
Šterboholské 
listyŠtěrboholské

2/2008

Štěrboholy v datech historie ● odpady ● klubiŠtě ● Škola ● klub seniorů 

listy



�

úspěchů a hezkých zážitků v novém školním roce.  
V základní a mateřské škole došlo k důležité personální 
změně. Do funkce ředitelky byla jmenována Mgr. Eva 
Kollmannová. Přeji jí jménem zastupitelstva mnoho 
úspěchů, vytrvalosti a pevných nervů.

Svou sportovní dráhu nastartovali naši nejmenší fotba‑ 
listé z SK Viktoria Štěrboholy a zahájili sezonu výhrou. 
Přejeme jim hodně takovýchto vítězství.

František Ševít – starosta

V ážení spoluobčané, dos‑
tává se vám do rukou 
historicky druhé číslo 

štěrboholského zpravodaje.

Letní prázdniny jsou za námi 
a v září začal nový školní rok 
2008/09. Rád bych vás a hlavně 
děti přivítal z prázdnin, dovole‑
ných a školákům popřál hodně 

Úvodník

KontaKt:
● Ústřední 135/15, 102 00 Praha 10
 IČ: 00231371
 tel.: 272 701 734
 e‑mail: info@sterboholy.cz
	 www.sterboholy.cz

náVŠtěVní Dny a hoDIny:
● Po, St 8.00 – 12.00, 12.30 – 17.00

PoDatELna a InfoRMaČní KancELář:
● Po – Čt 8.00 – 12.00, 12.30 – 15.00

● Pá 8.00 – 12.00

oVěřoVání ShoDy oPISu nEbo KoPIE S LIStInou 
a oVěřoVání PRaVoStI PoDPISu:
● Po, St 8.00 – 12.00, 12.30 – 17.00

● Út, Čt 8.00 – 12.00

Úřad městské části Praha – Štěrboholy
MíStní KnIhoVna 
a IntERnEt
● Knihovna otevřena každé pondělí

 od 16.00 do 17.30 hod.

● Internet zdarma

MěStSKá PoLIcIE

Jméno okrskáře: Spáčil Radek, Morkovca Ján 

okrsková služebna: u školy 286, Štěrboholy,
    Praha 10, tel.: 272 700 205

Úřední hodiny: pondělí 13.00 – 18.00 hod.

V



�

ZPrávy Ze ZastuPitelstva

SLožEní zaStuPItELStVa
● starosta:  František Ševít

● 1. zástupce starosty: Josef Urban

● 2. zástupce starosty: Ing. Jaroslav Malina

● členové zastupitelstva: Ing. Radmila Lapková
     Lenka Svobodová
     Mgr. Martina Petráčková
     Marcela Tmejová

Zastupitelstvo městské části Praha – Štěrboholy 
zřídilo usnesením č. 1/VI ze dne 15.11.2006 následu-
jící výbory a komise:
1. finanční výbor ve složení:
 ● předsedkyně	výboru: Ing. Radmila Lapková

 ● členky výboru: Marcela tmejová, Mgr. Martina 
        Petráčková, Lenka Svobodová

 ● tajemnice výboru: Marcela tůmová

2. kontrolní výbor ve složení:
 ● předsedkyně výboru: Lenka Svobodová

 ● členky výboru: Marcela tmejová, Ing. Radmila 
         Lapková, Mgr. Martina Petráčková

 ● tajemnice výboru: Marcela tůmová

3. komisi výstavby ve složení:
 ● předseda komise: Ing. Jaroslav Malina

 ● člen komise: františek Ševít

4. komisi životního prostředí ve složení:
 ● předsedkyně komise: Mgr. Martina Petráčková

 ● člen komise: františek Ševít

5. komisi pro občanské a kulturní záležitosti 
 ve složení:
 ● předsedkyně komise: Marcela tmejová

 ● členka komise: Ing. Radmila Lapková

zastupitelstvo městské části

1. schvaluje:
●	1.1.	– úpravy rozpočtu městské části Praha – Štěrboholy 

č. 5/2008 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 

●	1.2.	– prodej pozemku parc. č. 349/ 293 v k.ú. Štěrboholy 
o výměře 64 m2 christianovi a Ivaně foxovým za cenu 
3000 Kč/m2, tj. 192 000 Kč

●	1.3. – pronájem pozemku parc. č. 674/28 v k.ú. Štěrboholy 
společnosti GELaI company s.r.o. za účelem 
umožnění přístupu k vybudování protihlukového valu 
za cenu 100 000 Kč/rok do 31. 12. 2010

●	1.4. – smlouvu o zřízení věcného břemene na vedení  
veřejné komunikační sítě v ul. Pod Valem se společ‑ 
ností telefónica o2

●	1.5. – smlouvu o smlouvě budoucí na umístění věcného 
břemene na stavbu a provoz přípojek pro rodinný 
dům pana filipa faryho

●	1.6. – výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva 
v maximální možné výši, kterou umožňuje nařízení 
vlády č. 79/2008 Sb.

●	1.7. – ceník inzerce ve Štěrboholských listech dle 
přílohy č. 2 tohoto usnesení

●	1.8. – termíny jednání zastupitelstva městské části na ob‑
dobí od 1.9. do 31.12.2008 dle přílohy č. 3 tohoto usnesení

●	1.9. uzavření smlouvy o stavbě studny na pozemku 
parc.č. 349/159 s SK VIKtoRIa Štěrboholy

2. souhlasí:
●	2.1. – s prodloužením nájemní smlouvy s reklamní 

agenturou agE o 3 roky za cenu 80 000 Kč/rok

●	2.2. – s krátkodobým pronájmem pozemku parc. č. 364  
v k.ú. Štěrboholy na víkendové prezentace místních 
firem, tj. pátek až neděle včetně za jednorázovou 
úhradu 10 000 Kč

●	2.3. – s uzavřením smlouvy o dílo na dodávku a mon‑ 
táž tribun do sportovní haly za cenu díla 753 840 Kč 
včetně DPh

●	2.4. – s návrhem starosty na vyhlášení konkursního řízení 
na ředitele základní a mateřské školy Štěrboholy

3. jmenuje:
●	členy redakční rady Štěrboholských listů: p. Ševít,  

p. Pláteník, pí. Petráčková, pí. Vostrá a pí. Vydrářová

Jana Vydrářová – tajemnice

Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění naj‑ 
dete na internetových stránkách www.sterboholy.cz 
v sekci Volené orgány – usnesení nebo v listinné 
podobě v kanceláři tajemnice úřadu – MČ Praha‑
Štěrboholy, Ústřední 135/15, Praha‑Štěrboholy.
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VELKoKaPacItní KontEJnERy – VoK

Úřad MČ Praha – Štěrboholy oznamuje termíny přistavování velkokapacitních kontejnerů do ul. Výrobní v období 
do listopadu 2008 :

�

odPady

V souladu s Programovým prohlášením Rady hlavního 
města Prahy pro volební období 2006 – 2010, se hledají 
nové způsoby jak zvyšovat čistotu na pozemních komuni‑
kacích a veřejných prostranstvích na území hlavního města. 
Jednou z priorit je umístění sběrných nádob mimo pozem‑
ní komunikace a veřejná prostranství tak, aby nepovolané 
osoby nemohly manipulovat s obsahem sběrných nádob, 
nedocházelo k odkládání odpadů v okolí sběrné nádoby 
a k poškozování sběrných nádob. Dalším významným 
důvodem pro umístění sběrných nádob do objektu vlastní‑
ka jsou nepříznivé povětrnostní klimatické podmínky, jako 
byla např. vichřice EMMa, při které některé sběrné nádoby 
neumístěné v objektech poškodily zaparkovaná auta.

Pro zacházení s odpadem platí na území Prahy následující 
legislativa a starají se o ně následující společnosti.

Vlastník objektu (fyzická osoba, právnická osoba – bytová 
družstva, společenství vlastníků) má povinnost umístit 
sběrnou nádobu v souladu s ustanovením § 6 písm. b) 
obecně závazné vyhlášky č. 5/2007 Sb. hl. m. Prahy, kter‑
ou se stanoví systém shromažďováni, sběru, přepravy, 
tříděni, využíváni a odstraňován! komunálních odpadů 
vznikajících na území hlavního města Prahy a systém nak‑
ládáni se stavebním odpadem (vyhláška o odpadech), do 
domovního vybavení v souladu se zvláštními předpisy (ČI. 

Září 2008
29.	9.	2008	

Říjen 2008
9.	10.	2008
23.	10.	2008

Listopad 2008
6.	11.	2008
20.	11.	2008

Bio kontejner:
24.	10.	2008
8.	11.	2008

PoPelnice 
a kontejnery

v ulicích města mají

odZvoněno!

50 odst. 3 a 4 vyhlášky č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy, o obec‑
ných technických požadavcích na výstavbu v hlavním 
městě Praze, zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komuni‑
kacích, ve znění pozdějších předpisů).

na území hl. m. Prahy zajišťují svoz komunálního odpadu 
svozové společnosti zapojené do systému města – Pražské 
služby, a.s., IPoDEc – Čisté město, a.s., aVE cz odpadové 
hospodářství, s.r.o., KoMWaG, podnik čistoty a údržba 
města, a.s.

Svoz směsného komunálního od živnostníků a podnikatelů 
zajišťují mimo jiné společnosti .a.S.a., spol. s r.o., MIKaPa 
plus, s.r.o., REMonDIS, spol. sr.o., aSP služby, spol. s.r.o., 
Van GanSEWInKEL, a.s., České sběrné suroviny, a.s., 
RuMPoLD s.r.o.

žádná svozová společnost nemá tzv. výjimku s umístěním 
sběrných nádob na směsný komunální odpad mimo 
domovní vybavení.

V současné době proto některé svozové společnosti 
vyzvaly živnostníky a podnikatele, jejichž sběrné nádoby 
jsou umístěny na pozemní komunikaci nebo na veřejném 
prostranství na území Prahy bez písemného povoleni 
silničního správního úřadu ÚMČ Praha 1‑22 (dále jen 
„úřad”), aby sběrné nádoby umístili, stejně jako vlastník 
objektu, do domovního vybavení nebo kontejnerových 
stáni. Pokud nemají povolení úřadu, porušují ustanovení 
§ 25 zákona Č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon”). Porušením 
zákona je spáchán přestupek (fyzická osoba) nebo 
správní delikt (právnická osoba), protože užívají v rozporu 
s ustanovením § 25 odst. 1 silnici nebo místní komunikaci 
jiným než obvyklým způsobem nebo k jiným účelům, než 
pro které jsou určeny, anebo nedodrží podmínky stano‑
vené v povolení zvláštního užívání (§ 25 odst.2 zákona). 
za tato porušení může být úřadem uložena pokuta.

žádáme Vás, váženi živnostnici, podnikatelé a vlastníci 
objektů, o okamžité zjednání nápravy tím, že sběrná 
nádoba (tj. kontejner, popelnice) bude odstraněna 
z chodníků a ulic na území hl. m. Prahy v souladu s plat‑
nou legislativou.

Odbor ochrany prostředí
Magistrát hlavního města Prahy

v hodinách od 16.00 – 19.00

 – hlídáno obsluhou firmy MIKaPa
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na Pokračování 

●	Úvod……str.1‑4, str.5‑38.
 I. část Všeobecná‑stav obce v r. 1934.
 II. část historie‑až od r.1842 ( stručně)
 III. část Světová válka 1914‑18…str.51‑83
 IV. část Léta 1919‑1934….str.84‑127
 V. část historie čp.1‑154…str.128‑218
 VI. část Pokračování r. 1935, 936 atd. str.220‑

První stránku opatřil jsem nalepeným titulním listem.
Druhou stránku barevným náčrtem –legendou‑ze XIV.
století‑jaký byl asi stav v hranicích katastru. třetí strán‑
ka má vložený arch‑ s Úvodem. Čtvrtá stránka náčrt 
katastru z r. 1934.

Poloha obce
obec Štěrboholy leží ve stř. Čechách na samých 
hranicích Velké Prahy, („v“od této v okresu říčanském), 
s nímž hraničí sz s katastrem Malešic a na z s katastrem 
hostivaře.

Rozloha
Podle parcelního protokolu má rozlohu 285ha 80a 
92m2.

Výška nad mořem
Je 236m nad hladinou moře

Vrch
Měcholupský vrch čk 114 je 266 m nad mořem

nejnižším místem v obci jsou pozemky na sv při 
katastrální hranici Dol. Počernic‑na lukách čkat.234.

Vodstvo
blízko hranic katastru hostivařského na č. kat.87 pra‑

historie

Snaha, abych mohl dětem ve škole věrně vylíčiti 
pravděpodobný vznik naší obce, nutila mě, že 
jsem se pídil po obecní kronice. nebylo jí. žádal 

jsem o zvolení letopisecké komise a nabídl jsem se jako 
kronikář. a tak 30.V.1934 byl jsem já, Josef buňata, učitel 
při zdejší obecné škole zvolen kronikářem. Stalo se tak 
v řádné schůzi obecního zastupitelstva. S mým zvo‑
lením byla též zvolena letopisecká komise:

●	Josef Počta, rolník‑starosta‑č.p.15,

●	Jan Sluníčko, rolník z čp.25.,

●	antonín Petráček, ‑II‑ čp.10. a 

●	bohumil Růžička, obuvník z čp. 36.

tak celé prázdniny r. 1934 věnoval jsem prozkoumáván 
archivu obecního. bohužel‑práce skoro zbytečná. zá‑
pisy sahají jen do roku 1884. Starších není. Shořel prý 
starý archiv u starosty Pucherny v r. 18, když vyhořelo 
čp.5. nastala cesta po vsi od pamětníka k pamětníku. 
tak nápomocni byli : 

●	františek Verner, rolník z čp.8

●	Josef Kalaš, obchodník z čp.49

●	Marie Růžičková, dělnice z čp. 33.,

●	jakož i členové letopisecké komise. 

historie, jež paměti místních občanů se nedotkla, 
byla opatřena výpisy z archivu země české a z archivu 
hl.m.Prahy. Další dva roky 1935 a 1936 rovnal sejm zís‑
kané, opatřil náčrty katastru a rozhodl se material takto 
zpracovati: 

S
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mení se štěrboholský potůček. Podtéká okresní silnice 
do hostivaře, když byl před tím zavlažil zelinářské zah‑
rady bratří Kraferů. zmizí pod státní silnicí a pak sbírá 
hlubokou svodnicí trativodní přítoky z č.kat. 113 a 114. 
Přiběhne ke dvoru čp.18.19.20./jenž patří dědicům 
chitzovým/ a za ním vtéká do rour‑kanalizace‑jimiž 
proběhne vsí. Sebéře všechnu povrchovou vodu i od‑
toky z louží před čp.20 a čp. 25. 

„Dobrá voda“
Pod povrchem ve hloubce 2‑3‑4m je dosti „vrchní“vody, 
která je k pití dobrá. Protože má v sobě rozpuštěný sá‑
drovec, je velice tvrdá. nehodí se k praní ani vaření. 
Mnohem měkčí tryská na čkat.146, kde byla r. 1931/32 
vyhloubena řádná studna, kam chodí a jezdí „celá ves“ 
pro vodu na vaření. Měkká proto, že prameny její směřují 
od Měcholup z vrstev pískových nánosů, kdežto ostatní 
studny jsou v jílu a břidle. Do r. 1931/32 chodilo se pro 
vodu na vaření až do Dolních Měcholup do studánky 
k neodymům ( za školou) aj. Prší‑li, je to svátek pro 
ženy. V roce 1934 a 1935, kdy dlouho v létě nepršelo vy‑
brána voda ve studních a muselo se čekati, až se „na‑
táhne“. V mnohých letech máme vody v každém sklepě 
vody dosti. 

Podnebí
Podnebí je dosti drsné, protože krajina je otevřena 
k severu. nejčastěji vanou z, sz a jz větry.

Budovy a památky
Dne 1. července 1935 měla obec čp. na s. straně obce 
v lukách na č kat je pomník generála Schwerina, který tu 
v sedmileté válce při obléhání pruským vojskem Prahy 
padl. Podrobně viz příloha. ‚Školní budova –provisorní 
postavena v r 1913 a 1920. Podrobně viz školní kronika.

Hřbitov – není
Pohřbíváme do Kyj, kam je obec přifařena (ř.k.)

Kaplička
Při cestě v humnech na křižovatce blíže transformátoru 
na č kat. je kaplička s obrázkem Jana nepomuckého, 
před nímž v máji modlí se věřící katolíci. Většinou staré 
babičky s vnuky a vnučkami. 

Křížek
na v konci obce při rozcestí k Dubči a Dol. Počernicům 
jest železný kříž na kameném podstavci. 

na veřejném statku č kat. 324 před školou byl postaven 
v r 1933 k návrhu pisatele tělocvičnou jednotkou „So‑
kol“ žulový pomník s deskou –plaketou t.G. Masaryka 
prvního presidenta.K němu na podzim 28.x.33 odhale‑
na i desky se jmény padlých ve světové válce:
ctibůrek Václav, Kliner antonín, Kliner Karel, Racek al‑
ois, Sluníčko Josef, totzauer Josef

�

Okrašlovací	 spolek, který existoval až do jara 1935 
oplotil místo, kde pomníček stojí, již v r 1930 drátěným 
plotem. teren upravily školní děti.

typických starých budov není. Starší budovy vymizely. 
Čp.1.‑17 snad nejstarší byly přestavěn a původní ráz 
setřen. bourání čp.5(patří františku a antonii Wer‑
nerovým) dobře jsem si všiml, jak se stavělo před 
200‑250 lety tak asi byly staré všechny stavby čp 1‑12 
v této době: Jíl uhněten a do něho vmačkány i drobné 
kamínky. zdi proto byly velice silní 80‑100 cm. Stavby 
neměly téměř základu.

Stromoví 
na stromoví jsme chudí. Pro malou vrstvu ornice 
a spodní vlhkost nedaří se tu ušlechtilým odrůdám 
ovocného stromoví. nejspíše ještě otužilá hrušeň. Půda 
vyhovuje divokým topolům, vrbám a olším. novostaveb‑
níci u svých domků sází ovocné krsky a čekají, jak těm se 
tu bude dařiti. Rozmáhá se pěstování révy vinné taktéž 
v zahrádkách. V letech 1910‑1918 bylo vysázeno v obci 
mnoho akátů a javorů. bohužel byly většinou zničeny 
dětmi. Pozdní mrazy v r 1929 dílo dokonaly... (úryvek 
z nejstarší dochované štěrboholské kroniky kronikáře Buňaty)

pokračování příště
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RoK 1840 – SVatEbní ÚMLuVa

●	Dne 30.11.1840 oženil se Václav Malý s Marií roze‑
nou Procházkovou. K tomuto sňatku byla předem 
sepsána svatební úmluva v tomto znění: „Dne níže 
psaného stala se dobrovolná a nezrušitelná úm‑
luva mezi tomášem Malým , otcem jeho syna Vá‑
clava, jakožto ženichem se strany jedné, pak mezi 
Václavem a alžbětou Procházkovými, manželi je‑
jich dcery, jakožto nevěstou se strany druhé.

●	Slibujou sobě tyto nastávající manželé upřímnost 
a věrnost manželskou až do smrti. Věnuje tomáš 
Malý svému synu Václavovi domek čp. 15 ve 
Štěrboholech, dva koně, jeden vůz, jeden plouh, 
3 brány, jednu krávu, jednu prasnici a pachtovaný 
pole, jak od slavnýho panství michelskýho, tak au‑
rimskýho těm mladým do užívání.

●	naproti tomu Václav a alžběta Procházkovi 
manželé, věnují jejich dítěti domek čp.28 ve 
Štěrboholech a jednu krávu těm mladým do 
společného užívání”.

RoK 1866 – náVŠtěVa PoMníKu SchWERIna
●	dne 14.8.1866 se zapsal do Pamětní knihy u pom‑

níku Schwerina „beneckendorf‑hindenburg ma‑
jor ve výslužbě” ve službách Johanitů a jeho syn, 
Paul von hindenburg, druhý důstojník ve 3. pěším 
pluku, gardového regimentu v kompanii 1866 
trutnov.

●	Rovněž se zde podepsal bedřich Karel, princ Pruský 

a albrecht princ Pruský se svým pobočníkem ryt‑
mistrem von Radeckým.

RoK 1866 – ubytoVání PRuSKých VoJáKů
●	v roce 1866 byly Prusové ubytováni po chalupách. 

byli to starší muži, kteří se bojů nezúčastnili. 
Jednalo se pravděpodobně o zálohu vojska. Vojáci 
nebyli nijak zlí. Rozdávali dětem suchary a v cha‑ 
lupách častovali obyvatele kávou, jež ve vsi byla 
pochoutkou – (káva se vařila jenom o posvícení).

RoK 1890 – SČítání obyVatEL
●	v roce 1890 měly Štěrboholy pouze 34 domy a 240 

obyvatelů

RoK 1894 – SILnIcE
●	ze Štěrbohol k Dolním Počernicům byla zřízena 

nová silnice. K Dubči byla silnice vybudována  
v r. 1902.

RoK 1895 – SLuha obEcní – StRážníK
●	V prosinci r. 1895 – obecní výbor přijmul „sluhu 

obecního” za plat 100 zlatých ročně služného a 3 
míry pole na vydržování kance a to pod výminka‑
mi, že musí 3x za den zvoniti, pak musí donésti 
všechny posílky po obci a k úřadům, dále musí 
vartovat po obci hlídku od l 0. hodiny večerní do 
4. hodiny ranní. obecní výbor přijmul jednohlasně 
do obecní služby pana Václava Šimona, zdejšího 
příslušníka od 1.ledna 1896. ...

pokračování příště

kronikář. J.Pláteník

v datech historie
Štěrboholy
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co se v poslední době 

událo 

Proběhla úspěšná likvidace černé skládky panelů 
u nových Štěrbohol v blízkosti štěrboholského 
potoka – potencionální několikaleté nebezpečí 

pro děti a ekologická zátěž.

●	osadili jsme ulici Ústřední radarem pro sledování 
rychlosti.

●	na žádost místních obyvatel byla na křížení ulic 
Ústřední, novoštěrboholská a Violkova omezena ry‑
chlost na 30 km/h.

●	Po krádeži herních prvků na dětském hřišti v ulici 
u Školy se zastupitelstvo usneslo, že bude investovat 
300.000,‑ Kč na dobudování tohoto hřiště a zabezpečí 
ho oplocením. termín realizace je říjen 2008.

●	V září byla jmenována nová ředitelka zŠ a MŠ 
Štěrboholy paní Mgr. Eva Kollmannová. Jsme rádi, že 
se vedení školy ujímá člověk, který zde bydlí.

●	nadále budou dle plánu probíhat průběžné opravy 
komunikací a chodníků v celé městské části. Proto 
žádáme občany o trpělivost a shovívavost při realizaci 
výstavby.

●	během podzimu se budeme opět snažit získat 
prostředky z fondů Evropské unie na vybudování 
parku hrušov II. s in‑line dráhou. termín předběžné 
realizace, pokud uspějeme, v roce 2009/2010.

●	neustále sháníme subjekty na spolufinancování 
přestavby základní a mateřské školy. termín zahájení 
se posunul na rok 2010. V současné době je projekt 
rekonstrukce školy ve stádiu územního rozhodování.

●	uvažujeme o zřízení 
pracoviště czEch PoInt 
v budově úřadu městské 

části s možností výpisu z katastru nemovitostí, výpisu 
z rejstříku trestů atd. 

●	Poslední srpnovou neděli se konaly v Dubči‑ Mýtě 
na Mysliveckém rybníku dětské rybářské závody, 
kterých se účastnily i děti ze Štěrbohol. ondra Ševít, 
David Konopka a Míša trčková. Všichni účastníci 
nachytali. někdo více někdo méně. největší úlovek 
byl kapr o velikosti 52 cm. organizátorům se akce 
velmi zdařila, dík patří pánům horkému a Lacinovi 
z Dubče.

●	Radou hlavního města Prahy byl schválen a vy‑
brán náš projekt na vybudování „Sportovního 
a dětského hřiště“ v ulici u Drupolu. Realizace by 
měla započít v těchto dnech. financování je v sou‑
ladu s operačním programem Praha‑Konkuren‑ 
ceschopnost regionu soudružnosti Praha 2007‑2013 
– fonDy Eu.

a co se chystá? červen – říjen 2008

P

budoucí Sportoviště a dětské hřiště.
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S  tejně jako dveře školek a škol se otevřely 
počátkem září i dveře mateřského centra 
Klubiště. zahrádku s dětským hřištěm mohli 

rodiče s dětmi využívat téměř celé prázdniny, ale 
s blížícími se chladnými a deštivými dny bude herna 
opět vítaným místem setkávání. 

Při přípravě této sezóny (září 2008 – červen 2009) 
se stálá členská základna občanského sdružení Mc 
Klubiště potýkala se zajištěním pravidelného provozu 
v klubovně a herně. Původní maminky zakladatelky 
pomalu nastupují zpět do zaměstnání a nové, které by 
je v aktivitách Mc následovaly zatím nepřicházejí.

Provoz klubovny se nakonec podařilo ponechat ve ste‑
jném rozsahu, i když „s odřenýma ušima“, a tak doufe‑
jme, že se k nadšeným maminám ve Štěrboholech brzy 
někdo přidá …

PRaVIDeLný PRogRam

Klubovna s hernou
Pondělí a středa 9 – 11.30 hod. 
●	volná herna 

●	od 10.15 h dvacetiminutový prográmek dle rozvrhu

●	vstupné:: děti zdarma, doprovod 30,‑ Kč (v ceně ná‑
poj: čaj, káva, šťáva …).

angličtina hrou
Výuku,v kurzech od předškoláků až po dospělé vede 
rodilá mluvčí. Kurzy probíhají každý čtvrtek v klubovně 
Mc, v ulici K učilišti 50/13 (informace viz. související 
článek „V Klubišti je angličtina hrou“ v tomto čísle).

nabídka nových kurzů a programů pro maminky 
s dětmi.

BaBY SIgnS – Znakování batolat
Jak se domluvit s batoletem a kojencem? už jste slyšeli 
o způsobu komunikace s těmito dětmi přirozenými 
gesty a znaky?

Mc Klubiště pro vás chystá nový kurz který by mohl být 
otevřen od října. znakování obvykle umožní komuniko‑
vat s batoletem téměř o rok dříve, než se naučí mluvit. 
občas v této souvislosti slýcháme obavu, zda znakování 
nesníží motivaci dětí učit se mluvit. Dlouholetý výzkum, 
ale prokázal opak. Děti, které znakují, hovoří v průměru 
dříve, mají větší slovní zásobu a používají víceslovná 
spojení než jejich neznakující vrstevníci. Jakmile děti 
začnou používat slova, znaky se zcela přirozeně začnou 
vytrácet.

K dispozici jsou dva typy kurzů 
●	jednorázový kurz pro rodiče v ceně 799,‑ Kč (v ceně 

jsou tyto materiály: kniha „Průvodce znakováním pro 
rodiče“, DVD pro rodiče s videoslovníkem, DVD pro 
děti, rychlý přehled znaků na magnetu a 4 leporela) 

●	šestihodinový kurz pro rodiče s dětmi, který probíhá 
jedenkrát týdně 1 hodina., v ceně 1999,‑ Kč. V ceně 
jsou opět zahrnuty materiály: plyšová taštička bee‑
bo, přehled znaků, 2 leporela, DVD pro děti se 6 
znaky). na tomto kurzu se rodiče s dětmi naučí 37 
znaků přímo na kurzu a to pomocí medvídka bee‑
bo, tematických hraček, písniček a knížek. Rodiče se 
nejen seznámí s dalšími znakujícími dětmi, ale mají 
možnost diskutovat své pokroky či dotazy přímo 
během kurzu.

zájemci se mohou hlásit na tel:720 507 489 nebo službě 
Mc Klubiště.

S
klubiŠtě
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BŘIŠnÍ TanCe pro maminky s miminky 
a batolátky
V případě zájmu je možné zajistit také nový pravidel‑
ný program pro maminky s dětmi. Jedná se o břišní 
tanec pro maminky s miminky a batolátky (3m.‑24m) 
v šátcích (+ seminář na vázání šátků) – vhodné i pro 
těhotné. Do kurzů mohou být vloženy netaneční hodiny 
– např.o líčení, malování na hedvábí‑šátky a sklo‑svíčky 
používané pro tanec, zdobení šátků a kostýmů atd. 
zájemci o otevření tohoto kurzu mohou kontaktovat 
zástupce Mc (osobně při provozních hodinách nebo 
na kontaktech uvedených na webových stránkách 
www.klubiste.cz). 

Zahrádka s dětským hřištěm
za příznivých povětrnostních podmínek pro pobyt dětí 
venku je veřejnosti zpřístupněno dětské hřiště na zah‑
rádce Mc. a to v:Po a St od 12 – 18 hod. a v Út a Čt 9 
– 18 hod. návštěvníci jsou povinni řídit se provozním 
řádem hřiště uvedeným na objektu sídla Mc Klubiště., 
o.s. (v okně čekárny).

akce pro veřejnost
nejbližší akcí bude halloween s lampióny, který Mc 
Klubiště připravuje již po třetí. Více o programu této 
akce najdete v pozvánce nebo na webových stránkách 
Mc www.klubiste.cz.

V novém školním roce 2008/2009 pokračují 
v Klubišti již druhou sezónu kurzy anglického 
jazyka, které patří mezi nejúspěšnější stálé pro‑

gramy. Kurzy vedou zkušení kvalifikovaní lektoři, kteří 
pracují podle britských učebních programů a materiálů. 
Malé skupinky umožňují lektorovi individuální přístup 
a každému studentovi dostatek prostoru pro vlastní 
projev a aktivitu.

Kontakt s rodilým mluvčím umožňuje malým dětem 
seznámení s cizím jazykem naprosto přirozeným 
způsobem, hravé lekce plné anglických písniček, 
dětských říkadel a veselých pohybových aktivit jim 
pomáhají zábavnou a nenásilnou formou osvojit si 

základní komunikační obraty a první slovní zásobu. 
Výuka předškolních dětí probíhá za přítomnosti a mírné 
spoluúčasti dospělého doprovodu. 

Lekce pro školáčky jsou uzpůsobeny jejich schop‑ 
nostem, více se podobají klasickým výukovým hodinám. 
K povídání a hrám se přidává čtení a doplňování písem‑
ných textů. tímto způsobem si děti snadno prohloubí 
své znalosti ze školní výuky a ozkouší si používání 
angličtiny v praxi. 

Mateřské centrum má zájem nabízet volnočasové aktivi‑
ty celé rodině, proto nabídku jazykových kurzů doplňuje 
lekce pro dospělé. Mohou si tak i na rodičovské dovo‑
lené udržet a prohloubit znalost jazyka či procvičit své 
komunikační schopnosti v angličtině před návratem do 
zaměstnání. 

Rodičovská dovolená není podmínkou účasti na lek‑
cích, stejně srdečně jsou vítáni i pracující rodiče, babičky 
a dědečky, zkrátka všichni, kdo mají zájem učit se s námi. 
Kurz pro dospělé je veden konverzační formou, aby vyhověl 
co nejvíce zájemcům s různou úrovní znalosti jazyka.

v klubiŠti je

 angličtina 
hrou

V
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A	 HLAVNĚ	 DOBROU	 NÁLADU!

Klubiště vás srdečně zve na společné podzimní setkání

HaLLoWeen S LamPIÓnY
Přijďte	s	námi	prožít	svátek	Halloween!

Kdy: v	pátek	31.10.2008	od	16.00	hod.

Kde: 1.	část – v zasedací místnosti ÚMČ Praha–Štěrboholy v ulici K učilišti 298/16a,

 2.	část	–	od	18.00	hod. – lampiónový průvod ulicemi: K učilišti, Ústřední, 
  u Školy – k dětskému hřišti u kopce 
  – s ohňostrojem na závěr.

v	interiéru – obličejové malování, vyřezávání dýňových luceren, výroba 
kouzelnických hůlek a obřího lampiónu s rodinnými razítky, taneční rej 
strašidýlek, haloweenské omalovánky pro nejmenší a výborné napečené 
občerstvení z domácích kuchyní s kávou, čajem či svařáčkem.

venku – lampiónový průvod zakončený ohňostrojem a malým dárkem

závěr – případné dopapkání dobrůtek a nápojů.

Program:

Vstupné: dítě 50,‑ Kč, 
 doprovod a miminka zdarma

Velkou bramboru na výrobu vašeho rodin‑
ného razítka, které obtisknete na společný obří 
lampión (námět si můžete předem promyslet či 
předkreslit). zájemci o výrobu dýňové lucerny 
– menší/střední dýni a nůž, dále LaMPIÓn 
se svíčkou/žárovkou, strašidlácké doplňky 
– kloubouky, škrabošky, pláštíky …

Co s sebou:

Výuka, kterou vede rodilá mluvčí, probíhá každý	čtvrtek 
v klubovně Mc, v ulici K učilišti 50/13 dle následujícího 
rozvrhu:

●	13,05	– 13,50 h Angličtina pro začátečníky 
    (děti 3 – 4 roky)

●	14,00	–	14,45	h Mírně pokročilí (děti 5‑6 let)

●	14,55 – 15,40	h Mladší školáčci (7‑9let)

●	15,50 – 16,35	h Starší školáčci (10‑11let) 

2 pololetí o 20 výukových hodinách (výuková hodina 45 
min., předškolní dětí 35 min. 

Kurzovné se platí pololetně ve výši 1800,‑ Kč/dítě  
(90,‑ Kč/lekce), 2000,‑Kč/dospělý (100,‑Kč/lekce). 

Informujte se obratem o volných místech ve vámi 
zvoleném kurzu telefonicky na tel.:723 266 291 nebo 
e‑mailem na anGLIctIna@KLubIStE.cz. Aktuálně	
nabízíme poslední volná místa v kurzech pro školní 
děti !!! Dále	 připravujeme rozšíření nabídky ja‑
zykových kurzů o další výukové odpoledne. Do konce 
září plánujeme otevření dalších dvou kurzů, a to Kon‑
verzace pro dospělé a angličtina pro začátečníky II. 
(předškoláci 5‑6 let)!!! nenašli jste v naší stávající 
nabídce typ kurzu, který by vyhovoval vašim potřebám 
(např. začátečníci pro dospělé apod.)? Informujte 
nás o tom, určitě nejste sami, a snad tak pomůžete 
připravit kurz přímo pro vás... 

Barbora Vachková, dipl. ek.



1�

Škola 
Základní a mateřská Škola – Štěrboholy

záKLaDní ŠKoLa

organizace vyučování 
1. vyuč. hodina – 8,00 – 8,45
2. vyuč. hodina – 8,55 – 9,40
3. vyuč. hodina – 10,00 – 10,45
4. vyuč. hodina – 10,55 – 11,40
5. vyuč. hodiny – 11,50 – 12,35

organizace školního roku
Přehled prázdnin:
●	Podzimní prázdniny: 27. a 29. 10. 2008 (28. 10. 2008 

– státní svátek) 

●	Vánoční prázdniny: 22. 12. 2008 – 2. 1. 2009 (vyučování 
začne v pondělí 5. 1. 2009)

●	Pololetní prázdniny: 30. 1. 2009 

●	Jarní prázdniny: 2. 3. – 8. 3. 2009

●	Velikonoční prázdniny: 9. a 10. 4. 2009 

Školní vyučování bude ukončeno a žáci dostanou 
vysvědčení: 
●	I. pololetí 29. 1. 2009
●	II. pololetí 25. 6. 2009

Ve ŠKoLnÍm RoCe 2008/2009 BuDeme 
PoKRačoVaT V náSLeDujÍCÍCH PRojeKTeCH:

ukaž a vyprávěj
Již v říjnu nám žáci 3. ročníku představí blízkou osobu, 
oblíbenou věc či svého domácího mazlíčka.

Pracujeme v Centrech
Skřítek Štěrboholáček naplánoval Podzimní centra na 
24. 10. 2008. Děti si během dopoledne zkusí vyrobit 
např.dárkový předmět nebo si uvaří něco dobrého 
k snědku.

Rozhodni se sám
tento projekt je propojen s Portfoliem a zaměřuje se 
na samostatné rozhodování dětí, které prolíná všemi 
složkami vzdělávání a výchovy.

Kromě již zavedených projektů bude výuka letos obo‑
hacena o tyto nové projekty:

ekoškola
V rámci environmentální výchovy se budeme snažit 
o získání titulu Ekoškola. Prvním krokem k získání to‑
hoto oficiálního názvu je třídění odpadu. Proto v každé 
třídě budou umístěny žluté a modré nádoby, do kterých 
budeme třídit plast a papír.

Lidské tělo
Jde o celoroční projekt, který je částečně propojen 
s anglickým jazykem. Děti si každý měsíc budou zazna‑
menávat např. svou váhu a výšku.

Praha
V tomto projektu se budou děti seznamovat 
s nejznámějšími památkami Prahy. a to jak v průběhu 
projektových dnů, tak návštěvou samotných památek.

Školní družina
V září školní družina zorganizovala velmi zdařilou akci 
hoď si svůj koš, do které se zapojili i rodiče žáků.

Mgr.Eva Kollmanová, ředitelka ZŠ a MŠ
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MatEřSKá ŠKoLa

ŠKoLa V PŘÍRoDě aneB „InDIánSKou STeZKou“
Předškolní děti z mateřské školy byly dlouho připravovány 
na to, že prožijí 7 báječných dnů mimo svůj domov, většinou 
poprvé bez rodičů. 

Jednoho dne, krátce před odjezdem, dostaly důležitou zprávu. 
Indiánský náčelník bystré oko z kmene sídlícího ve Vřesníku 
požádal děti o pomoc při hledání sedmi ztracených per ze 
své čelenky. od toho dne začaly velké přípravy k přesídlení 
bledých tváří z Prahy do Vřesníku. Pondělní ráno před odjez‑
dem se obešlo bez slziček. 24 malých ručiček zamávalo 
svým nejbližším na rozloučenou a autobus se rozjel s dětmi 
vstříc novým dobrodružstvím. Vřesník nás uvítal slunečným 
počasím, příjemným personálem a útulným prostředím.

získat sedm ztracených per pro náčelníka znamenalo pro děti 
vypořádat se se spoustou „úkolů“. Všudypřítomný náčelník 
bystré oko doprovázel děti po celé dny. Každé ráno děti nale‑
zly od náčelníka vzkaz s úkoly a zajímavými náměty a nápady. 

a tak děti hledaly v encyklopediích vše zajímavé ze života 
indiánů a vymýšlely pro sebe indiánská jména. Svůj indián‑
ský kmen pojmenovaly Ikikijové a od této chvíle už dětem 
nikdo jinak neřekl. Děti si vyrobily čelenky s barevnými pery, 
pomalovaly bílá trička indiánskými vzory, vyrobily náhrdelníky 
se špičatými zuby a do ruky dřevěné pomalované tomahavky. 
Pro slavnostní chvíle se děti oblékaly do indiánských oblečků 
a scházely se před teepee postaveným na zahradě. Společně 
u teepee také tančily, bubnovaly na bubínky a „pokuřovaly“ vy‑
robenou dýmku míru. Pomyslný kouř děti důležitě vyfukovaly 
směrem k slunci, protože jsme slunce uctívali stejně jako in‑
diáni a přáli jsme si, aby nám druhý den opět vysvitlo. Každý 
večer jsme četli indiánské pohádky a s kytarou si prozpěvovali 
píseň „Indiánská skála“. na noc si děti zavěšovaly do oken vy‑
robené „lapače snů“ a věřily, že s ranním rozbřeskem a s lapači 
snů zlé sny zmizí a nastane nový den plný překvapení.

Děti poznaly mnoho krásných míst v okolí želivky a i ty 
nejmenší děti statečně zdolávaly dlouhé výlety a členitý 
terén. Vždyť nejdelší výlet k „Paní Skále“ měřil pět kilometrů. 
téměř každý den se děti projížděly na ponících, kteří byli us‑
tájeni hned v našem areálu. a aby koníci věděli, že jsou mezi 
indiáni, vyzdobili jsme je při slavnostních chvílích čelenkami 
s barevnými pírky a pomalovaným pončem.

Děti si obohatily svůj slovník o nové výrazy ze života indiánů. 
oblíbenými slovy byla „žhavá koule“ (slunce) a „suchá noha“ 
(neprší). Ve znakové řeči si mezi sebou ukazovaly „ty jsi můj 
bratr“ a nebo „Já jsem smutný“, ale ve skutečnosti nebyl 
smutný vůbec nikdo.

Poslední den čekala děti cesta za pokladem. na mnoha 
stanovištích měly děti připraveny sportovní i vědomostní úko‑
ly, jejichž splnění podmiňovalo pokračování v cestě. a tak jsme 
stříleli po bizonech (k tomu nám posloužil silný vyvrácený 

kořen stromu), plížili se, abychom nebyli zajati jinými indiány, 
se zavázanýma očima jsme šli podle lana mezi stromy, cho‑
dili po lávce „nad kaňonem“, měřili síly v přetahování lanem 
a naučili se indiánskému běhu. na konci čekala už jen značka, 
která dětem prozrazovala, že poblíž je schovaný poklad. na 
každého čekalo spoustu sladkých i jiných překvapení, které už 
dopředu pomohli nachystat ochotní rodiče.

Poslední večer nás čekalo opékání buřtů a balení zavazadel. 
Děti si domů odvážely talismany – dřevěné koníky, diplomy, 
nalezený poklad a deníčky plné nakreslených zážitků. Pro 
nás učitelky byl odměnou pocit, že jsme domů odjížděly se 
spokojenými dětmi, které získaly pocit většího sebevědomí, 
samostatnosti a našly nové kamarády.

oHLéDnuTÍ Za jaRmaRKem:
Dva dny v měsíci červnu probíhala výstava výtvarných 
prací dětí mateřské školy s možností si některé dětské 
výrobky zakoupit. Děti pomáhaly připravovat výstavu 
a samy se pak účastnily celé akce. Vybíraly vstupné, nabí‑
zely své výrobky a získané korunky ukládaly do kasičky. 
Do pamětní knížky nám tak přibylo spoustu pěkných slov 
a ocenění a do kasičky celých 9 510,‑ Kč. Proto bychom 
chtěli touto cestou ještě jednou poděkovat všem, kteří 
naši výstavu navštívili a přispěli tak dětem mateřské školy 
na nákup dalšího výtvarného a pracovního materiálu. 

Yvona Grunclová
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hraje pouze rekreačně. Sekce tenisu, která vznikla při odd‑
ílu kopané jako doplňkový sport se zapojila před třemi lety 
do pražské soutěže veteránů probíhající v letním období a 
koncem roku bude pořádat již devátý ročník tzv. Vánočního 
turnaje pro členy a příznivce SK, předběžný termín je 
20.12.2008. Činnost sekce řídí Mgr.Stanislav Monček, který 
je zároveň kapitánem mužstva veteránů, které v letošním 
ročníku skončilo ve III.třídě na pěkném čtvrtém místě za 
mužstvy Ltc zbraslav, Sokol Královice a zMz záběhlice 
aStRa a nechalo za sebou mužstva tK Konstruktiva c, tJ 
Montáže, to tEMPo a Sokol hostivař b.

Družstvo veteránů hrálo v obsazení:
Muži	nad	45	let: 1‑Jiří tůma, 2‑Josef zvonič, 3‑Jiří bláha
Ženy	nad	40	let: Svatava Kadlecová
Muži	nad	60	let: 1‑Stanislav Monček, 2‑Václav Vaňkát

V zápase se hraje 6 utkání ‑ zápas jedniček, dvojek, 
šedesátníků, žen a čtyřhra mužů a smíšená čtyřhra. 
Mužstvo získalo v tabulce 10 bodů (vítěz 14 bodů)

Velice zajímavé bylo derby se Sokolem Královice 
adeptem na vítěze skupiny, když jsme hráli na body 3:3, 
sady 6:6 a bohužel prohráli na gemy 59:51.

Pro mužstvo získala nejvíce bodů Svatava Kadlecová 
– 10 bodů, Josef zvonič 8 bodů, Stanislav Monček 7 
bodů, Jiří tůma 4 body a Jiří bláha 1 bod.

Mužstvo hraje domácí zápasy na kurtech ve Štěrboholech 
pronajmutých od nájemce sportovního areálu. Je škoda, že 
tyto kurty nejsou prakticky skoro vůbec využívány mládeží 
a jen málo místními občany a sportovci. Je to cenou za 
pronájem kurtu (130,‑Kč/hodinu) nebo nezájmem ?

Kontakt na SK Viktoria Štěrboholy – Drobná 14, 102 00 
Praha 10

Mgr. Stanislav Monček

sk viktoria
Štěrboholy

S portovní klub byl založen v roce 1929 a v příštím 
roce 2009 oslaví 80.let své existence. 

V současné době má klub oddíl kopané s největším 
počtem členů, oddíl volejbalu a sekci tenisu.

Činnost klubu je mezi výročními schůzemi řízena 
sedmičlenným výborem. Současný výbor pracuje ve 
složení:
●	Ing.Václav Vaňkát předseda
●	Karel horčík místopředseda
●	Ing.Jiří hanzalius hospodář
●	Jiří bárta tajemník
●	Mgr.Stanislav Monček výkonný sekretář
●	Ing.zdeněk Edlman člen výboru
●	Člen výboru za sekci volejbalu 

oddíl kopané má v soutěžích dvě mužstva dospělých 
a to ve II.třídě a v I.a třídě, dále družstva starší a mladší 
přípravky. 

Činnost oddílu kopané řídí pětičlenný výbor jehož 
předsedou je Karel horčík. oddíl volejbalu nehraje soutěž, 

S



1�

tj sokol
Štěrboholy

nechcete se věnovat pouze jednomu sportu? baví Vás 
pohyb, chcete poznat různé sportovní aktivity? Láká Vás 
naučit se i věci, které dnes mnoho lidí neumí? chcete 
cvičit, běhat, skákat prostě dobře se bavit? Pokud si 
odpovídáte ano, jsou tu pro Vás pravidelná cvičení a další 
akce odboru všestrannosti tJ SoKoLa ŠtěRbohoLy.

a jaký program nabízíme?
●	vybudování kvalitního všestranného pohybového 
 základu, který je nutným předpokladem pro pozdější 
 sportovní specializaci

●	zdravotně a kondičně orientované cvičení  
 a pohybové aktivity.

●	základy sportovní gymnastiky.

●	aerobní a posilovací cvičení

●	sportovní hry ( florbal, fotbal, basketbal, volejbal…)

to vše můžete nalézt pravidelně od pondělí do pátku  
v sokolovně.

PřIJĎtE MEzI náS, hLaVně DětI !

Odbor všestrannosti – vstup do sokolovny z Granátnické ulice.

ODDĚLeNí DeN	cVIčeNí čAS	cVIčeNí cVIčí	 ceNA	čLeNSkÁ)/ROk

Rodiče a děti: Úterý 17,00 – 18,00 Marcela tmejová 220,‑ Kč

Všestrannost žactvo 5‑7 let Pondělí 17,00 ‑ 18,00 Radka urbanová 70,‑ Kč

Všestrannost žákyně Čtvrtek 17,00 – 18,00 Marcela tmejová 70,‑ Kč

Všestrannost žáci Čtvrtek 16,00 – 17,00 Přemysl Dušek  70,‑ Kč

ženy
Pondělí 19,00 – 20,30 150,‑ Kč

Středa 19,00 – 20,30

zdravotní cvičení Úterý 18,00 – 19,00 Marcela tmejová 70,‑ Kč 

oddíl nohejbalu Pátek 18,00 – 20,00 Jan Lapka 150,‑ Kč

Muži – sálová kopaná Úterý 19,00 – 21,00 150,‑ Kč

JuDo Dospělí / Děti bude upřesněno bude upřesněno p.Čuchal 150,‑/70,‑ Kč

SK VIKtoRIa
přípravka Pondělí 15,30 – 17,00

zdarma
kopaná Pondělí 15,30 – 17,00

Zápisy se konají vždy v příslušných cvičebních hodinách jednotlivých oddělení

oDboR VŠEStRannoStI – záPIS oD 6.10.2008

knihovnaVážení a milý čtenáři,

k 1.9.2008 je v knihovně cca 8000 knih. Žánry knih jsou různorodé: dětská, naučná, klasická beletrie a nechybí ani 
poezie a literatura faktu. Každý měsíc jsou nakupovány nové knihy, od ledna 2008 přibylo téměř 100 novinek. Knihovna 
je Vám k dispozici každé pondělí od 16.00-17.30. Po dobu návštěvní doby knihovny je zdarma přístupný internet.

KNIH JE DOST A ČTENÁŘŮ MÁLO !
Těším se na Vás, 

Vaše knihovnice Petra Mrázková
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klub
Již řádku let v naší městské části naši senioři udržují svůj 
klub. Jezdí na výlety, pravidelně se dvakrát do týdne 
scházejí k různým rozpravám a diskusím nad obyčejnými 
věcmi všedního života.

Dne 29.5.2008 se šterboholští senioři prošli Dendro‑
logickou zahradou v Průhonicích. Měsíc květen je jeden 
z nejhezčích měsíců v zahradě a tak uprostřed květinové 
krásy nabrali novou sílu a energii. zúčastnilo se celkem 
29 seniorů z naší městské části. senioři

Vážená redakce,

I my senioři jsme se zájmem uvítali vydání Štěrboholských 
listů určitě to pomůže dozvědět se co je u nás nového 
nebo co se chystá. Máme přání, aby se v listech našlo 
místo i pro nás seniory.

 a tak jsme se šli podívat do klubu, kde se scházejí starší 
občané Štěrbohol. Je pravda, že převahu mají ženy, ale 
zastihli jsme zde i jednoho muže, který se evidentně 
nenudil. a jaký je program ? Především je zde výborná 
pohoda a vždy ochotné uši, které dovedou naslouchat, 
když je někomu ouvej. tady totiž nikdo není sám. Pokud 
zapomenou všichni, zde pamatují jak na narozeniny tak 
na svátek. Při kafíčku se dozvíte co právě roste na zah‑
rádce, jak nejlépe uvařit povidla, nebo který z politiků 
by si měl jít zkusit jak se žije normálním lidem. a co nám 
řekli na rozloučenou?

…… rádi bychom vám vyprávěli, jak tady ve Štěrboholech 
vypadalo naše dětství, škola, hry, jak jsme prožívali 
dobré i zlé. to je také historie. a věříte, že i ve stáří je 
možné se smát, i když něco bolí ?

náš první příspěvek je básnička!

Byla kdys vesnička

klidná a tichá

bylo snad i slyšet,

když někdo vzdychá.

Kytičky v zahrádkách

tak sladce voněly

motýlci, včeličky

nad nimi létali.

Ráno, když na trávě

leskla se rosa,

na lukách sekáčům

zvonila kosa.

Ptáčkové zpívali,

byl krásný den

byla to pohádka

nebo snad sen?

Dnes pravda jiná je,

všechno se změnilo

vesničku malou

město pohltilo. 

Staví se bytovky,

haly, supermarkety

květy tu nevoní,

páchnou tu výfuky.

Silnicí v autech

se šílenci řítí

kytičce ve smogu

nelze už žíti. 

Zmizela příroda

dostala vale,

zbyla jen vzpomínka

- dík radiále. 

O	MALé	VeSNIčce

autorka básně paní Prokopová

seniorů
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Již řádku let v naší městské části naši senioři udržují svůj 
klub. Jezdí na výlety, pravidelně se dvakrát do týdne 
scházejí k různým rozpravám a diskusím nad obyčejnými 
věcmi všedního života.

Dne 29.5.2008 se šterboholští senioři prošli Dendro‑
logickou zahradou v Průhonicích. Měsíc květen je jeden 
z nejhezčích měsíců v zahradě a tak uprostřed květinové 
krásy nabrali novou sílu a energii. zúčastnilo se celkem 
29 seniorů z naší městské části. senioři

seniorů

Vážená redakce,

I my senioři jsme se zájmem uvítali vydání Štěrboholských 
listů určitě to pomůže dozvědět se co je u nás nového 
nebo co se chystá. Máme přání, aby se v listech našlo 
místo i pro nás seniory.

 a tak jsme se šli podívat do klubu, kde se scházejí starší 
občané Štěrbohol. Je pravda, že převahu mají ženy, ale 
zastihli jsme zde i jednoho muže, který se evidentně 
nenudil. a jaký je program ? Především je zde výborná 
pohoda a vždy ochotné uši, které dovedou naslouchat, 
když je někomu ouvej. tady totiž nikdo není sám. Pokud 
zapomenou všichni, zde pamatují jak na narozeniny tak 
na svátek. Při kafíčku se dozvíte co právě roste na zah‑
rádce, jak nejlépe uvařit povidla, nebo který z politiků 
by si měl jít zkusit jak se žije normálním lidem. a co nám 
řekli na rozloučenou?

…… rádi bychom vám vyprávěli, jak tady ve Štěrboholech 
vypadalo naše dětství, škola, hry, jak jsme prožívali 
dobré i zlé. to je také historie. a věříte, že i ve stáří je 
možné se smát, i když něco bolí ?

náš první příspěvek je básnička!

Byla kdys vesnička

klidná a tichá

bylo snad i slyšet,

když někdo vzdychá.

Kytičky v zahrádkách

tak sladce voněly

motýlci, včeličky

nad nimi létali.

Ráno, když na trávě

leskla se rosa,

na lukách sekáčům

zvonila kosa.

Ptáčkové zpívali,

byl krásný den

byla to pohádka

nebo snad sen?

Dnes pravda jiná je,

všechno se změnilo

vesničku malou

město pohltilo. 

Staví se bytovky,

haly, supermarkety

květy tu nevoní,

páchnou tu výfuky.

Silnicí v autech

se šílenci řítí

kytičce ve smogu

nelze už žíti. 

Zmizela příroda

dostala vale,

zbyla jen vzpomínka

- dík radiále. 

O	MALé	VeSNIčce

autorka básně p. Prokopová
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ŠTěRbohoLSKé LISTy
MČ Praha 10 – Štěrboholy, RoČNÍK I. – říjen 2008, vychází 
kvartálně
VyDAVATEL: Městská část Praha Štěrboholy
REGISTRACE: povolena MK ČR E 18290
REDAKCE: 
Ústřední 35/15, Praha 10, 102 00
tel: 272700453, fax: 272701734
e-mail: sterboholy@zris.mepnet.cz
www.sterboholy.cz

REDAKČNÍ RADA
Předseda: František Ševít
Členové: Mgr.Martina Petráčková, Jan Pláteník, Jana Vydrařová, 
   Indra Vostrá
GRAFICKÁ ÚPRAVA A SAzbA – VLhAdesign (www.vlha.cz)
Není-li uvedeno jinak, fotografie pořídila redakce.
PŘÍJEM INzERCE: e-mailem nebo po telefonické domluvě
Uzávěrka tohoto čísla: 20. 9. 2008
Příjem inzerce do dalšího čísla: 15. 12. 2008
Uzávěrka příštího čísla: 15. 12. 2008
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inzerce

Ceník inzerce ve zpravodaji ŠTěRBoHoLSKé LISTY (formát B5)

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

PoHŘeBnÍ SLuŽBa – PaVeL STáReK
Poskytujeme kompletní smuteční služby 
na těchto adresách: Praha	10	-	Štěrboholy

Andersenova	6
tel.:	602	220	894

Praha	7	-	Letná
Ovenecká	3
tel.:	233	377	194

nonSToP SLuŽBa TeL.: 602 220 894 www.atropos.cz

Ing. František Rosík
Pojišťovací poradce

Životní a úrazové pojištění

Pojištění majetku a odpovědnosti občanů

Pojištění motorových vozidel

Penzijní fond České pojišťovny

ČP – INVEST

hypoteční úvěry

Nedokončená 18, Praha 10 

Štěrboholy 10200

tel.: 272700301

mobil : 605563979

f.rosik@seznam.cz

frosik@servis.cpoj.cz

Konzultace, revize pojistných smluv, doporučení – zdarma



nedaleko Europarku

ı	dospělí	160,-	Kč	/	50	min,	
	 –	permanentka	na	10	vstupů	1.250,-	Kč

ı	děti	od	6-ti	do	15-ti	let,	důchodci	a	ZTP	120,-	Kč	/	50	min.
	 –	permanentka	na	10	vstupů	1.000,-	Kč

ı	dítě	do	6-ti	let	v	doprovodu	dospělého	zdarma	/	50	min.
	 –	druhé	dítě	do	6-ti	let	v	doprovodu	dospělého	40,-	Kč	/	50	min

ı	pronájem	jeskyně	max.	9	osob	1.000,-	Kč	/	50	min

Navštivte Solnou jeskyni v blízkosti nákupního centra Europark.

Jedna hodina v čistém ionizovaném ovzduší 
je srovnatelná s třídenním pobytem u moře 

a má příznivý vliv na psychiku a zdraví dětí i dospělých.

Pobyt v solné jeskyni příznivě působí při léčbě následujících chorob:

ı	onemocnění	horních	cest	dýchacích
ı	astma
ı	alergie
ı	dermatologické	problémy	
	 např.	lupénka,	atopické	ekzémy
ı	akné,	celulitida
ı	srdeční	a	cévní	choroby
ı	poruchy	krevního	oběhu
ı	snížená	funkce	štítné	žlázy
ı	poruchy	nervového	systému
ı	onemocnění	a	poruchy	zažívacího	traktu
ı	stavy	přepracovanosti
ı	poruchy	imunity

Otevírací doba: 
po	-	pá:	10:00	-	20:00	
so	-	ne:	14:00	-	19:00

Vyhrazené hodiny pro rodiče s dětmi: 
po	-	pá:	10:00	-	17:00	
so	-	ne:	14:00	-	17:00

Procedura začíná každou celou hodinu a trvá 50 minut. 

Ceník:

www.jeskyne.ueuroparku.cz
 K	Valu	9,	102	00	Praha	10	Štěrboholy	
tel:	+420	720	186	200


