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Vážení spoluobčané,
přináším Vám nové informace v začínajícím 

jarním období. Situace kolem pandemie Covidu-19 
není jednoduchá, zajisté jste všichni již přehlceni 
informacemi ze všech možných médií. Vládní na-
řízení se zdají být chaotická, nouzový stav střídá 
pandemický zákon. Přesto všechno si vás dovo-
lím ze své pozice starosty městské části vyzvat 
k maximální ohleduplnosti k sobě i ostatním a ke 
snížení sociálních kontaktů na minimum tak, aby-
chom tuto dobu všichni přečkali ve zdraví.  

K ostatnímu dění v naší městské části mohu 
sdělit následující informace. S koncem zimy – 
v závěru krutých mrazů a pak následného oteplení 
dochází jako každoročně k lokálním haváriím na 
vodovodním řadu. Nejvíce trablů si užili občané 
ulic K Učilišti a Nepravidelná. Poslední dny dá-
vají zabrat jak správci sítě, tak i nám. Bohužel se 
v této lokalitě nalézá jedno z nejstarších vedení vo-
dovodu v naší městské části. Před 15 lety, kdy zde 
naše MČ opravovala dešťovou kanalizaci, která 
je v naší správě, jsme vyzvali správce – Pražské 
vodovody a kanalizace (PVK) k možné výměně 
potrubí v celém úseku. V tu dobu se k akci ne-
připojili a důsledkem toho jsou právě tyto havá-
rie. V rámci chystané výstavby v ulici K Učilišti, 
jsem vyzval investičního ředitele PVK k možné 
spolupráci s investorem. V době, kdy píši tento 
úvodník, jsem ještě neobdržel odpověď. Doufám, 
a budeme s kolegy zastupiteli pro to dělat vše, že 
se v budoucnu situace v této lokalitě zlepší. Stavba 
investora NEOCITY – bude zahájena s největší 
pravděpodobností v květnu 2021. 

Přípravy na zahájení provozu 2. stupně Zá-
kladní školy Štěrboholy jsou v plném proudu. Spo-

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.

lečně s vedením školy pracujeme na tom, abychom 
od 1. 9. 2021 otevřeli jednu třídu 6. ročníku. 
V letních měsících nás čeká vybavení nové kme-
nové učebny 6. ročníku, přesun a nové vybavení 
počítačové učebny, vybavení nové jazykové resp. 
multimediální učebny, realizace cvičné kuchyňky 
a pracovní dílny v suterénu školy. V roce 2022 bu-
deme pracovat na realizaci nové společné učebny 
pro fyziku, chemii a přírodovědu a nové učebny 
výtvarné výchovy v suterénu školy. Spolupracu-
jeme s projektanty a firmou, která se zabývá ná-
vrhy právě těchto speciálních učeben. Financování 
předpokládáme částečně z vlastních zdrojů a čás-
tečně z dotace MŠMT na modernizaci a rozvoj 
školství. Počítáno je také s novými sociálními za-
řízeními pro 2. stupeň a s rekonstrukcí venkovní 
toalety přístupné ze zahrady školy.

Na únorovém zasedání zastupitelstva jsme 
schválili rozpočet MČ na rok 2021 v celkové výši 
25 455 500 Kč jako schodkový. Schodek ve výši 
481 500 Kč je způsoben nedočerpanou dotací 
z vedlejší hospodářské činnosti z minulého ob-
dobí. Zvukové záznamy ze zasedání zastupitel-
stva MČ najdete na www.sterboholy.cz.

Co se týče investic v roce 2021, počítáme 
zejména s následujícími akcemi: oprava a od-
vodnění mlatových cest v Parku Hrušov, napo-
jení zámkové dlažby na chodníku pod Lidlem, 
stavební úpravy na nových přechodech v ulici 
Pod Areálem, Smart WC do Parku Hrušov, 
nové venkovní WC a sklad hraček v MŠ Štěr-
boholy, dovybavení učeben a stavební úpravy 
pro 2. stupeň ZŠ Štěrboholy, stavební úpravy 
v tělocvičně v ulici Granátnická, příprava do-
kumentace projektu Komunitního centra v ulici 
K Učilišti, údržba chodníků a nutné opravy na 
komunikacích a dešťové kanalizaci v naší správě, 
postupné úpravy a zakrytí stanovišť pro nádoby 
tříděného odpadu.

Přeji Vám pevné zdraví a mnoho sil do 
jarních měsíců. 

František Ševít
starosta

AKTUÁLNÍ 
NÁVŠTĚVNÍ DNY A HODINY:

PONDĚLÍ A STŘEDA
8:00–10:00 a 15:00–18:00
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KLUBOVKA

VODOROVNĚ: A. Oznámit úřadům; Přístav; Slov. 
pádová otázka; B. Značka sýra; Sledy; Opasek; C. Ji-
hoevropan; Vzorec nitridu tantalu; Mravověda; Ma-
ďarské sídlo; D. 1.DÍL TAJENKY; E. Citoslovce údivu; 
Batoh; Úlovek; Patřící Olze; F. Angl. muž; Sloven. 
ary; Druh; Indonés. atol; Slepičí slabika; G. Mytím od-
stranit; Jedovatá květina; Je možno; Postava opery: 
Kovařovic – psohlavci; H. Pobídka; 2. DÍL TAJENKY; 
Citoslovce bolesti; I. Angl. ano; Polévkový knedlíček; 
Zakladatel Tróje; Inic. básníka Neumanna; Římsky 
495; J. Mlha s obsahem kouře; Domácky Dagmar; 
Vojenský pakt; Sloven. Irové; K. Pohádková bytost; 
Estonec (řídce); Cizí ženské jméno; Mezinárodní kód 
Bouvetova ostrova; Inic. Hegerové; L. Alenčin; 3. DÍL 
TAJENKY; Domácky Olga; M. Oddělení v nemocnici; 
Pobídka; Rusky tento; SPZ Ústí nad Labem; Jméno 
McBaina; N. Vlastní sobům; Zmatek; Běloveská ky-
selka; Tu máš; O. Hudební značky; Kyselá pochutina; 
Jméno zpěvačky Sumac; SVISLE: 1.Rovněž (z lat.); 
Vidiny ve spánku; Místnost pro koně; 2. Značka čis-

tícího prášku; Janáčkova akademie múzických umění; 
Jméno Destinnové; Pres; 3.  Skrytý; Existují; Bod 
v judu; 4. Vespod; Vanout; Náš automobilový závodník 
F1; Spojka; 5. Dušnost; Cikán; Česká politická strana; 
Platit clo; 6. Třesení (zast.); Plk; Bědovat; Úrodná 
místa v poušti; 7. Oslovení muže; Citoslovce troubení; 
Pohár; Verneův kapitán Nautilla; 8. Šaty (slovensky); 
Zkr. souhvězdí Rys (Lynx); Domácky Eliška; Pilot; 
9. Vyrývání; Náš herec; Anglicky jedna; Anglicky hla-
sovat; 10. Základní číslovka; Horolezecká pomůcka; 
Symetrála; Rozněcovat; 11. Sušenka; Opotřebovat jíz-
dou; Státní bezpečnost; Tímto směrem; 12. Temnota; 
Znaménko sčítání; Nádoba u studny; Starověké město 
na Tigridu; 13. Zn. Oerstedu; Běžecké lyže; Domní-
vat se (zast.); Části domu; 14. Purpur; Domácky Iva; 
Hod; Domácky Leona; 15. Planetka; Německá auto-
mobilka; Plaz.
POMŮCKY: ITEM, OPLT, ELAM, BAJ, AJU
ŘEŠENÍ Z MINULÉHO ČÍSLA: 
Štěstí přátele získává a neštěstí prověřuje.

ZÁPIS do ZŠ Štěrboholy

1. 4.–23. 4. 2021

Zápis do 1. ročníku ZŠ Štěrboholy pro školní rok 
2021/2022 se s ohledem na aktuální vývoj pandemie
uskuteční bez přítomnosti zákonných zástupců a dětí  

ve škole.

K zápisu je třeba dvou kroků:

•  REGISTRACE v aplikaci Škola OnLine 
Aplikace je přístupná od úterý 9. 3. 2021 a uzavřena 
bude v pátek 16. 4. 2021 ve 23.55 hodin.

•  DORUČENÍ potřebné dokumentace 
Formulář Žádosti o přijetí (příp. Žádosti o odklad 
školní docházky) obdrží zákonný zástupce po registraci 
v potvrzujícím e-mailu a s kopií rodného listu dítěte 
doručí škole nejpozději do 23. 4. 2021.

Více na www.zssterboholy.cz
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ZPRÁVY 
ZE ZASTUPITELSTVA MČ

Usnesení zastupitelstva
MČ Praha-Štěrboholy 

listopad 2020–leden 2021

ZASTUPITELSTVO 
MČ PRAHA-ŠTĚRBOHOLY

bere na vědomí
plnění rozpočtu městské části na rok 2020 

schvaluje
žádost Základní školy a Mateřské školy Praha 
10 – Štěrboholy o navýšení provozní dotace na 
rok 2020 o částku 200 000,00 Kč; 
poskytnutí finančního daru ve výši 30 000,00 Kč 
na činnost předškolky Kulíškov ve Sportovním 
areálu HAMR Štěrboholy;
odpis pohledávky nevymožené pokuty z pře-
stupku ve výši 1 500,00 Kč, vedené pod č.j. MČ 
P-Š 723/2014 z důvodu úmrtí povinného;
úpravy rozpočtu městské části na rok 2020 

souhlasí
s přijetím následujících opatření v souvis-
losti se zákazem provozování sportovišť od 
9. 10. 2020: MČ Praha-Štěrboholy jako prona-
jímatel Sportovního areálu Štěrboholy nebude 
od nájemce SK HAMR z. s. požadovat sankce 
z prodlení s úhradou veškerých plateb spojených 
s nájmem až do ukončení karanténních opatření. 
V případě, že uvedené platby nebudou uhrazeny 
do konce roku 2021, sankce z prodlení budou 
účtovány ode dne následujícího. 

schvaluje
prodej části pozemku parc. č. 439/60 – ostatní 
plocha, jiná plocha v k. ú. Štěrboholy, oddě-
lené geometrickým plánem č. 1376-55/2020 
ověřeným Ing. Markem Doksanským dne 
29. 10. 2020 pod č. 66/2020 a potvrzeným 
Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, 
KP Praha pod č. PGP 4802/2020-101 a ozna-
čené jako parc. č.  439/238 o výměře 3 m2 
manželům Heleně a Ivo Kvapilovým, oba by-
tem ***********, za cenu dle cenové mapy 
6 400 Kč/m2 tj. 19 200 Kč. 

schvaluje
Připomínku Městské části Praha-Štěrboholy 
k návrhu aktualizace č. 5 Zásad územního roz-
voje hl. m. Prahy (AZÚR5) 

schvaluje
jmenování paní Bc. Lucie Hermachové ředitel-
kou Mateřské školy Štěrboholy, příspěvkové 
organizace, se sídlem Pod Areálem 486/51, 
102 00 Praha 10, ke dni 1. 1. 2021.

bere na vědomí
nabídku Euro Park Praha, a. s. na pronájem ne-
bytové jednotky o ploše 66,1 m2 v lokalitě Malý 
háj pro potřeby občanské vybavenosti

konstatuje
že vyjádření k nabídce podá ve lhůtě 4 měsíců 
dle č. 2, odst. 2.7. Smlouvy o spolupráci. 

schvaluje
aktualizaci zřizovací listiny Základní školy 
Štěrboholy, příspěvková organizace, 
IČO: 70885451 se sídlem U Školy 285, 102 00  
Praha 10 s účinností od 1. 1. 2021 – příloha č. 1 
tohoto usnesení.

schvaluje
poskytnutí finančního daru ve výši 1 000 Kč na 
osobu občanům městské části Praha-Štěrboholy 

nad 80 let v souvislosti s růstem životních 
nákladů

pověřuje
komisi pro občanské záležitosti předáním hoto-
vosti dle bodu 1. tohoto usnesení jednotlivým 
občanům.

rozhoduje
o vítězi veřejné zakázky malého rozsahu 
„Osvětlení fotbalového hřiště ve Sportovním 
areálu Štěrboholy“, kterým se stal účastník  Jan 
Kahuda – Elektromontážní závod Kahuda, se 
sídlem Českobrodská 35, 190 12 Praha 9-Dolní 
Počernice, IČO: 14955547 s celkovou nabídko-
vou cenou 1 603 016,00 Kč bez DPH. S uvede-
ným účastníkem bude uzavřena smlouva o dílo.

schvaluje
návrh termínů zasedání zastupitelstva městské 
části v 1. pololetí 2021:
27. 1. 2021
24. 2. 2021
24. 3. 2021
21. 4. 2021
19. 5. 2021
23. 6. 2021

schvaluje
podání žádostí o investiční dotaci z rozpočtu 
hl. m. Prahy z rezervy pro MČ HMP v roce 2021 
v kapitole 10 na akce:
1.  výstavba nové budovy Úřadu MČ Praha – 

Štěrboholy (umoření splátky bezúročné 
půjčky)

2.  rekonstrukce umělé trávy včetně osvětlení 
sportovního areálu 

3.  výstavba komunitního centra 

schvaluje
1.  poskytnutí zálohy na provozní dotaci Základní 

škole Štěrboholy , příspěvková organizace na 
rok 2021 ve výši 170 000 Kč;

2.  poskytnutí zálohy na provozní dotaci 
Mateřské škole Štěrboholy, příspěvková or-
ganizace na rok 2021 ve výši 200 000 Kč

schvaluje
1.  přílohu č. 1 ke zřizovací listině Základní školy 

Štěrboholy, příspěvková organizace,  soupis 
hmotného a nehmotného majetku ve správě;

2.  přílohu č. 2 ke zřizovací listině Základní školy 
Štěrboholy, příspěvková organizace, vyme-
zení práv a povinností organizace ke svěře-
nému majetku.

schvaluje
1.  přílohu č. 1 ke zřizovací listině Mateřské 

školy Štěrboholy, příspěvková organizace,   
soupis hmotného a nehmotného majetku ve 
správě;

2.  přílohu č. 2 ke zřizovací listině Mateřské 
Štěrboholy, příspěvková organizace, vyme-
zení práv a povinností organizace ke svěře-
nému majetku.

vyhlašuje
záměr pronájmu části pozemku parc. č. 364 
v k.ú. Štěrboholy společnosti ČEZ a. s. za úče-
lem instalace a provozu dobíjecí stanice pro 
elektromobily.

vyhlašuje
záměr pronájmu části pozemku parc. č. 364 
v k. ú. Štěrboholy společnosti Zásilkovna s. r. o.  
za účelem umístění Z–BOXu.
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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.

I. pololetí 2021
11. 3. 2021
8. 4. 2021
29. 4. 2021
27. 5. 2021
24. 6. 2021

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

I. pololetí 2021
13. 3. 2021
27. 3. 2021
17. 4. 2021
15. 5. 2021
5. 6. 2021
26. 6. 2021

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
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Aplikace eRouška vás anonymně upozorní na rizikové 
setkání s jiným uživatelem eRoušky, který byl pozitivně 
testován. Vy tak můžete ochránit sebe i své blízké před 
nepříjemnými dopady COVID-19.

STÁHNĚTE SI ZDARMA APLIKACI a zapojte 
se do boje proti epidemii COVID-19.

Chraňte sebe i své 
blízké s aplikací
eRouška

www.eRouska.cz
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ŠTĚRBOHOLY 
V DATECH 
HISTORIE
Výpis z kroniky
TJ Sokol Štěrboholy
1934–1954

Vážení čtenáři Štěrboholských listů,
v posledním čísle ŠL č. 3/2020 byly ukon-

čeny výpisy ze školní kroniky Štěrbohol. Jak bylo 
kronikářem uvedeno, budeme pokračovat historií 
týkající se TJ Sokol Štěrboholy.

Zde se ale vrátíme až do 10. června roku 
1922. Uvedeného dne došlo k ustavující schůzi, 
založení tělocvičné jednoty „SOKOL“ ve Štěr-
boholech, v hostinci „U Straků“ v osm hodin 
večer. Na pozvánce byl dále uveden následující 
program:
1. Zahájení schůze s úvodem
2. Rozhovor o významu sokolstva
3. Přihlášky členů
4. Volba činovníků
5. Volné návrhy stran postupu zahájení činnosti.
Této důležité schůze zúčastní se též bratrská 
jednota Sokol ze Starých Strašnic.
S pozdravem svolavatel

(Pozn. kdo byl tímto svolavatelem, není známo)
(Zápis v kronice dále pokračuje:)
Většina členů byla dříve členy bratrské Jed-

noty v Dolních Měcholupech a to od jejího za-
ložení od r. 1918. Bratři, sestry, dorost i žactvo 
chodilo na počátku pravidelně do cvičení do Dol. 
Měcholup. Vzdálenost, neschůdnost cesty byly 
příčinou, že uvedení ochabli a do cvičení přestali 
choditi. Tak vlastně vznikla myšlenka na založení 
Jednoty zde ve Štěrboholech. Stalo se a uve-
deného dne 10. 6. 1922 se uskutečnila ustavující 
schůze. Navázáno bylo jednání s bratrskou jed-
notou ve Strašnicích, která byla ochotná přijati 
nás pod svá křídla jako mateřská. 

Občané zdejší dostavili se v hojném počtu 
(dle seznamu 70 občanů) a též mateřská jed-
nota Strašnice, četně byla zastoupena. Ustavu-
jící schůze zde ve Štěrboholech byla zahájena 
br., náčelníkem Virtem ze Strašnic, který vhod-
ným proslovem vyznačil směr a cíl sokolstva, 
jenž byl s velkým zájmem vyslechnut.

Po proslovu tom přihlásilo se celkem:
– bratří 35
– sester 8

– dorostenců 13
– dorostenek 4
– žáků 12
– žákyň 11

Při vykonaných volbách do správního výboru 
zvoleni byli:

Starosta: br. Werner František
Jednatel: br. Stolař František
Pokladník: br. Sluníčko Antonín
Náčelník: br. Krňanský Otakar
Zapisovatel: br. Mutínský Vilém
1. Člen výboru: Dvořák Jan
2. Člen výboru: Klindera Adolf

Více funkcionářů voleno nebylo, neb čekalo 
se, až přihlášením členstva jednota početně 
vzroste.

Vhodným doslovem vyznívajícím heslem „Jen 
dál – statně dál“ byla tato zahajující schůze 
ukončena.

Místnost jsme získali od paní Hyršlové, hos-
tinské, která nám vyšla velmi vstříc. Vstupem 
nové sestry Barcalové, získali jsme v této dobrou 
sestru náčelnici, jež ihned ujala se se vší vervou 
své funkce.

Přesídlením br. Stolaře Františka, ztratili 
jsme dobrého jednatele. Štěstím bylo, že na 
zdejší škole bylo definitivně obsazeno místo ří-
dícím učitelem br. L. Kučerou, který ihned do 
jednoty vstoupil. V následující schůzi byl jedno-
hlasně zvolen jednatelem a práce se svědomitě 
ujal.

Nářadí si jednota opatřuje obětavostí a ocho-
tou členstva, neb spoléhati se na sbírky nemů-
žeme a doprošovati se, tak k tomu nemáme od-
vahy. Nářadí zhotovujeme si sami. Pro začátek 
nám zapůjčila některé nářadí mateřská jednota 
Strašnice.

Dne 31. ledna 1923 čítala naše jednota 48 
členů, z nichž 11 žen, z těch cvičí 12 mužů a 8 
žen. Dorostenců cvičí 10 žáků, dorostenky  3 

a  žákyň 10. V roce 1922 konalo se 6 schůzí 
správního výboru, 1 členská schůze a 5 před-
nášek. Při jednotě byl zřízen odbor dramatický, 
zábavní a tamburašský.

Zábavní výbor v roce 1922 pořádal 
24. 9. 1922 tzv. „Věneček“ na rozloučenou s bra-
try nastupujícími službu vojenskou a 31. 12. zá-
bavu „Silvestrovskou“.

Dramatický odbor uskutečnil tři představení 
a to dne 28. 10. představení pod názvem „Legi-
onářova nevěsta“, v listopadu představení pod 
názvem „Bezejmenná“ a 26. 12. „Naši furianti“.

Tamburašský hudební odbor čítal se sbormis-
trem br. Antonínem Foukalem 11 členů a má 
zakoupeno 7 nástrojů.

Naše jednota má následující tělocvičné ná-
řadí: hrazdu, bradla, koně, stojany na skok, ží-
něnku, kužele, kladinu, vrhací koule a tyče. Že 
tolik nářadí v tak krátké době se pořídilo, tak 
na tom má největší zásluhu starosta jednoty br. 
František Werner, který ve své továrně za po-
moci členů dal zhotoviti některé nářadí a jeho 
součástky.

Též zasluhují uznání ti členové, kteří na za-
koupení nářadí darovali, aneb bezúročně zapůjčili 
celkem obnos 1 830,-Kč.

Rok 1923
Dne 26. června roku 1923 byla naše odbočka 

prohlášena samostatnou jednotkou a to přípisem 
Sokolské Župy Středočeské na Královských Vi-
nohradech pod č.j. 790/23.

Dne 3. července 1923 ve schůzi správního vý-
boru byly podepsány stanovy a zadány zemské 
politické správě v Praze, jež tato je 8. srpna 1923  
schválila a tím zřízení samostatné jednotky po-
volila. Ustavující valná hromada se konala dne 
13. října 1923, při níž byl vlastně jen potvrzen 
a doplněn správní výbor. 

Zvoleni byli:
– Starostou:  br. František Werner  

(továrník)
– Místostarostou:  br. Václav Strnad (rolník)
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– Náčelníkem:   br. Jaroslav Sluníčko  
(rolník)

– Náčelnicí: ses. Marie Balcarová
– Jednatelem a vzdělavatelem: br. Ladislav Kučera  
  (řídící učitel)
– Pokladníkem:  br. Antonín Sluníčko  

(zámečník)

Členy výboru:
Otakar Krňanský (rotmistr), Václav Kuchař 

(kovář), Bedřich Šimon (poštovní podúředník), 
Josef Počta (rolník), Jan Stolař (rolník).

Náhradníky zvoleni:
František Balcar (cihlářský mistr), Jan 

Dvořák (zámečník), Růžena Foukalová (choť 
finančního strážmistra)

Revisory účtů:
František Stolař (úředník pojišťovny), 

František Rys (řezník), František Werner 
(továrník).

Do rozhodčího soudu zvoleni:
Karel Straka, Ladislav Kučera, František 

Werner-továrník, Antonín Foukal a Otakar 
Krňanský a jejich náhradníky – Werner Jaroslav, 
Karel Šimon a Josef Šturc.

Členů čítá jednota 54 z toho 16 členek. Cvičí 
9 dorostenců, 4 dorostenky, 12 žáků a 10 žaček.

První veřejné cvičení jednoty bylo uskuteč-
něno dne 26. srpna 1923 na nádvoří zdejšího 
dvora, jež ochotně a bezplatně zapůjčil nájemce 
velkostatku bratr Leopold Klinger. Čistý výnos 
činil 1 098,– Kč.

Jan Pláteník
kronikář

Seznam.cz má projekt Sherlock Senior, kde po-
řádá zdarma on-line devadesátiminutové kurzy 
mediální gramotnosti pro seniory. V termínech 
od ledna do března je možné si vybrat z nabídky 
pěti témat: 

• Fakta a osobní sdělení 
• Výzkumy a průzkumy v médiích 
• Redakce a práce novináře 
• Dezinformace a manipulace
• Sociální sítě 

Nové kurzy duben–červen budou vypsány v po-
lovině března. Kurzy probíhají dopoledne a  vede 
je Michal Kaderka, učitel mediální výchovy na 
pražském Gymáziu Na Zatlance a vyučující bu-
doucích učitelů na Filosofické fakultě University 
Karlovy.

Přihlašování probíhá on-line zde: 
https://o.seznam.cz/pomahame/medialni- 
-gramotnost/seniori/prihlaska/

SHERLOCK SENIOR
„Sherlock Senior je vzdělávací program 
o médiích, který pořádají Seznam Zprávy. 
Je to stáž v pražské redakci i semináře 
po republice. Je to možnost vyzkoušet 
si novinářskou práci i dozvědět se něco 
o dezinformacích. Je to online vzdělá-
vání i osobní setkání s tvářemi Seznamu 
v redakci. Jsou to semináře o sociálních 
sítích, internetu, dezinformacích, zpravo-
dajství a vůbec o médiích.“

Pro koho je Sherlock Senior?
Sherlock Senior je program pro všechny zá-
jemce v důchodovém věku, kteří sledují, jak 
se mění svět kolem nich, a chtěli by lépe poro-
zumět médiím, internetu, sociálním sítím, in-
formacím a dezinformacím. Je to program pro 
ty, kteří mají chuť dozvědět se něco nového.

Společně s tímto projektem rozesíláme mě-
síčník News Letter. K odběru se můžete při-
hlásit zde: https://www.seznamzpravy.cz/
clanek/sherlock-senior-newsletter-143775
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HISTORIE NA 
POKRAČOVÁNÍ

Zajímavosti č. 2
ze zápisů obecního zastupitelstva 1934–1954

11. října 1934
Přítomné zastupitelstvo povstalo, aby tak 

vzdalo čest památce zesnulého krále srbského 
Alexandra a zahraničního ministra francouz-
ského Barthona, kteří stali se obětí atentátu 
dne 9. října 1934 ve francouzském městě 
Marseilích.

Žádosti pana Josefa Petery s udělením do-
movského práva bylo vyhověno a domovské 
právo jmenovanému uděleno.

Usneseno ulici proti továrně Wernerově za-
vésti štěrkem.

Usneseno zaslati panu L. K. přípis, aby dal 
opraviti příkopy u okresní silnice ke Kyjím, které 
oračkami poškodil.

Usneseno opraviti obecní smuteční prapor 
a opraviti státní vlajku.

Usneseno nahraditi firmě Werner 40,– K za 
telefon.

Usneseno zaslati okresní správě silnic do Říčan 
žádost o vymezníkování silnice ke Kyjím a ohlásiti 
evidenci katastru Praha ul. Křemencova.

1. listopadu 1934
Usnesení, požádati elektrické podniky 

v Praze, by účet za zřízení 4 světel v obci snížily.
Pokud se týče žádosti pana A. B., s udělením 

koncese hostinské v č. p. 128 ve Štěrboholech 

bylo usneseno žádosti nevyhověti, protože v obci 
jsou již 3 hostince a 8 prodejen lahvového piva.

13. prosince 1934
Usneseno zříditi novou studnu před školou.
Obecní zastupitelstvo se usneslo ohledně ple-

menného býka smlouvu s panem J. S. nerušit, 
neboť tato platí do 20. dubna 1935.

K stížnosti občanů z Nových Štěrbohol usne-
seno zaslati panu L. K. přípis aby veřejnou cestu 
dal do původního stavu u pozemku č. kat. 208. 
Tato cesta má býti široká 5 m, nyní má 4.50 m 
šíře, poněvadž je uoraná.

Usneseno, aby se od 1. ledna 1935 vyplácelo 
obecnímu strážníkovi 400,– Kč měsíčně. 

Na očkování nemajetných dětí proti záškrtu 
usneseno vyplatiti 40,– Kč z obecní pokladny.

1. února 1935
Žádosti pana L. K. ohledně chovu plemen-

ného býka nečiní obecní zastupitelstvo námitek. 
Smlouva bude s panem L. K. o provedení chovu 
plemenného býka bude za těchto podmínek.

Místní malorolníci nežádají připouštění ple-
menného býka zdarma, ale jsou ochotni při-
spívati na vydržování býka obnosem 300,– Kč 
ročně, jelikož celkem drží asi 30 plemenic.

Ku stížnostem místních rolníků žádá obecní 
zastupitelstvo okresní komisi pro chov hospodář-
ských zvířat v Říčanech, by bylo nařízeno panu 
L. K. aby plemenného býka v oddělené stáji cho-
val kvůli nakažlivým nemocem a doba ku připou-
štění by byla správně sjednána s rolníky.

K přípisu okresního úřadu v Říčanech ze dne 
23. 1. 1935 o opatřování pracovních příležitostí 
pro nezaměstnané usneseno bylo zříditi rybník ve 
výměru 1 000 čtverečních sáhů, který by vyža-
doval nákladu asi 40 000,– Kč. Rybník z důvodů 
těch, jelikož ve zdejší obci žádný rybník není a při 
vpádu ohně a potřeby vody, je nezbytně nutno 
tento rybník zříditi.

Pozemek tento nachází se před budoucí no-
vou školou a sloužil by tudíž v budoucnu školním 

dětem v zimě za kluziště a v létě jako koupaliště. 
Ve zdejší obci je toho času 50 dělníků úplně bez 
zaměstnání, kteří by tak měli práci asi po dobu 
dvou měsíců. Firma OSTIA ohledně přestavby 
provisorního stánku nečiní námitek, pakli bude 
postaven 10 m daleko od silnice okresní. Zároveň 
činí se podmínka, by čerpadlo benzinové bylo po-
sunuto ze silničního tělesa okresního o 5 m smě-
rem k Dolním Měcholupům. Dále usneseno, by 
dosavadní provizorní boudy byly odstraněny do 
1. dubna 1935.

1. března 1935
K přípisu okresního školního výboru ze dne 

26. 2. 1935 usneseno bylo, že obec zakupuje již 
pozemek pod školu, protože stará budova na-
prosto nevyhovuje a veškerá adaptace byla by 
bezúčelná. Obec přikročí ke stavbě, jakmile se 
podaří získati finanční prostředky.

13. března 1935
Návrh smlouvy o držení licentovaného ple-

menného býka a kance s panem L. K. sepsaný 
a jím podepsaný obecním zastupitelstvem byl 
přijat a schválen.

Žádosti pana V. Jandla o zubotechnickou 
koncesi ve Štěrboholech se vyhovuje.

V pátek 15. března 1935 vypraví se delegace, 
společně se starostou panem Josefem Počtou na 
ministerstvo zemědělství ohledně jednání o škol-
ním pozemku.

Usneseno bylo všemi hlasy, aby okolí školy 
bylo vyštěrkováno.

6. června 1935
Schválena nápojová dávka na dobu od 

1. ledna 1936 do 31. prosince 1940 a sice:
z 1 lt. piva…..10 haléřů
z 1 lt. vína…..30 haléřů
Jakož i ze všech ostatních lihovin 30 haléřů.
Dávka ze psů rovněž schválena s platností od 

1. ledna 1935 do 31. prosince 1940 a to 10,– Kč 
ročně a za každého dalšího o 10,– Kč více.

Žádost o domovskou příslušnost pana A. M. 
se zamítá, protože dle knihy cizinecké není vů-
bec u zdejší obce přihlášen a protože v r. 1934 
přerušil pobyt.

Do místní školní rady byl nově zvolen pan 
Bedřich Horčík nar. 1895 bydlící v obci od na-
rození.

K žádosti pana V. S. o povolení nepravidelné 
autodopravy dobytka pro okres Říčany, Český 
Brod a Velkou Prahu obecní zastupitelstvo za-
chovalo se příznivě a jí schválilo.

Obecní zastupitelstvo usneslo se požádati 
zemský inspektorát pro zemské dávky by pan 
L. K. byl donucen zaplatiti dávku z přírůstku ne-
movitosti čp. 4 ve Štěrboholech.

Usneseno vyzvati majitelku čp. 100 aby oplo-
cení bylo správně postaveno a to ve stejné linii 
s budovou pana Jelínka.

Jan Pláteník – kronikář
(pokračování příště)
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Kolem školky chodí mráz, 
rád by vlezl mezi nás, 
my se mrazu nebojíme, 
do školky ho nepustíme!

Kolektiv našich nejmladších dětí ze třídy Be-
rušek má již za sebou úspěšné období adaptace 
v novém prostředí školky. Ale i děti ze třídy My-
šek, Žabiček a Veverek, které postoupily o třídu 
výše, si musely zvykat na své nové třídy, paní 
učitelky a některé nové kamarády. Obzvláště 
třída Myšek v tomto roce přivítala hned vícero 
nových paní učitelek.

Koronavirová krize nám bohužel stále neu-
možnila si přizvat ani navštívit žádné kulturní 
akce, ale o to více se na ně budeme těšit, až to 
epidemiologická situace umožní.

Alespoň letošní zimu se sněhem si děti pa-
rádně užily! Na naší školní zahradě se mohly 
dostatečně vydovádět ve sněhu, klouzat se 
z kopečka a stavět sněhuláky nebo iglú. A než 
jsme se stihli nadát, vánoční čas začal ťukat na 
naše vrátka. Místo návštěvy Mikuláše s čertem 
a andělem jsme udělali čertíky a andílky ze sebe 
samých a užili si tak príma den v převlecích. Dále 
jsme si s dětmi čekání na Vánoce zkrátili spo-
lečným zdobením vánočních stromečků ve svých 
třídách, zpěvem koled a vyráběním drobných 
dárků pro své blízké. Na dárečky pod stromeč-
kem ve školce si však děti musely počkat až po 
vánočních prázdninách. O to radostnější byl ale 
poté návrat do školky 4. ledna, kdy děti přivítalo 
překvapení pod stromečkem. Společně jsme si 
rozbalili nové hračky a pomůcky do svých tříd 
a neváhali je hned vyzkoušet. Udělaly nám ve-
likou radost!

Nyní v druhém pololetí se už těšíme, až při-
vítáme jaro a slunečné počasí, abychom mohli 
trávit více času venku i v odpoledních hodinách, 
a mohli tak plně využít naše skvěle vybavené 
venkovní prostory s hřištěm, pískovišti, prolézač-
kami a mnohým dalším.
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POKROKY NAŠICH 
PRVŇÁČKŮ

Nacházíme se za první polovinou tohoto 
školního roku a máme za sebou předání prvního 
vysvědčení našim nejmenším žáčkům. A jak to 
všechno prvňáčci prozatím zvládají? Již od za-
čátku školního roku mají nastolené náročnější 
podmínky nežli jejich předchůdci: každodenní no-
šení roušek, rozestupy, pravidelná dezinfekce ru-
kou, na podzim i distanční výuka. I přes všechna 
tato opatření a komplikace jsme však 28. 1. 2021 
mohli v rozzářených dětských očkách pozorovat 
radost ze samých jedniček. Velký podíl na úspě-
chu všech dětí mají též rodiče, kteří jim byli opo-
rou při distanční výuce a během celého prvního 
pololetí. Distanční výuka mimo jiné ukázala, že 
vedení dětí k samostatnosti je pro ně velmi pro-
spěšné. Více než polovina prvňáčků zvládala ke 
konci distanční výuky pracovat v hodinách samo-
statně, bez dopomoci rodičů. Distanční výuku 
jsme ustáli, ačkoliv poslední dva týdny bylo na 
dětech již vidět, jak moc jim chybí klasická výuka 
ve třídě a kontakt se spolužáky.

Samé jedničky na vysvědčení jsou u všech 
žáků zasloužené. Od prvního školního dne do 
svého prvního vysvědčení udělaly děti obrovský 
pokrok a ušly veliký kus cesty. I přesto, že pro-
zatím neumí všechna písmenka abecedy, chybí 
jim první zoubky a v důsledku toho šišlají, zvládají 
přečíst jednoduché texty a v textu se i správně 
orientují. Troufám si říci, že přes Vánoce nám ve 

třídě přibylo pár skutečných čtenářů, kteří plynule 
a s přednesem přečtou jednoduché texty. Ani 
psaní nečiní šikovným prvňáčkům potíže. Zvládají 
opisovat jak slova, tak věty psacím písmem. Nyní 
již ví, že psací písmo se v životě využívá i praktič-
těji než jen v písance a jiných sešitech. V únoru si 
např. zkusili napsat svou první valentýnku. A ne-
zahálí ani v matematice. Zpaměti i pomocí prstů 
napočítají všichni do devíti a porovnávají, čeho je 
více a čeho je méně. Zároveň si pravidelně upev-
ňují a prohlubují znalosti z  předškolního vzdělá-
vání o přírodě i o svém okolí.

A co bylo v posledních týdnech největší mo-
tivací a zároveň odměnou za dobře odvedenou 
práci? Společně jsme si užili bobování, sáňko-
vání, stavění iglú i koulovanou děti proti paní 
učitelce.

Na co nesmím zapomenout, a co je pro život 
důležité, je učení se spolupráci, komunikaci, tole-
ranci a řešení konfliktů. I tyto dovednosti se po-
malu učíme a také budeme učit i nadále. Všichni 
se ve třídě vzájemně podporujeme a opakujeme 
si, že i snaha se cení.

Co bych svým prvňáčkům popřála do druhého 
pololetí? Především aby je neopustilo zdraví, 
nadšení, elán a chuť se učit něco nového. Aby 
nám bylo stále umožněno docházet prezenčně 
do naší třídy a my se tak mohli každý den vídat 
osobně a ne jen přes monitory počítačů. A aby-
chom se co nejdříve vrátili do běžného školního 
chodu bez roušek a dalších opatření.

Lucie Moskalievová, třídní učitelka I.A
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Příprava na mateřskou školu bez maminek, 
pro děti od 18 měsíců s rozšířenou sportovní 
a výtvarnou výchovou. 

V Kulíškově jsme s dětmi prožily krásné Vánoce 
a v novém roce oslavily dvanáct let založení naší 
miniškoličky. Moc nás mrzí, že se musíme momen-
tálně vyrovnávat s různými opatřeními, která naši 
výuku na chvilku pozastavily, ale věříme v brzké 
uvolnění a opětovné zahájení běžného provozu. Už 

nyní se těšíme na malé Kulíšky, kteří si s námi bě-
hem dopoledne hrají, cvičí, zpívají, malují, sledují 
divadélko a hlavně poznávají nové kamarády i další 
zájmové činnosti.

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 hod. Nováčky 
přijímáme během celého roku. Není nutná každo-
denní docházka, můžete si vybrat libovolný počet 
dnů v týdnu.

Bližší informace naleznete na našich webových 
stránkách a Facebooku. Budeme rádi, když nám 
zavoláte a přijdete se na nás podívat.

Těšíme se na Vaši návštěvu.
Kulíškov pro nejmenší

Hana Škodová 
tel: 602 688 426
email: skodova.hanka@seznam.cz
web: www.predskolka-kuliskov.cz
facebook: www.facebook.com/kuliskov2013
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TJ SOKOL ŠTĚRBOHOLY

SOKOL VZHLEDEM K SOUČASNÉ SITUACI ODKLÁDÁ NEJVĚTŠÍ 
LETOŠNÍ PROJEKT SOKOLGYM 2021 NA ROK 2022

Praha 1. března 2021 – Vedení České 
obce sokolské po poradě s župními organizá-
tory na dnešním online jednání jednohlasně 
rozhodlo o přesunu největší letošní sokolské 
akce SokolGym 2021 na rok 2022.

„Současná protiepidemická opatření neumož-
ňují společnou přípravu cvičenců na jednotlivá 
vystoupení, ani nezaručují možnost konání tak 
rozsáhlé akce v připravovaných termínech – kvě-
ten až červen. Veškeré vynaložené úsilí včetně 
finančního zajištění přesuneme na příští rok. 
Nyní se můžeme věnovat přípravě cvičitelů k ná-
cviku hromadných skladeb aspoň formou online 
nácviků,“ uvádějí náčelnice České obce sokolské 
Anna Jurčíčková a náčelník Petr Svoboda.

Nutno podotknout, že dnešní rozhodnutí 
nemá žádnou souvislost s pátečním rozhodnutím 
Vlády ČR o omezení pohybu osob a služeb. Da-
tum dnešního jednání bylo stanoveno před měsí-
cem s ohledem na nutnost komunikace pokračo-
vání/zastavení příprav směrem ke všem členům 
Sokola i partnerům České obce sokolské nejen na 
republikové, ale i regionální úrovni.

„Přesto, že jsme doufali, že se SokolGym 
2021 uskuteční, s postupem času bylo čím dál 
jasnější, že toto naše přání nebude vyslyšeno. 
Přesto je nutno říct, že Sokol neustává ve 
své činnosti a jeho členové se snaží naplňovat 
hlavní poslání spolku, které je: „Vedeme Čechy 
k pohybu a společné aktivitě,“ řekla k dnešnímu 
rozhodnutí starostka České obce sokolské Hana 
Moučková.

Sokolské sportovní aktivity se nuceně pře-
sunuly do online prostoru – především na ka-
nál youtube (https://www.youtube.com/sokol-
ceskaobecsokolska), kde jsou desítky videí s tipy, 
jak cvičit doma. A to nejen pro dospělé, ale i ná-
vody na cvičení pro rodiny s dětmi (projekt „Se 
Sokolem do života“), případně pro středoškoláky. 
Speciálně pro ty, kdo sedí dlouho u online výuky 
či porad, vznikla série videí “Distanční výuka“ ve 
spolupráci s Českou středoškolskou unií.

Jiří Reichl 
tiskový mluvčí a manažer komunikace 

M: +420 725 787 524 
E: press@sokol.eu

LINKA
KOLEGIÁLNÍ
PODPORY

V těžké situaci nemusíte zůstávat sami… jsme tu pro vás.

www.spis.cz www.soggiorno.cz

Linka je k dispozici nepřetržitě a je určena vám, pracovníkům ve zdravotnictví, v různém pracovním 
zařazení a pozicích. Můžete ji využít, když na vás dopadá aktuální krizová situace a:

• vnímáte vyšší profesní zátěž, než obvykle
• prožíváte duševně nadlimitní události při své práci
• jste v přímém styku s pacienty, jejich nemocí, umíráním nebo smrtí
• neposkytujete přímou péči (farmaceuti, operátoři ZZS, vedoucí pracovníci)
• jste vystaveni zátěžovému pracovním režimu, obavě z nákazy
• máte také obavy o zdraví své a svých blízkých
• cítíte potřebu psychické podpory

Linka nabízí bezpečný prostor pro podpůrný rozhovor, podporu při zvládání stresové zátěže, obav, 
frustrace či třeba emocí. Kolegiální telefonická podpora vám tak dává prostor v klidu hovořit s pro-
fesním kolegou, který ví, co práce ve zdravotnictví obnáší. Podporu zajišťují zdravotničtí peeři a psy-
chologové SPIS. Linka je anonymní a hovory nejsou monitorovány.

530 331 122
530 331 131

pro pracovníky
ve zdravotnictví









OPEL CROSSLAND
NOVÝ

JIŽ ZA 339 990 Kč

Kombinovaná spotřeba 3,4–5,0 l/100 km; emise CO2 88–115 g/km.  Značková 5letá záruka se skládá 
z dvouleté výrobní záruky a dále tříleté smluvní záruky Opel. Zobrazený model je pouze ilustrativní.

KRÁSA PATŘÍ
K ŽIVOTU

  

2

TUkas AUTO-STAIGER CZ a.s.          
Černokostelecká 122, Praha 10 – Malešice
www.tukas.cz

INZERCE:



postupně rozšiřovali nejen prodejny a servisy, ale 
samozřejmě také náš pracovní tým.

V roce 1992 bylo naše servisní zázemí a sklad 
náhradních dílů přesunuto do prostor u tehdejšího 
Odborného zemědělského učiliště v ulici K Učili-
šti. Měli jsme již také zakoupený pozemek na ulici 
Ústřední, kde byl v roce 1993 otevřen náš první 
autosalon pro značky ŠKODA, Volkswagen 
a Audi, od počátku přezdívaný jako „Domeček“. 
(V současné době je v Domečku v  nájmu pro-
dejna motocyklů Yamaha.)

Jelikož jsme stále byli Štěrboholáci s velkým 
„Š“, snažili jsme se všechny prostory vhodné pro 
rozšiřování našeho podnikání hledat právě TU, ve 
Štěrboholech nebo v blízkém okolí. Další provo-
zovna tak vyrostla na pozemku křižovatky ulic 
Ústřední a Kutnohorská, kde byla původně plo-
cha pro prodej ojetých vozů. Autosalon značky 
ŠKODA TU byl otevřený v roce 1998. O rok 
dříve se nám podařilo zrealizovat i stavbu autosa-
lonu značky Volkswagen v přilehlé městské části, 
Praze-Hostivaři.

V březnu roku 1997 jsme na čas ustoupili od 
předsevzetí držet se TU, okolo komína, a roz-
hodli jsme se zachránit prodejnu značky ŠKODA 
v Berouně, která si mezi místními nezískala nej-
lepší pověst. Společně s prodejnou jsme tak ale 
„zdědili“ i prádelnu a čistírnu oděvů, díky čemuž 
se rozšířilo pole našich činností.

Následujícím významným milníkem byl rok 
1999, kdy jsme získali autorizované dealerství 
značky Volvo, které položilo základ další společ-
nosti s názvem Autocentrum Štěrboholy. Dome-
ček, ze kterého se v letech 1997 a 1998 odstěho-
valy značky VW a ŠKODA, tak měl díky značce 
Volvo opět své plnohodnotné využití. 

„Nebáli jsme se nových výzev“

V roce 2003 jsme ve Štěrboholech otevřeli 
bowlingový bar s restaurací, jehož prostory jsme 
před nedávnou dobou přenechali novému provo-
zovateli, a vy si tak můžete vychutnávat specia-
lity v restauraci Štěrba, která pod skupinu TUkas 
již nepatří. 

Koupě dealerství AUTO-STAIGER v roce 
2011 obohatila naše portfolio o značky Opel 
a Chevrolet. Ve stejném roce pak došlo k zá-
sadní fúzi společností Autocentrum Štěrboholy 
a AUTO-STAIGER a vzniku společnosti AUTO-
-STAIGER CZ a. s.

V letech 2015 a 2016 jsme přidali do seznamu 
námi nabízených značek i duo Renault a Da-
cia, pro které jsme vybudovali moderní autosalon 

v Praze-Malešicích, a také značku Kia, jež našla 
zázemí v nejmodernějším a zároveň prvním au-
tosalonu ve standardu „Red Cube“ v pražských 
Modřanech. 

Ač má naše skupina (TUkas a. s., TUkas 
ČSAO a. s., TUkas AUTO-STAIGER CZ a. s. 
a TT-Complex spol. s r. o.) v současné době 
cca 340 zaměstnanců, my sami se stále aktivně 
zapojujeme do všech činností. S největší pravdě-
podobností nás ale potkáte spíše v montérkách, 
než v saku :-) 

Práce s auty nás stále baví a jelikož za námi 
stojí skvělý tým spolehlivých lidí, můžeme si do-
volit věnovat svůj čas i koníčkům. V posledních 
letech je jedním z nich repase jeřábů Tatra 148, se 
kterými máme spoustu zážitků z našeho prvního 
zaměstnání, kde jsme jezdili pro Vodní stavby.

Věříme, že i po 30 letech fungování naší spo-
lečnosti se stále můžeme pyšnit poskytováním 
kvalitních služeb a i v budoucnu značka TUkas 
bude znamenat kvaliTU, spolehlivost, zodpo-
vědnost, serióznost a loajaliTU.

Jsme rádi, že jsme pro svůj život i podnikání 
zvolili právě lokaliTU Štěrbohol.

Věříme a doufáme, že se TU všem žije stejně 
tak dobře, jako nám.

Jiří a Miroslav Tůmovi
TUkas a. s.

Více historických milníků a informací 
o  společnosti TUkas včetně komplexní na-
bídky našich autolužeb nalezente na  
www.tukas.cz/o-nas

Přípitek bratrů Tůmů v původní dílně dnes – v garáži rodinného domu. Zdroj: Kamino foto

První zakázka – po našem zákroku byla 
Škodovka jako nová :-)
Zdroj: Archiv TUkas

Autosalon značek Renault & Dacia nabízející 
mimo jiné největší servisní kapacitu v ČR
Zdroj: Archiv TUkas

INZERCE:

TUkas slaví 30 let
V pátek 12. února 2021 oslavila naše spo-

lečnost TUkas a. s. 30. výročí svého založení.

Už jako děti nás fascinovalo vše, co se to-
čilo okolo aut. Oba jsme vyučení automechanici 
a odmalinka jsme toužili po tom mít svou vlastní 
dílnu a v ní provozovat autoopravárenské služby 
podle vlastních představ. 

Když jsme v letech 1982–1986 stavěli ro-
dinný dům ve Štěrboholech, o vlastním auto-
servisu jsme stále jen snili. Ale rozhodli jsme se 
jít našemu snu naproti… Náš první servis a ná-
sledně i prodej vozů jsme vybudovali po malých  

krůčkách z prostředí našeho rodinného domu 
a dvou přilehlých garáží, které jsme upravili pro 
dílenskou činnost. Již v roce 1989 jsme obdrželi 
živnost na povolení Národního výboru, a začali 
tak provozovat Autoservis Tůma a Tůma. 

„Splnit si svůj sen, který se nás 
nepustil od dětství, byl  

úžasný pocit.“ 

V lednu roku 1991 jsme získali po velmi dlouhé 
a náročné cestě dealerství značky ŠKODA. Je-
likož nám servis i prodej velmi dobře prosperoval, 
museli jsme poměrně rychle rozšiřovat náš tým. 
Kromě automechaniků opravujících vozy v našich 
dvou garážích, jsme s ohledem na vzkvétající ob-
chod přijali také obchodního ředitele, díky němuž 
jsme jako jedni z prvních autodealerů nabízeli 
možnost financování vozů formou leasingu.

V únoru roku 1991 byla založena 
společnost TUkas s. r. o.

V říjnu téhož roku jsme prodali nejvíce Škodovek 
v Československu. Za celý rok 1991 se nám pak po-
dařilo prodat 280 vozů a celkový obrat naší společ-
nosti činil neuvěřitelných 40 333 000 Kč. A to stále 
z garáží a verandy našeho rodinného dvojdomku.

Veškeré vydělané prostředky jsme vždy investo-
vali zpět do firmy a za pomoci úvěrů a bank jsme 
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Autorizovaný prodejce Volkswagen

TUkas a.s.
Štěrboholská 391, 102 00 Praha 10, tel.: 272 072  249, www.tukas.cz, e-mail: prodej.vw@tukas.cz

Partner pro velkou rodinu
Velká rodina si zaslouží pohodlí. A k tomu spoustu místa. Proto s sebou nový Caddy v krátké i dlouhé 
verzi (Maxi) přiváží místo až pro sedm osob. O vaše pohodlí se postarají přední sedadla ergoComfort 
a nový podvozek s prvotřídními jízdními vlastnostmi a komfortním tlumením nerovností. Do digitálního 
světa vás přenese nejmodernější interiér s až 10,5palcovou obrazovkou infotainmentu, zobrazením 
navigace na digitální přístrojové desce před řidičem a s mnoha praktickými odkládacími prostory. Vaše 
bezpečí má na starost 19 nejmodernějších asistenčních systémů, včetně např. hlídání mrtvého úhlu 
a čtení dopravních značek. Ať už vám zítřek chystá jakékoliv výzvy, s vozem Caddy v tom nikdy nebudete 
sami. Jste připraveni na novou posilu?

Na obrázku je model s příplatkovou výbavou. 
Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu Caddy: 4,5–6,0 l / 100 km, 119–136 g/km.

Připraven na vše, 
co vám zítřek přinese
Nový Caddy

INZERCE:
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TUkas ČSAO a.s.
Černokostelecká 114
Praha 10 - Malešice

Tel.: +420 775 554 604
E-mail: info.dacia@tukas.cz
dacia.tukas.cz

 

Nabídka platí od 1.3.2021 do 31.12.2021 a vztahuje se na celou novou modelovou řadu Dacia. Nabídka je pouze informativní a není závaznou nabídkou k uzavření 
kupní smlouvy. Nové Sandero: spotřeba 5,1–7,3 (l/100 km), emise CO2 106–137 (g/km). Nové Sandero Stepway: spotřeba 5,6–7,7 (l/100 km), emise CO2 114–145 (g/
km). Uvedené spotřeby paliva a emise CO2 jsou změřeny metodikou stanovenou dle platných právních předpisů vyžadovaných pro homologaci vozidla. Vyobrazení 
vozu je pouze ilustrativní. Uvedené ceny jsou včetně DPH.

OSLAVTE S NÁMI

SPECIÁLNÍ NABÍDKA PRO ČTENÁŘE 
ŠTĚRBOHOLSKÝCH LISTŮ

MIMOŘÁDNÁ NAROZENINOVÁ SLEVA 
A PŘÍSLUŠENSTVÍ V HODNOTĚ 3.000 KČ ZDARMA

PRO ZÍSKÁNÍ SPECIÁLNÍ NABÍDKY UVEĎTE 
HESLO: „30 LET TUKAS“

Dacia Sandero Dacia Sandero Stepway

TUkas a.s.

Povodňová 4, Praha 4 - Modřany 
Tel.: 220 388 835
E-mail: prodej.kia@tukas.cz 
www.kiamodrany.cz

SAM_Print_DLR_Sportage_176x250.indd   1 09.02.2021   14:36:36

31. 3.
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Firma „Dámy s luxem“ nabízí kvalitní čištění 
koberců a sedaček extrakční metodou –  

přístrojem Kärcher Puzzi. Tel. 732 212 022.
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pořídila redakce. 
Příjem inzerce:   e-mailem na  

sterboholy@zris.mepnet.cz  
nebo po telefonické domluvě

   Příjem inzerce do dalšího čísla: 
do 30. 6. 2021. Uzávěrka příštího 
čísla: 15. 7. 2021.

www.sterboholy.cz

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

ODHAD 
AKTUÁLNÍ TRŽNÍ CENY NEMOVITOSTI 
ZDARMA
CHCETE PRODAT NEMOVITOST? 
VYUŽIJTE NAŠE ZKUŠENOSTI. 
 
WWW.REALITYKOCI.CZ 
KOCI@REALITYKOCI.CZ, 777 777 599

Ing.Ivan Kočí, 
realitní poradce,

člen realitní komory



ZAKOUPÍTE NA INFOSTÁNKU EUROPARKU V 1. PATŘE, NEBO  

ON-LINE NA WWW.EUROPARK.CZ

PENĚŽNÍ POUKAZ  

Perfektní
dárek

V HODNOTĚ STO KORUN ČESKÝCH

Poukaz je platný do:

Poukaz je platný do:

A100000001

Poukaz je platný do:

A100000001

Poukaz je platný do:

A100000001
PENĚŽNÍ POUKAZ

Tento poukaz může být uplatněn ve všech obchodech 

včetně OBI a Asko Nábytek, provozovnách gastronomie

a služeb v obchodním centru Europark na nákup zboží 

nebo služeb. Na poukaz nelze vracet peníze a není možné 

jej vyplatit v
 hotovosti.

Europark Shopping Center s. r.
 o., Nákupní 389/2,3, 102 00 Praha 10

www.europark.czMag Markus W
ild

Jednatel

Europark Shopping Center s. r
. o.

Ing. Libor Pospíšil

Jednatel

Europark Shopping Center s. r
. o.

V HODNOTĚ PĚT SET KORUN ČESKÝCH

Poukaz je platný do:

Poukaz je platný do:

B500000001

Poukaz je platný do:

B500000001

Poukaz je platný do:

B500000001
PENĚŽNÍ POUKAZ

Tento poukaz může být uplatněn ve všech obchodech 

včetně OBI a Asko Nábytek, provozovnách gastronomie

a služeb v obchodním centru Europark na nákup zboží 

nebo služeb. Na poukaz nelze vracet peníze a není možné 

jej vyplatit v
 hotovosti.

Europark Shopping Center s. r.
 o., Nákupní 389/2,3, 102 00 Praha 10

www.europark.czMag Markus W
ild

Jednatel

Europark Shopping Center s. r
. o.

Ing. Libor Pospíšil

Jednatel

Europark Shopping Center s. r
. o.

V HODNOTĚ TISÍC KORUN ČESKÝCH

Poukaz je platný do:

Poukaz je platný do:

C100000001

Poukaz je platný do:

C100000001

Poukaz je platný do:

C100000001
PENĚŽNÍ POUKAZ

Tento poukaz může být uplatněn ve všech obchodech 

včetně OBI a Asko Nábytek, provozovnách gastronomie

a služeb v obchodním centru Europark na nákup zboží 

nebo služeb. Na poukaz nelze vracet peníze a není možné 

jej vyplatit v
 hotovosti.

Europark Shopping Center s. r.
 o., Nákupní 389/2,3, 102 00 Praha 10

www.europark.czMag Markus W
ild

Jednatel

Europark Shopping Center s. r
. o.

Ing. Libor Pospíšil

Jednatel

Europark Shopping Center s. r
. o.

PLATÍ V 67  
OBCHODECH  
VČETNĚ OBI  
A ASKO  
NÁBYTEK


