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Vážení spoluobčané,
v květnu jsme se společně dočkali ukončení 

nouzového stavu a děti se mohly vrátit do zá-
kladní i mateřské školy. Rád bych touto cestou 
poděkoval jak rodičům, tak i paním učitelkám 
základní školy za zvládnutí nelehkého úkolu – 
výuky na dálku během 2,5 měsíce trvajícího 
nouzového stavu. Děti se za odměnu mohly vy-
řádit koncem června na štěrboholské pouti. 

Díky situaci s koronavirem jsme byli nu-
ceni zrušit některé naše tradiční akce bez ná-
hrady. Pro naše děti však připravujeme na 
neděli 13. září zábavné odpoledne pod názvem 
„HURÁ DO ŠKOLY“ ve spolupráci s Martinem 
Krulichem – VESELÁ HUBA a jeho DĚTSKÝ  
PRAVĚKÝ DEN. 

Od září budou opět probíhat cvičební hodiny 
TJ Sokol Štěrboholy v tělocvičně. Před prázd-
ninami využili cvičitelé hezkého počasí a cvičení 
dětí se konalo v Parku Hrušov. 

Konečně máme za sebou hektické období 
s  koronavirovou epidemií. Štěrboholům se na-
štěstí až na několik jednotlivých případů vy-
hnula. Úřad Městské části fungoval v době nou-
zového stavu v omezené míře, ale myslím, že 
i  tak fungoval bez problémů. Soustředili jsme 
se především na zajištění ochranných prostředků 
pro naše občany, zajistili jsme dostatek roušek 
i dezinfekce. Děkuji znovu všem, kteří se podíleli 
na pomoci ostatním spoluobčanům. 

Vše se vrací do běžného režimu. Načerpejme 
tedy v letních měsících potřebnou energii a užijme 
si léto v klidu, v pohodě a hlavně ve zdraví. 

Krásné prázdniny Vám přeje starosta
František Ševít

ŠTĚRBOHOLSKÉ 
SAKURY

Soutěž o nekrásnější fotografii  
„ŠTĚRBOHOLSKÉ SAKURY“  

vyhrála Míša Trčková.
Gratulujeme!

SLOVO 
STAROSTY

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.
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ZPRÁVY 
ZE ZASTUPITELSTVA MČ

Výběr usnesení zastupitelstva
MČ Praha-Štěrboholy

ZASTUPITELSTVO 
MČ PRAHA-ŠTĚRBOHOLY

projednalo
návrh závěrečného účtu hl. m. Prahy za rok 
2019 bez připomínek;

projednalo
závěrečný účet městské části Praha-
Štěrboholy za rok 2019 spolu se Zprávou 
o přezkoumání hospodaření městské části za 
období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 a  vy-
jádřilo souhlas s  celoročním hospodařením 
s výhradou;

schvaluje
opatření k nápravě chyb a nedostatků, zjiště-
ných při přezkoumání hospodaření městské 
části za období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019; 

projednalo
žádost SK HAMR, z. s. o prominutí nájmu ví-
ceúčelové sportovní haly Štěrboholy – objekt 
čp. 430 v ulici U Školy;

schvaluje
prominutí nájmu v plné výši za období duben 
až červen 2020, neboť nájemci bylo opatřením 
vlády prokazatelně znemožněno provozování 
sportovního zařízení;

projednalo
žádost TUkas AUTO-STAIGER CZ a. s. 
o  zproštění platby pronájmu za objekt restau-
race Štěrba v ul. Ústřední čp. 36;

schvaluje
prominutí nájmu v plné výši za období duben 
až červen 2020, neboť nájemci bylo opatřením 
vlády prokazatelně znemožněno provozování res- 
tauračního zařízení;

schvaluje
uzavření smlouvy o spolupráci s investorem 
stavby „Novostavba viladomu“, stavba o 3 NP – 
stavba pro bydlení s kapacitou 10 bytových 
jednotek s parkovacími stáními, přípojky inže-
nýrských sítí, komunikace, zpevněné plochy, 
oplocení, terénní úpravy, sadové úpravy na po-
zemku parc.č. 349/21 v k. ú. Štěrboholy;

rozhoduje
o vítězi veřejné zakázky malého rozsahu „Osazení 
4 ks solárních lamp typu SUNLUX ECO v Parku 
Hrušov“, kterým se stal účastník  SVP so-
lar s. r. o., U Rakovky 436/31, 148 00  Praha 
4-Kunratice IČO: 27231062 s celkovou nabídko-
vou cenou 248 140,00 Kč bez DPH. S uvedeným 
účastníkem bude uzavřena smlouva o dílo;

bere na vědomí
nabídku spolupráce podanou spolkem Čtyřlístek 
dětem z. s. IČO: 08994081;

souhlasí
s možností využití prostor v objektu K Učilišti 
50/13 pro zájmovou činnost spolku;

ukládá
tajemnici ÚMČ připravit návrh smlouvy o uží-
vání objektu K Učilišti 50/13 v koordinaci 
s  ostatními zde probíhajícími aktivitami Klubu 
seniorů a  Rodinného centra Klubiště, termín: 
30. 6. 2020;

projednalo
žádost SK Viktoria Štěrboholy o promi-
nutí nájmu objektu v ul. Ústřední 26a, Praha 
10-Štěrboholy;

schvaluje
prominutí nájmu v plné výši za období duben 
až červen 2020, neboť nájemci bylo opatřením 
vlády prokazatelně znemožněno provozování 
sportovního a restauračního zařízení;

projednalo
žádosti společností BigBoard Praha, a. s., out-
door akzent s. r. o. a Czech Outdoor s. r. o. 
o odložení plateb nájemného do roku 2021;

zamítá
žádosti společností BigBoard Praha, a. s., out-
door akzent s. r. o. a Czech Outdoor s. r. o. 
o odklad splatnosti nájmu;

vyhlašuje
záměr prodloužení doby nájmu části pozemků 
parc. č. 253 a 254 v k. ú. Štěrboholy – zahrád-
ková osada č. 1, konkrétně zahrádky označené 
čísly 10, 14, 16, 17, 19, 20, 24 do 31. 12. 2022 
zastávajících podmínek;

ukládá
tajemnici ÚMČ zveřejnit záměr dle bodu 1 
tohoto usnesení v souladu s ust. § 36 zákona 
č.  131/2000 Sb., o hlavním městě Praze ve 
znění pozdějších předpisů. Termín: 15. 7. 2020;

schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce nebytových prostor  
v objektu čp. 50/13 v ul. K Učilišti mezi měst-
skou části a spolky RC Klubiště a Čtyřlístek 
dětem;

rozhodlo
1.  o rozdělení příspěvkové organizace Základní 

škola a Mateřská škola Praha 10-Štěrboholy 

na dvě samostatné příspěvkové organizace, 
a to Základní škola Štěrboholy, příspěvková 
organizace, se sídlem U školy 285, 102 00 
Praha 10 a Mateřská škola Štěrboholy, pří-
spěvková organizace, se sídlem Pod Areálem 
486/51, 102 00 Praha 10 s účinností od 
1. 1. 2021;

2.  vydává zřizovací listinu Mateřské školy 
Štěrboholy;

3.  mění zřizovací listinu Základní školy 
a Mateřské školy Praha 10-Štěrboholy;

vyhlásilo
výběrové řízení na ředitele/ředitelku Mateřské 
školy Štěrboholy, příspěvková organizace, Pod 
Areálem 486/51, 102 00 Praha 10; 

ukládá
tajemníkovi MČ zajistit VŘ na ředitele/ředitelku 
MŠ Štěrboholy nejpozději do 20. 10. 2020;

schválilo 
termíny konání zastupitelstva městské části na 
2. pololetí 2020 následovně:
23. 9. 2020, 
21. 10. 2020, 
25. 11. 2020, 
16. 12. 2020.
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ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
PRAHA-ŠTĚRBOHOLY

VELKOKAPACITNÍ KONTEJNERY

Harmonogram VOK na rok 20120
Vždy ve čtvrtek ul. Granátnická: 
únor–květen 14–18 hod, 
červen–září 16–20 hod,
říjen–prosinec 14–18 hod.

II. pololetí 2020
16. 7. 2020
13. 8. 2020
10. 9. 2020
15. 10. 2020
12. 11. 2020
10. 12. 2020

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.

VOK na BIO odpad na rok 2020
vždy v sobotu v 9–12 hod v ulici Výrobní u vjezdu 
do dvora bývalého úřadu MČ

II. pololetí 2020
18. 7. 2020
08. 8. 2020
29. 8. 2020
19. 9. 2020
10. 10. 2020
 07. 11. 2020

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.

Patří sem:
tráva, listí, ovoce
zbytky ovoce a zeleniny
čajové sáčky, kávová sedlina
zbytky rostlin
zemina z květináčů
plevel, drny se zeminou 
košťály 
štěpka z větví keřů, větvičky
papírové pokládky na vejce
piliny, hobliny, kůra
seno, sláma

Nepatří sem:
plastové sáčky, sklo, kamení

obalové materiály

kosti, maso, kůže, tuky, oleje, mastnoty

mléčné výrobky

zbytky z kuchyní 

podestýlky od domácích zvířat

zvířecí exkrementy

peří, chlupy, vlasy

uhynulá zvířata

kontaminované piliny, hobliny, kůra

nebezpečné odpady

biologicky obtížně rozložitelné materiály

Nový systém svozu bioodpadu v Praze
Hlavní město Praha zařazuje službu svozu rost-
linného bioodpadu od fyzických osob – občanů 
(nikoliv od podnikatelských subjektů) do kom-
plexního městského systému nakládání s komu-
nálním odpadem. Cena této služby bude díky 
finanční podpoře města přibližně poloviční oproti 
běžné komerční ceně.
Využívat tuto službu za výhodnějších podmínek 
mohou nejen noví klienti (fyzické osoby – ob-
čané), ale také současní klienti (fyzické osoby 
– občané) Pražských služeb.
Kam dále: www.psas.cz/novy-system-svozu-bio-
odpadu



8 Štěrboholské listy 2/2020

KLUBOVKA

VODOROVNĚ: A. Dušnost; Podávat potravu; 
B. Pchát; Kožní choroby; První muž; C. Nedobro; Hu-
dební značka; Části obličeje; Dusíkatý derivát organic-
kých kyselin; D. Znovu; Italsky ano; 1.DÍL TAJENKY; 
Řeka; Plošná míra; E. Část klasu; Víkendové obydlí; 
Značka se skrytým významem; F. Vojenská jednotka 
(zast.); Sladkovodní ryba; Legendární král Anglie; Do-
mácky Tomáš; G. 2. DÍL TAJENKY; H. Svoje; Ježíš 
(zast.); Angl.nemocný; Strana; I. Měkké látky; Lidový 
pěvec; Osobní zájméno; Římsky 54; J. Cikán; Barva 
přírodního hedvábí; Řeky; Zatčení; K. Snění; Kbelík; 
Nedokonale spálené dřevo; Severozápad; L. Kuleční-
ková hůl; 3. DÍL TAJENKY; Arabský hudební nástroj; 
M. Africký slon; Egypt.řeka; Citoslovce zapískání; Čaj; 
N. Značka sýra; Konzervovati kouřem; Hluboké ženské 
hlasy; O. Vlastní krabům; Angl.herec; SVISLE: 1. JO-
pět; Části rukou; 2. Hraniční poplatek; Severské zvíře; 
Chobotnatec; Domácky Alena; 3. Filipínská sopka; Řím-
ská 6; Vrby; Ruský vojenský letoun; Obchodní tiskárny 

Kolín (zkr.); 4. Sportovní potřeba; Neoblečené; Spoj 
provedený šitím; Odvětví; 5. Telefonní zkratka; Pouhá; 
Ječení; Trumfy; 6. Indonés.ostrov v souostroví Moluky; 
Angl.léčit; Velké ptačí pero; Část chrupu; 7. Indián; Děs; 
Chem.zn.yterbia; Patřící hadům; 8. Polynéský ostrov; 
Blankyt; Domácky Teodor; SPZ Písku; 9. Terénní běh; 
Hrot; Modla; Nástroje k prosívání; 10. Kočkovitá šelma; 
Tahle; Trup; Citoslovce jukání; Sice (arch.); 11. Argent.
řeka; Citoslovce spěchu; Textilní rostliny; Vydávat zvuk 
jako osel; 12. Běloveská kyselka; Citoslovce výsměchu; 
To i ono; Trochu; 13. Do toho místa; Vřídek na sliznici 
jazyka; Vespod; Stropní svítidlo; 14. Citoslovce úderu; 
SPZ Rottenburg (Německo); Plavidlo plachetní; Angl.
den; 15. Francouzsky činohra; Povolení k výjezdu
POMŮCKY: ANAA, ROL, UDU, APO, MOTI, 
MAYO
ŘEŠENÍ Z MINULÉHO ČÍSLA: 
Když něco chceš, máš motiv to získat.
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Vzhledem k chybějícímu vnějšímu okruhu 
Prahy, i nedostatečným páteřním komu-
nikacím v katastru Prahy 15, kam spadají 
i  Štěrboholy, zde dochází k velké dopravní 
zátěži komunikací Ústřední, Nedokončená 
a K lesíku. Počátkem roku Dopravní komise 
Štěrbohol zabránila společně s dopravním od-
borem Prahy 15 záměru Magistrátu Hl. m. 
Prahy na přeřazení těchto místních komuni-
kací z II. třídy do I. třídy, což by pravděpo-
dobně vyvolalo další zintenzivnění dopravy 
a do Štěrbohol by mohly být nasměrovány ně-
které frekventované objízdné trasy.  Dopravní 
komise je nadále aktivní zejména v následují-
cích oblastech:

Zvýrazněné přechody pro chodce
Na návrh Dopravní komise došlo ke 

zvýraznění frekventovaných přechodů pro 
chodce vodorovným i svislým dopravním 
značením na ulici Ústřední. Současně byl 
dán podnět na úpravu zeleně v okolí pře-
chodů, čímž by se zvýšila vizibilita chodců 
vstupujících na přechod. V dlouhodobějším 
horizontu usilujeme rovněž o sjednocení 
osvětlení přechodů, což je vnímáno také 
jako významný bezpečnostní prvek. Začali 
jsme se zabývat možností umístění světelné 
signalizace (semafor) na jeden až dva nej-
využívanější přechody pro chodce, čímž by 
se zklidnila doprava v centru městské části. 

Nabíjecí stanice pro elektromobily
S ohledem na zvyšující se počet občanů 

Štěrbohol, kteří využívají elektromobil, vedení 
Štěrbohol zahájilo jednání se společností ČEZ 
o umístění rychlé nabíjecí stanice pro elekt-
romobily k nově vznikajícím parkovacím stání 
u městského úřadu. Zřízení nabíjecí stanice 
vhodnotě přesahující milion korun bude plně 
v režii investora společnosti ČEZ a měst-
skou část nijak finančně nezatíží. Ekologický 
a ekonomický způsob dopravy bude zohled-
něn i při výběru nového vozidla pro účely Mč 
Štěrboholy, kterým bude s největší pravdě-
podobností vozidlo s plug-in hybridním poho-
nem, schopné jezdit po Praze s minimálními 
náklady a zcela bez emisí.

Kamiony a náklaďáky ve Štěrboholech
Porušování zákazu vjezdu nákladních vozi-

del do Štěrbohol je nešvarem řady řidičů, kteří 
si přes naši městskou část zkracují cestu. Při 
jednání s dopravním odborem Prahy 15 a Po-
licií ČR jsme dospěli k dohodě, že dojde k pře-
značení zákazu vjezdu nákladních automobilů 
nad 3,5 tuny, mimo dopravní obsluhy, a to na 
všech příjezdových komunikacích do Štěrbo-
hol. Vyřešíme tak současnou nepřehlednou si-
tuaci, kdy jsou na různých příjezdech do Štěr-
bohol instalované různé hmotnostní limity pro 
nákladní vozidla, případně zde značení zcela 
chybí. Po úpravě dopravního značení znovu 
požádáme Policii ČR o zintenzivnění dohledu 
na respektování dopravního značení.

Rekonstrukce ulice K lesíku 
Přestože pozemní komunikace od Dubče 

přes Slatiny do Štěrbohol rozhodně není ur-
čená na intenzivní dopravní zátěž, tak je 
bohužel v současnosti využívána jako jeden 
z hlavních příjezdů do Prahy z řady pražských 
satelitů. V katastru Štěrbohol je díky tomu 
navazující ulice K lesíku již v téměř havarij-
ním stavu a je tak třeba její kompletní re-

konstrukce. V rámci ní dojde k umístění pře-
chodu pro chodce v blízkosti křižovatky s ulicí 
Drobná, který bude zabezpečen středovým 
ostrůvkem. Místo klasického zpomalovacího 
prahu sem pak budou instalovány tzv. zpo-
malovací polštáře, které při správné instalaci 
zpomalí vozidla, avšak nezatěžují své okolí 
nadměrným hlukem. Rekonstrukce ulice K le-
síku je v současnosti ve fázi přípravy projek-
tové dokumentace.

Bezpečné napojení Štěrbohol na 
cyklostezku

Štěrboholy v současnosti nejsou bezpečně 
napojené na cyklostezky, které vedou v okol-
ních městských částech, proto vedení Štěr-
bohol projednává zejména s Dolními Počerni-
cemi napojení na „cyklistickou síť“. V praxi by 
pak mělo jít o úpravu současného podjezdu 
pod Štěrboholskou spojkou vedle Štěrbohol-
ského potoka a napojení na cyklostezku v Ja-
hodnici. Zde je již cyklistická infrastruktura 
vytvořená a občané Štěrbohol by se tak bez-
pečně dostali na kole např. do Klánovického 
lesa, nebo na cyklostezku u Rokytky a ná-
sledně do centra Prahy.  

Hromadná doprava, školní autobus, 
napojení na vlak

Štěrboholy jsou odkázány výhradně na 
individuální automobilovou nebo hromadnou 
autobusovou dopravu. Jako efektivní způsob 
pro cestování do centra se však ukazuje také 
vlakové spojení z Dolních Počernic. Cesta do 
centra vlakem trvá z Dolních Počernic pouze 
pár minut. Pro zrychlení dopravy autobusem 
byla ve směru ze Štěrbohol do Dolních Po-
černic na náš podnět zřízena nová zastávka 
Ke hrázi, a občané se tak autobusovou linkou 
204 dostanou na vlak rychleji. 

V loňském roce ROPID na naši žádost 
zřídil přímé autobusové spojení pro školáky 
dojíždějící ze Štěrbohol do ZŠ V Rybníč-

ZPRÁVY 
Z DOPRAVY

kách a ZŠ Olešská. V současnosti jednáme 
o  úpravě časů, aby žáci stíhali výuku. Sou-
časně jsme požádali ROPID o zřízení nové 
výstupní zastávky pro školní linku v blízkosti 
ZŠ Olešská tak, aby děti nemusely přecházet 
silnici. ROPID přislíbil, že bude o zřízení za-
stávky jednat s Prahou 10. 

Aleš Povr
dopravní komise Mč Štěrboholy
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ŠTĚRBOHOLY 
V DATECH 
HISTORIE
Výpis ze školní  
kroniky Štěrbohol
(1964–1965)

Zahájení školního roku 1964–65
Školní rok byl zahájen oslavou za účasti ro-

dičů a zástupců všech složek v obci ve školní bu-
dově dne 1. září 1964. K 20. Výročí SNP a jeho 
významu promluvila Marie Wernerová.

V 1. třídě jest 18 žáků a vyučuje zde Oldřich 
Kotek.

V 2. třídě 17 žáků a zde vyučuje Marie Wer-
nerová.

Jako v minulém školním roce povedou oddíl 
Jisker a oddíl pionýrů studentky A. Šoukalová 
a L. Sýkorová. Skupinovou vedoucí je Marie 
Wernerová. Družinu školní mládeže vede Alena 
Ullmannová.

Vyučování bylo zahájeno dle předem připra-
veného ročního plánu. Učebnice a ostatní školní 
potřeby pro žáky byly předem zajištěny.

Sdružení rodičů a přátel školy (SRPŠ)
Na členské schůzi Sdružení rodičů a přátel 

školy byl zvolen výbor sdružení. Předsedou na 
nový školní rok se stal opět Bedřich Horčík.

Měsíc ČSSP
Měsíc Československo-sovět. přátelství byl 

zahájen 7. listopadu štafetou míru a přátelství 
za účasti všech žáků. Ve večerních hodinách té-
hož dne, prošel obcí lampionový průvod žactva. 
Na ukončení měsíce ČSSP se konala slavnostní 
schůze Místního nár. výboru, na které žáci před-
nesli kulturní program.

Vánoční besídka
Dne 21.     prosince, před odchodem na zimní 

prázdniny, byla uspořádána besídka za účasti 
všech žáků školy. Žáci po předneseném pro-
gramu byli pohoštěni. Pohoštění připravila ve-
doucí družiny mládeže za finanční podpory sdru-
žení rodičů.

Soutěž tvořivosti mládeže
Jako každoročně se i v tomto školním roce 

(1964/65) konalo místní kolo tvořivosti mlá-

deže, společně s místní zemědělskou školou. 
Soutěže se účastnilo 19 žáků ve zpěvu, recitaci 
a přednesu. Místní komise doporučila do okres-
ního kola 9 žáků. Do krajského kola postoupila 
žákyně 2. ročníku Jitka Červenková ve zpěvu.

III. Spartakiáda
Žáci 2. Třídy pod vedením Marie Werne-

rové nacvičili skladbu „Učíme se hrou“, kterou 
předvedli na dvou okrskových vystoupeních a na 
okresním vystoupení v Říčanech.

Vycházky – zájezdy
Dne 23. června podnikla škola vycházku 

k hostivařskému jezeru spojené s koupáním. Dne 
25. června byl uskutečněn zájezd do Prahy spo-
jen s návštěvou a prohlídkou Technického muzea 
a letiště v Ruzyni.

Školní rok 1964/65 byl ukončen 
30. června 1965 besídkou a výstavkou prací žáků.

Konec školního roku 1964/65
Školní rok byl zakončen 30. června 1965 be-

sídkou a výstavkou žákovských prací.

Školní rok 1965–1966
Školní rok byl slavnostně zahájen dne 1. září 

za přítomnosti žáků, rodičů a tradičně zástupců 
místních složek.

Do 1. třídy nastoupilo 24 žáků – vyučující 
Oldřich Kotek.

Do 2. třídy nastoupilo 17 žáků – vyučující 
Marie Wernerová.

Družinu mládeže vede Alena Ullmannová.
Učebnice a ostatní školní potřeby pro žáky 

byly předem zajištěny.

Pionýrské oddíly
Na škole jsou dva oddíly, které vedou studu-

jící dívky. Vedoucí oddílů Jisker jsou Marie Oplíš-
tilová a Jana Svobodová. Vedoucí oddílů pionýrů 
jsou B. Červenková a A. Šoukalová.

Oslava 1. Máje 1965
Jako každoročně i v letošním roce 1965 se 

škola účastnila společně s místními občany prvo-
májového průvodu do Dolních Měcholup.

Školní besídka
Dne 22. prosince 1965, před odchodem na 

zimní prázdniny, byla uspořádána školní besídka, 
na které žáci přednesli příležitostný program 
s vánoční tématikou. Všichni žáci byli pohoštěni

Onemocnění žáků
Během měsíce května prošla většina žáků 

zvláště 1. třídy onemocněním spalničkami.

Zájezd školy
Dne 17. června byl podniknut zájezd všech 

žáků parníkem na Slapskou přehradu, který se 
všem líbil.

Školní rok 1965/66 byl ukončen dne 
30. června společnou besídkou.

V příštím vydání štěrboholských listů bude 
končit výpis ze školní kroniky rokem 1966/67. 
Kronikář pro vás připravuje výpisy z dochované 
kroniky TJ Sokol Štěrboholy.

Jan Pláteník, kronikář
Pokračování příště.
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JARO A LÉTO V MŠ
Konec zimy a začátek jara jsme si ve školce 

užili. Těšili jsme se na přivítání jara a na další 
společné zážitky. Toto pololetí pro nás bylo ale 
bohužel kratší, než jsme zvyklí, z důvodu nepří-
znivé situace ve společnosti, kvůli které byla na 
určitou dobu mateřská škola uzavřena. Nicméně 
i přes tuto situaci jsme se po delší době vrátili 
zpět a těšili se na své kamarády a nové zážitky. 

Díky příznivému počasí jsme trávili více času 
venku, kde jsme hráli různé pohybové hry, tvořili 
a při teplých dnech se chladili pod mlhovištěm. 

V pondělí 1. 6. 2020 se v MŠ slavil Den dětí, 
kdy jsme si užili mnoho legrace. Paní učitelky 
připravily pro děti různá stanoviště uvnitř i na 
zahradě, a celý den byl zakončen diskotékou.

V následujících období se třída Veverek a Ža-
biček připravovala na „Rozloučení s předškoláky“. 
Děti si nejprve připravovaly ozdobné šerpy, a poté 
chystaly dárky pro rodiče spolu s přáním. Paní uči-
telky pro děti chystaly překvapení na rozloučenou. 

V pátek 26. 6. 2020 proběhlo ve třídě Veve-
rek a Žabiček „Rozloučení s předškoláky“. Děti 
byly pasovány na školáky, dostaly dárky na pa-
mátku a tričko s názvem třídy. Rozloučily se se 
svými kamarády a paními učitelkami a zakončily 
tak školní rok.

Všichni se už moc těšíme na léto! 
Přejeme Vám příjemné prožití letních prázd-

nin a do nového školního roku hodně úspěchů.

Paní učitelky 
Zuzana Tesařová a Barbora Kadeřávková



18 19Štěrboholské listy 2/2020 Štěrboholské listy 2/2020

VÝUKA NA DÁLKU  
V ZŠ ŠTĚRBOHOLY

POHLEDEM ŘEDITELKY ŠKOLY
V úterý 10. 3. 2020 rozhodla Bezpečnostní 

rada státu o uzavření všech základních, střed-
ních a vysokých škol v České republice od středy 
11. 3. 2020 do odvolání. Ze dne na den se této 
situaci musely přizpůsobit jak školy, tak i rodiny 
žáků. Nikdo z dotčených na tuto situaci nebyl 
připraven a patrně nikdo v té době netušil, že 
i po měsíci budou vyhlídky na znovuotevření škol 
ještě velmi mlhavé.

Systém výuky na dálku jsme si v ZŠ Štěrbo-
holy nastavili jednotný. Stejná frekvence a  ter-
mín, stejný způsob zasílání, zpětná vazba, při-
měřené množství. Forma zadávání učiva úplně 
sjednotit nešla, protože jsme chtěli, aby v rámci 
možností tak trochu odrážela styl výuky každého 
učitele, a tím pádem to dětem bylo bližší. 

Po měsíci nastaveného systému jsme rodiče 
požádali o vyplnění rychlého dotazníku, aby škola 
měla zpětnou vazbu a mohla případně systém 
výuky upravit. Z dotazníku vyplynulo, že systém 
výuky na dálku v ZŠ Štěrboholy byl nastaven 
správně. Většině rodičů vyhovoval, a i když třeba 
s výhradami, byli spokojeni. Volání nadpoloviční 
většiny rodičů po on-line výuce jsme vyslyšeli 
a k nastavenému systému jsme přidali pravidelné 
on-line třídnické hodiny, on-line konzultace, paní 
učitelky pak individuálně zařazovaly vlastní on-line 

aktivity (videa, podcasty, MP4 – vzkazy, MP4 – 
diktáty, on-line testy, on-line pohlednice, atp.).

Hodnocení žáků probíhalo po celou dobu sys-
témem slovního hodnocení – pojatého jednot-
livými učiteli zcela individuálně, takže i zde se 
odrážel přístup a styl jednotlivých učitelů. 

Ohlédnu-li se nyní s odstupem zpět, musím 
říct, že ač to byla doba pro všechny velmi ná-
ročná, zvládli jsme ji a věřím, že všichni jsme si 
z ní odnesli i spoustu pozitivního. 

Chtěla bych proto moc poděkovat našim žá-
kům, kteří se novým podmínkám výuky opera-
tivně přizpůsobili a ve většině případů byli pilní, 
svědomití a pracovití. Velký dík patří rodičům, 
kteří nám byli skvělými partnery a bez kterých 
by se výuka na dálku na 1. stupni ZŠ obešla jen 
obtížně. To největší poděkování si však zaslouží 
paní učitelky. Musím říct, že za jejich přístup, 
nasazení, pracovitost, ale i nápaditost, vynalé-
zavost a kreativitu nejen v době distanční výuky, 
jsem na většinu z nich právem pyšná. 

Eva Kollmannová, ředitelka ZŠ a MŠ

POHLEDEM UČITELŮ 
A jak hodnotí výuku na dálku učitelé? Jako 

jedno z negativ vnímají nedostatečný osobní 
kontakt a interakci s žáky, což jsou věci pro vý-
uku na prvním stupni stěžejní. 

„Ačkoliv jsem vždy záviděla přátelům pracují-
cím na home office, s překvapením jsem zjistila, 
že by to nebylo nic pro mne. Chyběl mi kontakt 
s dětmi. Zároveň bylo těžké rozpoznat, do jaké 
míry děti dané látce porozuměly, neboť zpětná 
vazba v podobě zasílání vypracovaných úkolů 
nenahradí zpětnou vazbu, která se nám od dětí 
dostává ve škole.“ 

Martina Valná, tř. uč. IV. B

„V průběhu této doby jsem si připomenula, 
mimo jiné, jednu důležitou skutečnost: 

Stala jsem se učitelkou právě proto, že chci 
stát před svými žáky a předávat jim co vím, 
znám, umím. Chci před nimi stát a vést dialog. 

Jsme v době, kdy se vše digitalizuje a není to 
úplně špatně, nicméně tím stěžejním by měl ve 
školství zůstat osobní kontakt a dialog.“

Libuše Juřičková, tř. uč. II. A

Po dvou týdnech bylo zřejmé, že se do školy 
jen tak nevrátíme. Začali jsme proto hledat další 
možnosti, jak nejlépe obnovit osobní kontakt 
s dětmi. To se nám povedlo zavedením třídnic-
kých hodin přes komunikační platformu ZOOM. 
Zároveň jsme však hledali způsob, jak dětem co 
nejlépe zprostředkovat učivo na dálku, což ze-
jména v první třídě nebylo nic jednoduchého.

„Měli jsme začít probírat novou látku v mate-
matice a já jsem hledala způsob, jak novou látku 
dětem přiblížit. Natočila jsem svoje první video – 
či takový podcast. Od té doby s nadsázkou 
říkám, že se ze mě stal youtuber. Následovala 
další videa, podcasty, interaktivní výuka slovíček. 
Neustále jsem se učila nové věci a objevovala 
na počítači nové funkce. Také jsem se naučila 
dětem posílat zvukové nahrávky „do ouška“ jako 
jednu z možných zpětných vazeb.“

Jana Kubíčková, tř. uč. I. A

V práci s počítačem se však nezdokonalovaly 
jen paní učitelky.

„Jako klad výuky na dálku vidím možnost jis-
tého rozvinutí samostatnosti u některých žáků 
a zlepšení práce s počítačem.“

Iva Malinová, tř. uč. III. A

Přestože jsme s dětmi začali komunikovat on-
line, stále byla stěžejní komunikace s rodiči. Ta se 
teď ukázala jako ještě důležitější než kdy dříve. 

„V době distanční výuky jsem pochopila, jak 
je důležité nastavení vztahu rodič – učitel, jejich 
vzájemná spolupráce a ochota jít stejným smě-
rem. V běžné situaci denodenně vnímám vztah 
učitel – žák, žák – žák, žák – rodič. Ale nyní jsem 
vnímala mnohem silněji vztah učitel – rodič, který 
během klasické docházky není tak intenzivní.“ 

Lucie Moskalievová, tř. uč. II. B

Tato doba byla náročná pro nás všechny. Ze 
dne na den jsme byli postaveni do role učitelů 
na dálku, což byla pro nás pedagogy role zcela 
neznámá a časově náročná. Ačkoliv jsme měli 
častokrát pocit, že již v tomto režimu nelze další 
dny zvládnout a doslova padali večer do postele 
vyčerpáním, přesto jsme se snažili do výuky na 
dálku investovat veškerou svou snahu, sílu i čas, 
hnáni pozitivní energií našeho skvělého vedení. 

„To, co mě drželo celý čas nad vodou, byla 
pozitivně naladěná paní ředitelka, která sama 
pracovala na 200 % a ještě stihla uklidnit, po-
vzbudit a zavtipkovat. DĚKUJI!“

Lucie Ficová, tř. uč. V. A

Zrušení nouzového stavu jsme oslavili dne 
25. května opětovným otevřením školy. Návrat 
do školních lavic byl však zcela na bázi dobrovol-
nosti. S mnohými dětmi jsme se tak setkali až 
26. června při slavnostním předávání vysvědčení. 
Týdny domácí výuky nás utvrdily v tom, že není 
nad výuku ve školních lavicích. 

„Během rekapitulace pozitivních a negativ-
ních prožitků z období vzdělávání na dálku jsme 
obecně došli s žáky k závěru, že v tradici po-
vinné školní docházky je síla, pakliže je podpo-
řena demokratickým rozhodnutím jednotlivce. 
Tedy chodit do školy pro žáky je ve své podstatě 
radostné a zábavné v okamžiku, kdy se mohou 
sami rozhodnout, zda chtějí či nechtějí školu 
navštěvovat a setkávat se tam se svými vrstev-
níky, nabývat vědomostí (víceméně pro mnoho 
dotazovaných žáků) rychlejším a zábavnějším 
způsobem.“ 

Kateřina Vacíková, tř. uč. IV. A

POHLEDEM ŽÁKŮ 
V březnu by asi málokteré z dětí napadlo, že 

jim škola někdy může chybět. Jak to žáci vidí dnes?
„Když jsem se dozvěděla, že nebudeme cho-

dit do školy, měla jsem radost, ale rychle se mi 
začalo stýskat po paní učitelce a po kamarádech, 
paní ředitelka mi chyběla nejvíc. Učení jsem 
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zvládla hravě. Těším se do páté třídy a už nikdy 
nechci, abychom nechodili dva měsíce do školy, 
protože je tam hodně zábavy.“

„Plynuly hodiny, dny, týdny a z týdnů se na-
konec staly 3 měsíce. Pocity po delší době byly 
různé. Ze začátku jsem byla ráda, protože jsem 
si mohla přispat, pak se mi ale začalo stýskat 
po škole, vzpomínala jsem na všechny zážitky ve 
škole a spolužáky. Myslím si, že tato situace mě 
hodně ponaučila. Je to něco, co jsem ještě nikdy 
v životě nezažila. Až teď.“

„Stýskalo se mi hodně po normální škole, po 
kamarádech a také po paní učitelce a paní ředi-
telce. Hned jak se však otevřela škola, byl jsem 
hodně rád, že vidím svoje kamarády.“ 

„Škola je lepší. Máme tam vždy veselé paní 
učitelky, hodné kuchařky – dobré jídlo. A je tam 
hodně zábavy, mám to tam ráda.“

„Toto pololetí bylo jiné. Sice mi chyběli spo-
lužáci a paní učitelka s paní asistentkou, ale 
i přesto to bylo fajn. Moje máma mi dost pomá-
hala. Mohla by to být paní učitelka. Rodiče pra-
covali z domova. Díky tomu jsem trávila spoustu 
času s rodinou.“ 

žáci 4. a 5. ročníku

Jak nám dospělým, tak i dětem chyběl ze-
jména kontakt se svými vrstevníky. On-line tříd-
nické hodiny tak považují jako příjemné zpestření 
a možnou náhradu kontaktu se spolužáky. 

„Líbily se mi třídnické hodiny, protože byly 
srandovní.“

„Výuka online byla zajímavá. Mohla se tam 
ukazovat domácí zvířata. Docela se mi to líbilo.“ 

„Třídnické hodiny se mi líbily, protože jsem 
viděla paní učitelku a kamarádky.“

„Bylo to super, viděl jsem paní učitelku 
a třídu a to bylo super.“

žáci 2. a 4. ročníku 

Zároveň se mnozí žáci shodují, že jim doba 
výuky na dálku pomohla k samostatnosti. Ně-
kteří již samostatnější ze školy odcházeli, jiní se 

tomu postupně učili a za těch několik týdnů udě-
lali velký kus práce.

„Překvapil jsem sám sebe, že jsem dokázal 
pracovat sám.“

„Na začátku jsem si teprve zvykal, přišlo mi 
to … celkem dobrý nechodit do školy. Jenže pak 
jsem zjistil, že to zas tak skvělé není, pořád 
jsem seděl doma a většinou jsem se učil sám. 
Ale naštěstí tu byli rodiče a ti mi občas s něčím 
pomohli. Zjistil jsem, že jak ve škole pracujeme 
ve skupinkách, pouštíme si různé přírodovědné 
dokumenty a prokládáme učivo hrou a zábavou, 
je to mnohem lepší než samostudium. A navíc 
se můžu o přestávkách vyblbnout s kamarády. 
Doma už mě to začínalo nudit a potom to bylo 
ještě horší, protože jsem se ještě navíc začal 
připravovat na přijímací zkoušky. Opravdu jsem 
makal. Bez kamarádů to sice nebylo ono, ale na-
konec jsem to zvládnul. JSEM GYMNAZISTA!“

žáci 2. a 5. ročníku

A co říkají na výuku na dálku naši nejmladší? 
Prvňáčci v tom mají jasno. Za doby koronaviru 
se naučili hned několik věcí: 

„Jsem samostatnější.“ 
 „Naučil jsem se Ř.“ 
„Jíst pálivá jídla.“ 
„Opatrovat bráchu.“ 
„Být ticho a nepovídat.“

žáci 1. ročníku

Člověk je zkrátka tvor společenský a počítač 
roli živé bytosti prozatím nenahradí. Ačkoliv by 
se možná mohlo zdát, že nám tato doba při-
nesla pouze samá negativa, věříme, že tomu tak 
není. Kromě nových zkušeností nám tato doba 
pomohla mnohé si uvědomit a vážit si v životě 
i maličkostí.

Citace učitelů a žáků vybrala a průvodním slo-
vem doplnila Martina Valná, třídní učitelka IV. B.

DĚTSKÉ SPORTOVNÍ ODPOLEDNE

V neděli 31. 5. 2020 proběhly v parku Hru-
šov dětské atletické závody, tentokrát kvůli 
koronaviru bez doprovodného programu hasičů 
a  Městské policie. Závodilo se ve čtyřech dis-
ciplínách: sprintu na 20, 50 či 60 m dle věku, 
skoku z  místa, hodu tenisovým či kriketovým 
míčkem a terénním běhu. Na start přišlo 53 zá-
vodníků od 2 do 15 let z 60 online přihlášených. 
Samotný závod začal v 16 hod, skákalo se, bě-
halo a házelo, děti se snažily ze sebe vydat ma-
ximum. Jako poslední přišel na řadu terénní běh, 
při němž naši sportovci museli ukázat, že pro ně 
žádný kopec není překážkou a zvládnou uběh-
nout i delší trať. Původně jsme tuto disciplínu 
plánovali jen pro starší závodníky, ale nakonec 
chtěli běžet i tříleté děti. Snaha všech dětí byla 
oceněna při vyhlašování vítězů. Nikdo neodešel 
s prázdnou. Pro všechny děti byla nachystaná 
sladká odměna a dárek od Fashion Arena Pra-
gue Outlet, terénní běžci si domů odnesli velké 
LINDT čokoládové zajíce. V každé kategorii byli 
vyhlášeni tři nejlepší, kteří obdrželi medaile. Dě-
kuji všem zúčastněným dětem a budu se těšit 
3. 10. 2020 opět na startu. Velký dík také patří 
všem cvičitelům, dobrovolníkům, Sokolu Hosti-
vař za zapůjčení závodních čísel a stupňů vítězů 
a Fashion areně za poskytnutí věcných cen.

Zuzana Filípková 
za RC Klubiště, z. s. a Sokol Štěrboholy

Foto: Kamino Foto
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Příprava na mateřskou školu bez maminek, 
pro děti od 18 měsíců s rozšířenou sportovní 
a výtvarnou výchovou. 

Přejeme všem krásné slunečné léto, ale už 
nyní myslíme a po prázdninách se také těšíme na 
„malé Kulíšky“ v přípravce na mateřskou školku. 
Děti si s námi během dopoledne v tematicky 
zaměřeném programu hrají, cvičí, zpívají, malují 
a před polednem zhlédnou maňáskové divadélko. 
Máme individuální přístup ke každému nováčkovi 
a naším cílem je, aby se co nejrychleji začlenil do 
kolektivu a našel si nové kamarády. 

Náš koutek se nachází v ulici U školy ve více-
účelové hale Štěrboholy, a je otevřen od pondělí 
do pátku v době od 8:00 do 14:00 hodin. No-
váčky přijímáme během celého roku. Není nutná 
každodenní docházka, můžete si vybrat libovolný 
počet dnů v týdnu a ani plenky nám nevadí.

Bližší informace naleznete se na našich webo-
vých stránkách a facebooku. Budeme rádi, když 
nám zavoláte a přijdete se na nás podívat.

Těšíme se na vás

http://www.predskolka-kuliskov.cz/
https://www.facebook.com/kuliskov2013
Hana Škodová tel: 602 688 426,  
skodova.hanka@seznam.cz



Vážení Pražané,

1. října 2020 vstoupí v platnost vyhláška HMP č. 11/2019 Sb., zakazující 
spalovat uhlí, koks a uhelné brikety v kamnech a kotlích, které nedosahují 
parametrů minimálně 3. emisní třídy (tzn. v kotlích 1. a 2. emisní třídy 
nebo vyrobené před rokem 2000). Znění vyhlášky je zveřejněno na: 
portalzp.praha.eu, v záložce „OVZDUŠÍ“. Využijte poslední příležitost 
k získání vysoké dotace poskytované z Fondu soudržnosti EU 
prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí na výměnu 
starých neekologických kotlů na tuhá paliva s ručním přikládáním 
v rodinných domech za moderní nízkoemisní tepelné zdroje následujícího 
typu:

– kotle výhradně na biomasu s automatickým přikládáním

– plynové kondenzační kotle 

– tepelná čerpadla (všech typů)

Příjem žádostí v této 3. a poslední výzvě bude ukončen 30. 10. 2020 
v 16:00 hod!

Informace k podání žádostí viz: portalzp.praha.eu, v záložce 
„ENERGETIKA“ - „Kotlíkové dotace Praha III“.

Poslední Kotlíkové dotace v Praze

KD_MHMP_inz_Metro_99x142_2020_final.indd   1 27.02.20   14:04



INZERCE:

LETNÍ KEMPY = ZÁBAVA, RADOST, SPORT

Po roce je to opět tady! Od července až do 
srpna budou v našich sportovních areálech probí-
hat týdenní kempy pro děti. Od tenisu, beachvo-
lejbalu, až po badminton, stolní tenis, fotbal, aero-
bik, všesport nebo squash. Čekají nás dva měsíce 
nezapomenutelných zážitků a sportovních výkonů. 
Pojďme se podívat, na co se mohou děti těšit 
a jaký je čeká program.

TENIS
Antukové tenisové kurty jsou už nyní připraveny 

na nápor sportovců. Od července až do srpna čeká 
na malé i velké tenisty bohatý tréninkový program. 
Ti nejmenší se budou věnovat základním tenisovým 
dovednostem, jako je správný úchop rakety nebo po-
stavení při podání a příjmu. Na ty zkušenější potom 
čekají tréninkové zápasy, a především budou pracovat 
na zlepšení technických prvků hry a řešení herních situ-
ací v zápasech. Na děti čeká také doplňkový sportovní 
program v podobě plážového volejbalu, stolního tenisu 
a další.

Celkem proběhne v areálech HAMR 9 kempů pro 
minitenisty a babytenisty a 2 kempy určené pro tenisty.

BEACHVOLEJBAL
Co by to bylo za léto na HAMRu, kdybychom ho 

ochudili o tradiční beachvolejbalové kempy. Na ně se 
mohou hlásit a těšit hráči mezi 8–18 lety. Hlavním 
programem kempů bude samozřejmě hra, ale chybět 
nebude ani fyzička a u trenérů tolik oblíbené schody. 
Trenéři si pro své svěřence připravili tradiční letní pro-
gram. Po pěti dnech na kempu se malí i velcí sportovci 
seznámí se všemi beachvolejbalovými dovednostmi, od 
základního postavení a pohybu po kurtu, až po herní 
situace. Chybět nebudou ani doplňkové sportovní akti-
vity, jako je stolní tenis, squash a další.

BADMINTON
Pět týdnů plných badmintonu. To čeká na hráče 

mezi 8–18 lety, kteří se přihlásí na některý z našich 
kempů. Čtyři se odehrají v areálu HAMR–Braník a je-
den potom bude hostit areál HAMR-Štěrboholy. Ať se 
bude sportovat v jednom nebo v druhém, o zábavu, 
ale také pořádnou dřinu, bude postaráno. Na badmin-
tonisty čeká program nabitý akcemi od rána do odpole-
dne. Tréninkové bloky vyplní především badminton, ale 
také další sporty, jako fotbal nebo beachvolejbal. Hráči 

se naučí základním badmintonovým dovednostem 
a současně s tím se zdokonalí v herních činnostech. Na 
závěr kempu je připraven turnaj, na kterém se ukáže, 
kdo se během týdne poctivě věnoval tréninku.

STOLNÍ TENIS
Sportovní areál HAMR–Braník bude v průběhu čer-

vence a srpna dějištěm čtyř týdenních kempů pro hráče 
mezi 6-18 lety. Stolní tenisté se budou věnovat herním 
činnostem jako je topspin, forehand, backhand nebo 
podání a současně s tím odehrají jak tréninkové, tak 
turnajové zápasy. Mezi doplňkové sporty bude patřit 
také fotbal, beachvolejbal nebo florbal. Areál v Bra-
níku nabízí bohaté sportovní vyžití a naši trenéři tuto 
možnost rádi využívají.

FOTBAL
Čtveřice fotbalových kempů je na letní prázdniny 

připravena pro děti mezi 6–12 lety. Tři proběhnou 
v areálu HAMR-Braník a jeden potom v areálu HAMR– 
Záběhlice. Děti se mohou těšit na týdny plné fotbalu, 
a to především ve formě zápasů. Součástí kempů bude 
také práce na technice a fyzičce. Kromě klasických 
fotbalových tréninků se mohou děti těšit na doplňkové 
sportovní aktivity, ať to už bude florbal, stolní tenis, 
badminton, florbal a další. Po absolvování kempu si 
děti mohou říct, že mají zvládnuté základy a na kontě 
slušnou porci vstřelených branek. 

SQUASH
Konec prázdnin je tradičním termínem pro pořá-

dání hamerského squashového kempu. Pět dní, kdy 
se hráči mezi 7–20 lety budou zdokonalovat ve svých 

squashových dovednostech a naučí se něco nového od 
našich zkušených trenérů. Náplní kempu pro začáteč-
níky bude především zvládnutí základních squashových 
dovedností a pro zkušenější hráče potom zdokonalo-
vání herní techniky. Kromě squashe si mladí sportovci 
vyzkouší také další sporty, ať to již bude stolní tenis, 
beachvolejbal a jiné.

AEROBIK
Dřina, dřina a zase dřina. Ale skvělá fyzička a roz-

voj motorických schopností. To vše čeká na děti, kteří 
se zúčastní některého ze dvou aerobikových kurzů. 
Kromě „taneční“ sestavy se naučí také posilovacímu 
cvičení a čeká je „celokempová“ hra. Po týdnu na na  
nové kamarád a zážitky.

VŠESPORT
V celkovém součtu se v průběhu července a srpna 

odehraje v areálech HAMR neuvěřitelných 19! kempů 
se zaměřením na všesportovní činnost. Každý den če-
kají na děti čtyři sportovní bloky, a to pod taktovkou 
zkušených trenérů. V Záběhlicích i v Braníku se mo-
hou děti těšit na širokou paletu sportovních aktivit. 
Od tenisu, badmintonu a beachvolejbalu, až po fotbal, 
stolní tenis, squash, aerobik a veslování. Je rozhodně 
na co se těšit a program bude nabitý od prvního do 
posledního dne. A protože v létě počítáme s 19ti ter-
míny, tak můžeme slíbit, že letošní prázdniny budou 
zcela sportovní. 

www.hamrsport.cz
www.facebook.com/hamrsport.cz
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Nabídka platná do odvolání. Kombinovaná spotřeba a emise CO2 (NEDC 2.0). Kia Sportage: 4,5–7,8 l/100 km a 119–180 g/km. Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní a může obsahovat doplňkovou výbavu. *Vyobrazené zvýhodnění 150 000 Kč 
vč. DPH se vztahuje na Akční model Top s dieselovým motorem a zahrnuje Akční slevu 110 000 Kč, Výkupní bonus za starý vůz 20 000 Kč a výbavu v hodnotě 20 000 Kč. Reprezentativní příklad financování Sportage Comfort 1.6 GDI GPF 132 
k/97 kW s programem Kia s 0% navýšením; pořizovací cena 499 980 Kč vč. DPH, výše úvěru 324 987 Kč, akontace 35 % (174 993 Kč); pevná úroková sazba 0,00 % p.a., RPSN 8 % p.a.; měsíční (1.-48.) splátka úvěru 6 771 Kč, měsíční splátka 
pojištění HAV 1 038 Kč, POV 720 Kč; poplatek za poskytnutí úvěru 3 250 Kč; délka úvěru 48 měsíců. Celková částka k uhrazení (jistina, úrok, hav. pojištění, pov. ručení, poplatek): 412 642 Kč, pojištění sjednáno u pojišťovny ALLIANZ. Pro fyzické 
osoby podnikající a právnické osoby akontace možná od 0 %. Pro fyzické osoby nepodnikající akontace možná od 20 %. Nabídka je určena pro individuální zákazníky – spotřebitele na nákup jednoho vozu. Nabídka platí do odvolání.

TUkas a.s.,
 Povodňová 4, 143 00 Praha 4 - Modřany, www.tukas.cz
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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

Lekce kytary. Naučím Vás hrát a zpívat písničky i něco teorie, když mi s tím trošku pomůžete. 
Výuka je u Vás. Firsov, t.: 777 909 997, ladaef@seznam.cz
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PARTNEŘI AKCE:

ZDARMA

Sledujte www.europark.cz 

EUROPARK.PRAHA europark.cz

OD 26. 6. 
DO 28. 8.
OD 10 DO 20 HODIN


