorovati určitý 
nesoulad politiků vládních stran, důsledek tohoto 
nás zle poučil.

Pokračování příště.

Stromy
Koncem března vysázeli jsme u louky mezi 

čp. 37 a 50 (15) deset smutečních vrb a deset 
topolů, aby tak byl položen základ úpravě pro-
stranství – louky před školou, která vyrůsti měla 
během r. 1938 na č. kat. 162 na místě nejvyšším 
a nejsušším. 

Jarní práce
v polích dobře pokračují. Příznivé počasí sli-

buje, že se bude i osení dobře dařiti. 
Průběh událostí v r. 1937 až do konce roku 

prošel v obci naší bez rušivých událostí. Úroda 
z polí sklizena, a byla tohoto roku velmi dobrá. 

V tomto roce lze již pozorovati politické 
napětí – nervosita v celém světě samozřejmě 
i  v  našem státě a toto přenáší se na každého 
i obec naší. 

Tak končí r. 1937.

Rok 1938 až 1950 a 1951
Po dobu dvanácti roků nebylo zapsáno ani 

slova do této kroniky. Příčina: Politické události 
v našem státě a úmrtí zakladatele a pisatele této 
kroniky do r. 1937. 

Řídící učitel Josef Buňata, zemřel 15. listo-
padu 1942. před svojí smrtí však ještě s vědomím 
starosty obce Josefa Počty a své manželky Dra-
homíry Buňatové, ukryl tuto kroniku a zapřel její 
bytí před německými okupanty. 

Tato kronika obce Štěrbohol byla od r. 1939 
do r. 1945 uschována u Františka Vernera, zá-
mečníka bydlícího v Dolních Měcholupech. 

Já pak, Josef Šturc, zámečník z č. 17 byl 
jsem zvolen v 1946. V březnu 1948 jsem byl 
usnesením „Akčního Výboru Národní Fronty“ nu-
cen kroniku odevzdati. Psaním kroniky byl pově-
řen Otakar Voříšek z č. 16.

Roku 1949 jsem byl však znovu usnesením 
Národního Výboru obce Štěrbohol pověřen psa-
ním kroniky obce. 



14 15Štěrboholské listy 2/2019 Štěrboholské listy 2/2019

ŠTĚRBOHOLY 
V DATECH 
HISTORIE
Výpis ze školní  
kroniky Štěrbohol
(1960 – 1961)

Školní besídka
Dne 22. prosince 1960 uspořádala škola be-

sídku s nadílkou v sále restaurace „U Slunce“. 
Besídka byla rodiči početně navštívena. Zvláště 
se všem líbily tanečky dětí.

Kulturní vystoupení
Dne 31. prosince 1960 vystoupili naši pio-

nýři na slavnostním zakončení úspěšného roku v 
místní cihelně a odpoledne na besedě s důchodci. 
Děti se zúčastnily i malého pohoštění.

STM (soutěž tvořivosti mládeže)
Dne 27. ledna 1961 bylo uspořádáno okrs-

kové kolo soutěže na Zákl. škole v Dubči. Z naší 
školy se zúčastnil taneční kroužek, pěvecký krou-
žek a 5 jednotlivců. Všichni postoupili do okres-
ního kola, které se konalo v Říčanech ve dnech 
18., 23. a 25. února.

Sčítání obyvatel
Od 1. do 10. března 1961 byl ředitel školy s. 

Jaroslav Miffek jmenován revizorem pro sčítací 
obvod Štěrboholy a Dubeč. K 1. 3. 1961 bylo ve 
Štěrboholech 728 obyvatel a v Dubči 1771.

Výsledek sčítání ve Štěrboholech:
Rodinných domků 124
Zemědělských usedlostí 20
Bytových domů  11
Ubytovacích zařízení  2
Nebytových budov  8
Ze 728 obyvatel jsou 363 muži a 365 žen.

Učitelská praxe
Od 6. do 18. března praktikovala ve zdejší 

škole žákyně pedagogické školy z Brandýsa  
n/Labem Jana Kračmarová.

Onemocnění ředitele
Dne 5. ledna nastoupil ředitel školy s. Jaro-

slav Miffek léčení a vrátil se až 21. května. Celou 
dobu suplovali ve 4. třídě střídavě s. Vlasta Do-
linková a s. Oldřich Kotek.

Oslava 1. Máje 1961
Jako každý rok i letos zúčastnila se naše škola 

průvodu oslav 1. máje, který se konal v Dolních 
Počernicích. Žactvo bylo rozděleno do několika 
alegorických částí a tvořili nejpestřejší část má-
jového průvodu.

Očkování
Všechny děti byly vyšetřeny lékařem a očko-

vány proti obrně. Také chrup byl všem dětem 
prohlédnut a ošetřen.

MDD (Mezinárodní den dětí)
Dne 31. května pořádala škola na místním 

hřišti „Mezinárodní den dětí“ se sportovním 
a  kulturním pořadem. Všechny děti byl poda-
rovány. Pořad byl ukončen filmem „Partyzánská 
stezka“.

Divadlo
10. června 1961 sehrál dramatický kroužek 

dětské divadelní představení pod názvem „Neo-
hrožený Mikeš“ od Boženy Němcové. Předsta-
vení navštívilo celkem 215 diváků. Hra se velice 
líbila.

Školní výlet
Dne 20. června se uskutečnil školní výlet au-

tobusem, který zapůjčil n. p. Motorlet – Ma-
lešice. Děti se podívaly na Orlickou přehradu 
a hrad Zvíkov. Počasí přálo a všichni se vrátili 
v pořádku domů.

Konec školního roku 1960/61
Školní rok byl ukončen slavnostně spojené 

s výstavkou prací našich žáků 30. června v sále 
restaurace „U Slunce“. Slavnostního ukončení se 
zúčastnili rodiče žáků a zástupci všech složek 
v obci.

Zahájení školního roku 1961/62
Školní rok byl slavnostně zahájen dne 

1. září 1962 za účasti rodičů a zástupců místních 

složek v sále restaurace „U Slunce“. Zástupce ře-
ditele školy s. Oldřich Kotek seznámil přítomné 
s  úkoly školy v novém školním roce. Žáci vy-
slechli projev ministra školství.

Učitelský sbor
Od 1. září 1962 došlo ke změnám v učitel-

ském sboru. Ředitel s. Jaroslav Miffek byl do-
časně přidělen na střední školu jako zástupce ře-
ditele školy v Dubči. Po dobu působení v Dubči 
bude jeho zástupcem na zdejší škole Oldřich 
Kotek. Za Vlastu Dolinkovou, která má mateř-
skou dovolenou ustanovena Marie Wernerová, 
dosavadní vedoucí družiny mládeže. Za M. Wer-
nerovou byla do družiny ustanovena Alena Ull-
mannová, která působila v Lounech a dojíždí 
z  Uhříněvsi. Na doplnění sboru byl ustanoven 
s. Jan Mixa, který působil na škole v Motějicích 
a dojíždí do Prahy.

Jan Pláteník, kronikář
Pokračování příště.
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JAK ŠTĚRBOHOLŠTÍ CHODILI PĚŠKY

úvahy z počátku akce. Žáci např. přemýšleli, jak 
se dostanou pěšky na chatu vzdálenou 100 km či 
zda mají pěšky chodit i s rodinnými nákupy. Ani 
ostatní třídy však nezůstaly pozadu, třeba ve tří-
dách 1. B a 3. B chodilo do školy pěšky v průměru 
přes 70 % dětí.  

Některé třídy si z akce dokonce udělaly menší 
soutěž – každá měla svůj systém na zaznamená-
vání toho, kdo šel pěšky a kdo jel autem. Děti si 
každý den zaznamenávaly, zda šly do školy pěšky 
(např. vybarvení políčka zelenou barvou), či zda 
jely autem (vybarvení políčka červenou barvou). 
Každý měl tak dobrý přehled o tom, do jaké míry 
se do akce zapojil. Na konci dubna proběhlo v jed-
notlivých třídách vyhodnocení. 

A jak tuto akci žáci hodnotí? „Bylo to super! 
Akce Štěrboholští chodí pěšky se nám líbila, chtěli 
bychom, aby se opakovala i příští rok. Mohla by 
být klidně i delší. Chodili jsme s rodiči pěšky celý 
měsíc, sice nás potom bolely nohy, ale bavilo nás 
to. Také jsme ušetřili za benzín,“ říkají žáci. Jiní, 
které projekt oslovil o trochu méně, už vymýšlejí 
jeho inovaci pro příští školní rok – sportovní mě-
síc, v rámci kterého by byla sledována účast na 
různých sportovních aktivitách. A ti, kteří jezdili 
celý měsíc do školy na koloběžce, se již těší na 
další „koloběžkování“. 

Všem zúčastněným děkujeme!

celá ZŠ 1. A

1. B1. A ŠVP 1. B ŠVP

2. B2. A 3. A

4. A3. B 5. A

nepřítomni

autem

pěšky

Měsíc duben se stal ve Štěrboholech měsícem 
bezpečnosti a pohybu. Základní škola Štěrboholy 
totiž odstartovala pilotní projekt Štěrboholští 
chodí pěšky. 

Přestože chůze je pro člověka nejpřirozeněj-
ším pohybem, v dnešní uspěchané době chodíme 
pěšky čím dál tím méně. A to je škoda, neboť 
chůzí si nejen zlepšíme kondici, ale podpoříme 
i imunitu a preventivně bojujeme proti řadě civi-
lizačních chorob. Zároveň pokud se rozhodneme 
nechat pro jednou auto doma, napomůžeme ale-
spoň ten den o trochu lepšímu ovzduší. A co je 
neméně důležité, pohyb jde ruku v ruce s dobrou 
náladou. 

Cílem tohoto školního projektu bylo podpořit 
všechny výše zmiňované body. Kdo tedy mohl, 
došel v dubnu do školy pěkně po svých, případně 
dojel na koloběžce či na kole. Děti dojíždějící 
z  větší vzdálenosti se pro jednou nenechaly vy-
sadit přímo před školou, ale např. na autobusové 
zastávce, aby se alespoň takto mohly do akce 
zapojit. Díky tomu byl výrazně omezen dopravní 
provoz před školou. Každý navíc do školy dorazil 
s úsměvem na rtech a dobrým pocitem, že udělal 
něco nejen pro sebe, ale i pro životní prostředí. 

Pěšky tento měsíc chodilo do školy v průměru 
61 % žáků.  Nejaktivněji se zapojili žáci 5. roč-
níku, kteří měli téměř 100% účast. O tom, že 
projekt pojali opravdu zodpovědně, svědčí i jejich 
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Hola, hola prázdniny jsou tady,
pojďme se tedy podívat, co vše děti ve školce 

zažily. V březnu se uskutečnil den otevřených 
dveří, kdy se k nám mohli přijít podívat noví ško-
láčci. Dále nás navštívila různá divadélka, díky 
nimž mohly děti Hledat ztracené jaro, podívat se 
na Pohádku z paloučku a jiná krásná představení.

Na začátku dubna proběhl Den rodiny, kde si 
děti spolu s rodiči vyrobily velikonoční dekoraci. Dne 
26. dubna přijeli do parku Hrušov hasiči z Dubče a 
my jsme tak měli možnost prohlédnout si hasičské 
vozy zblízka. Ráno 30. dubna do školky přiletěly ča-
rodějnice a čarodějové. Uvařili si lektvary, zasoutěžili 
si a také se proletěli na košťatech. Po obědě a odpo-
činku se bezpečně rozlétli ke svým rodičům. 

Zkraje května se přišly zapsat nové děti, které 
budou navštěvovat naši školku. Než rodiče vyřídili 
potřebnou administrativu, mohli se naši noví ka-
marádi seznámit a popovídat si s paní učitelkou, 
která pro ně měla připravené pastelky, omalo-
vánky a obrázkové knihy. Dětičky si domů odnesly 
drobný dáreček, který jim vyrobily děti ze školky. 
Dne 31.  května jsme se sešli v karnevalových 
maskách, abychom mohli oslavit Den dětí.

Začátkem května se Veverky a Žabičky roz-
jely na výlet na Zámek Loučeň, kde na ně čekal 
program Z pohádky do pohádky. Měly možnost 
proběhnout se v buxusovém a tisovém bludišti. 
Berušky s Myškami navštívily Ekocentrum Huslík 
v Poděbradech, kde mohly vidět různá zvířátka. 
Kdo chtěl, pohladil si i hada – a to chtělo velkou 
odvahu! Také jsme měli možnost navštívit do-
mácí farmičku nedaleko školky, kam se děti došly 
podívat na koně, prasátka a jiná domácí zvířata. 
Všichni byli nadšení z prasátek a selátek.

Na závěr školního roku k nám přijeli Vanda 
a Standa, kteří dětem připravili zábavný program 
s plněním úkolů, hádání hádanek a samozřejmě 
jsme si společně zatančili. Poté Vanda velkou 
pastelkou pasovala předškoláky na školáky. Paní 
učitelky se s předškoláky rozloučily a jako dárek 
jim předaly třídní tričko a knihu, kterou si budoucí 
prvňáčci odnesli domů. Tímto všem předškolá-
kům přejeme mnoho úspěchů ve škole.

Krásné prázdniny a hodně sluníčka Vám 
všem přeje kolektiv mateřské školky. V září se na 
všechny moc těšíme. Ahoj!

Hana Šálková



POHÁDKOVÝ PARK  
A PÁLENÍ ČARODĚJNIC
Foto: Kamino Foto
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VÝLET ŠTĚRBOHOLSKÝCH SENIORŮ: 
zámek Sychrov a Dlaskův statek 

Ve středu 22. května 2019 se uskutečnil výlet 
seniorů, který nám byl opět umožněn MČ Štěr-
boholy. Projížděli jsme malebným krajem u Tur-
nova, nedaleko řek Jizery a Mohelky. 

Zámek Sychrov se nachází v Českém ráji, ob-
klopen rozsáhlým zámeckým parkem o rozloze 
26 ha. Park byl založen v polovině 18. století. 
Výsadba stromů a keřů je založena na průhledu, 
kde hlavní pozorovací bod je z terasy zámku. 
Budování anglického parku se ujal v roce 1850 
Kamil Rohan, který se zajímal o botaniku a byl 
vášnivým sběratelem rostlin. Není tedy divu, že 
je zde vysázeno 90 druhů stromů a keřů. Ty díky 
zajímavým průhledům tvoří působivé scenerie, 
co do barevnosti i velikosti v každou roční dobu. 
Kamila Rohana později nahradil A. Benjamin 
Rohan. Park je jedním z našich dendrologicky 
nejzajímavějších parků. Původně barokní zá-

mek Sychrov patřil po roce 1820 rodu Rohanů, 
později získal romantickou podobu. Místo mezi 
řemeslníky zaujal řezbář Petr Bušek. Jeho zá-
sluhou získal interiér zámku vysokou uměleckou 
hodnotu. Zámek je vyhledáván filmaři k natáčení 
pohádek.

Dalším zastavením na našem putování byl 
Dlaskův statek. Vzhledem k deštivému počasí 
nás mile přivítala vytopená světnice statku 
s příjemnou paní průvodkyní. Dlaskův statek je 
ukázkou lidové architektury turnovského typu 
18. století. Roubená budova statku je od r. 2010 
Národní kulturní památkou České republiky.

Poučeni a unaveni jsme se vydali na zpáteční 
cestu k domovu s příjemným a pohodovým pa-
nem řidičem a obětavou „vedoucí zájezdu“ Mar-
celou Tmejovou, kterým touto cestou oběma 
děkujeme

SK VIKTORIA ŠTĚRBOHOLY
Konec fotbalové sezóny přišel s koncem škol-

ního roku a už se začínáme pomalu připravovat 
na další sezónu ve všech věkových kategoriích. 
Většinu malých fotbalistů čeká nejen novější roč-
ník školy, případně vůbec ten první ročník školy, 
ale i vyšší kategorie fotbalové úrovně. Z před-
přípravky nám děti vyrostly do mladší přípravky, 
z mladší se posouvají do starší přípravky. Každá 
tato změna je náročná a proto jsme již půl roku 
nenápadně připravovali všechny kluky a holky na 
změnu stylu a rychlosti hry. Avšak největší skok 
čeká naši úspěšnou starší přípravku. Ta se pře-
sune do mladších žáků, kategorie, která už je 
„provoněná“ začínající pubertou. Je to velký skok 
nejen pro počet hráčů na hřišti, ale i velikost hři-
ště a především budou kluci hrát proti o 2 roky 
starším soupeřům. Ale to nám nevadí, protože 
výzvy všichni milujeme. A v neposlední řadě, je-
deme tradičně na fotbalové soustředění do Be-
nátek nad Jizerou, kde budeme tvrdě trénovat. 
Když říkáme tvrdě, tak myslíme opravdu tvrdě, 
tři tréninky denně (kondiční, taktický a tech-
nický) a k tomu ještě přibudou pravidelné sou-
těže v plaveckém bazénu. Myslím, že se všichni 
těšíme, jak my trenéři, tak především svěřenci. 

Se svojí kategorií se totiž naše starší pří-
pravka rozloučila úspěchem na turnaji O pohár 
starosty Hrdlořez a obsadili jsme tam v silné 

konkurenci hezké 3. místo. (viz foto). Teď jsme 
všichni natěšeni na novou sezónu, abychom pro-
dali vše, co jsme se přes léto naučili.

Zatímco dětem začnou soutěžní zápasy až se 
zářím, tak naše dospělá mužstva začínají již v srpnu. 

A-tým se dočkal dvou posil, které se před-
vedly již v generálce na soutěž, kdy zahrály 
velmi slibně. Generálka proti Sokolu Miřetice 
se povedla celému mužstvu a gólem doslova v 
posledních vteřinách zápasu domácí Štěrboholy 
vyhrály 2:1. Dle trenéra Jiřího Studíka se tým 
nemusí natolik sehrávat, jelikož jádro týmu spolu 
hraje již druhou sezónu a věří, že to bude nej-
silnější stránka našeho týmu. „Naštěstí jsme ani 
neoslabili, tudíž není lehkovážné ohlásit šance na 
postup do kraje,“ dodává trenér Studík. Snad si 
i vy najdete čas se podívat na nejeden zápas 
divácky atraktivní pražské 1. A třídy, která letos 
slibuje velmi atraktivní souboje. 

Sportu zdar a fotbalu zvláště!

Za tým SK Viktoria Štěrboholy
Jakub Karda



OHLÉDNUTÍ ZA AKCÍ: KOLODOVÁDĚNÍ
Foto: Kamino Foto
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NEDĚLE 8. 9. 2019 OD 20:30 hod
LETNÍ KINO V PARKU U NOVÉHO ÚŘADU

INZERCE:

倀夁椀樀༁琀攀 猀攀 瀀漀搀瘀愀琀 搀漀 渀漀瘀ᬁ 漀琀攀瘀夁攀渀栀漀 昀漀琀漀最爀愀昀椀挀欀栀漀 愀琀攀氀椀爀甀  
瘀 甀氀椀挀椀 娀愀 栀漀猀瀀漀搀漀甀  瘀 倀爀愀稀攀 　 ⴀ 态琀ᬁ爀戀漀栀漀氀礀℀ 

伀戀樀攀搀渀瘀愀琀 洀漁縁攀琀攀 渀愀 眀攀戀漀瘀يح挀栀 猀琀爀渀欀挀栀 稀甀稀愀渀愀洀椀挀栀愀氀漀瘀愀⸀挀稀 
渀攀戀漀 渀愀 琀攀氀⸀ ഁ猀氀攀 㜀㈀㌀　㠀㈀㘀⸀

䬀搀漀 瀀夁椀 漀戀樀攀搀渀渀 夁攀欀渀攀 栀攀猀氀漀㨀 娀唀娀䬀䄀　Ⰰ 
搀漀猀琀愀渀攀 　─ 猀氀攀瘀甀 渀愀 昀漀挀攀渀 㨀⤀ 匀氀攀瘀愀 瀀氀愀琀 搀漀 欀漀渀挀攀 稀夁 ㈀　㤀℀ 

䈀甀搀甀 猀攀 渀愀 瘀猀 洀漀挀 琀ᬁ愁椀琀 㨀⤀ 䈀甀搀甀 猀攀 渀愀 瘀猀 洀漀挀 琀ᬁ愁椀琀 㨀⤀ 



INZERCE:

 

K Lesíku 70/1 Praha 10, Štěrboholy 0, 
Štěrboholy 

         OTEVÍRÁME NOVOU POBOČKU - ŠTĚRBOHOLY 
Již nyní přijímáme děti od září 2019 

Celotýdenní docházka 8000Kč, včetně stravy 
                   K Lesíku 70/1 Praha 10, Štěrboholy 

Dacia Duster
Široká nabídka skladových vozů

Nabídka platí do 31. 8. 2019. nebo do vyprodání zásob. Nabídka je pouze informativní a není závaznou nabídkou 
k uzavření kupní smlouvy. *Záruka 3 roky nebo do 100 000 km (dle toho, co nastane dříve). Dacia Duster: spotřeba 
4,1–8,3 (l/100 km), emise CO2 115–158 (g/km). Uvedené spotřeby paliva a emise CO2 jsou změřeny metodikou stano-
venou dle platných právních předpisů vyžadovaných pro homologaci vozidla. Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní. 
Uvedené ceny jsou vč. DPH

Z naší nabídky vybíráme:
Dacia Duster 1,6 SCe 84kW, Comfort, 4x2 
Dacia Duster 1,3 TCe 96kW, Prestige, 4x2 

326 900 Kč (do vyprodání zásob) 
424 600 Kč

Dacia Duster 1,5 Blue dCi 85kW, Prestige, 4x4 472 680 Kč

TUkas ČSAO a.s.
Černokostelecká 114, Praha 10 - Malešice dacia.tukas.czČSAO



INZERCE: INZERCE:

I o prázdninách je v areálu HAMR 
– Štěrboholy živo. Multifunkční hala 
je často využívaná pro mezinárodní 
florbalové turnaje. V červenci (10.–
12. 7. 2019) jsme opět byli součástí tra-
diční akce – Prague Games.

Pro děti jsme v červnu připravili bad-
mintonový kemp a to v termínu 29. 7.–
2. 8. 2019.

Recepce 
HAMR – Štěrboholy 
tel.: 734 428 970
U Školy 430, 
102 00 Praha 10-Štěrboholy 

www.hamrsport.cz
www.facebook.com/hamrsport.cz

HAMR – SPORTOVNÍ HALA ŠTĚRBOHOLY
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INZERCE:

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.

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



MiNi
GOLFGOLF
CELÉ LÉTO 
ZDARMA

OD 28. 6. DO 30. 8.
OD 10 DO 20 HODIN

MiNiMiNiMiNiMiNi

Sledujte www.europark.cz EUROPARK.PRAHA europarkpraha


