Šterboholské
list
y

ŠTĚRBOHOLSKÉ
LISTY
2/2009

HISTORIE ● BITVA U ŠTĚRBOHOL ● ODPADY ● SPORT ● ŠKOLA ● KLUB SENIORŮ

ÚVODNÍK

V
V

ážení spoluobčané,
první polovina roku 2009
je téměř za námi. Dětem
se kvapem blíží vysvědčení a dlouho
očekávané prázdniny. Přeji jim takové vysvědčení, aby dělaly svým

rodičům jen radost. Všem našim občanům přeji krásné
léto bez mráčků plné odpočinku. Potkáme se na těchto
stránkách opět koncem září s novými informacemi o dění
ve Štěrboholech.
František Ševít – starosta

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA – ŠTĚRBOHOLY
KONTAKT:
● Ústřední 135 / 15, 102 00 Praha 10
IČ: 00231371
tel.: 272 701 734
e-mail: info@sterboholy.cz
www.sterboholy.cz

MÍSTNÍ KNIHOVNA
A INTERNET
● Knihovna otevřena každé pondělí
od 16.00 do 17.30 hod.
● Internet zdarma

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

MĚSTSKÁ POLICIE
Jméno okrskáře:
Okrsková služebna:
Úřední hodiny:

Spáčil Radek, Morkovca Ján
U školy 286, Štěrboholy,
Praha 10, tel.: 272 700 205
pondělí 13.00 – 18.00 hod.
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ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA
Zastupitelstvo městské část
1. bere na vědomí
● urbanistickou studii VRÚ Štěrboholy – Dubeč – Dolní
Měcholupy (11/2007, Atelier FNA, Ing. arch. František
Novotný)
● závěrečný protokol urbanistické studie VRÚ
Štěrboholy – Dubeč – Dolní Měcholupy
● zásady regulace a uspořádání řešeného území
(05/2008, OÚP MHMP
● informaci starosty o uzavření smlouvy o poskytnutí
ﬁnančního daru ve výši 1 mil. Kč společností ASKO
NÁBYTEK s.r.o.
● zprávu kontrolního výboru o kontrole usnesení ZMČ
za období listopad 2007 až prosinec 2008

výsledek hospodaření ekonomické činnosti
v roce 2008 ve výši 3 172 262,90 Kč
● informaci starosty o podání žádosti o udělení dotace
na zřízení kontaktního místa veřejné správy – místního
pracoviště Czech POINT na ÚMČ Praha - Štěrboholy
● návrh dopravního opatření č. 1 – změna provozních
parametrů autobusové linky č. 163 a zavedení nové
linky 263 s účinností od 1. 5. 2009
● návrh dopravního opatření č. 2 – změna trasy a provozních parametrů linek pražské integrované dopravy v oblasti Říčan, Doubku a Škvorce s účinností od 14. 6. 2009

● čerpání rezervního fondu Základní školy a Mateřské

školy ve výši 6 979 Kč v roce 2009 na nákup hraček
a učebních pomůcek
● poskytování dotací Základní škole a Mateřské škole

ve výši schváleného rozpočtu na rok 2009 čtvrtletně
předem v následujících termínech:
na I. čtvrtletí
7. 1. 2009
14. 1. 2009
27. 2. 2009
do 31. 3.2009

záloha
300 000 Kč
dotace
10 000 Kč
pokrytí ztráty 2008 92 156,26 Kč
doplatek
87 500 Kč

na II. čtvrtletí
do 31. 3. 2009

387 500 Kč

na III. čtvrtletí
do 30. 6. 2009

387 500 Kč

na IV. čtvrtletí
do 30. 9. 2009

387 500 Kč

● ponechání nevyčerpané účelové neinvestiční dotace

ve výši 13 849,87 Kč, která byla poskytnuta TJ Sokol
Štěrboholy v minulém roce, k využití v roce 2009.
● závěrečný účet městské části Praha – Štěrboholy

za rok 2008 (příloha č. 1 tohoto usnesení) spolu se
Zprávou o přezkoumání hospodaření městské části
za období od 1. 1. do 31. 12. 2008

2. schvaluje
● pokrytí ztráty hospodaření ZŠ a MŠ v roce 2008 zvýšením dotace škole na rok 2009 o částku 92 156,26 Kč.

● poskytnutí dotace Základní škole a Mateřské škole

● návrh rozpočtu městské části Praha - Štěrboholy na rok
2009 – hlavní činnost jako vyrovnaný ve výši 12 810 000 Kč

● záměr pronájmu volných nebytových prostor v pro-

● návrh rozpočtu hospodářské činnosti městské části
Praha – Štěrboholy na rok 2009
● s předložením projektové žádosti Park Hrušov II. s celkovým rozpočtem 27 611 496,22 Kč v rámci vyhlášené
výzvy k předkládání projektových žádostí v Operačním
programu Praha – Konkurenceschopnost
● poskytnutí 7,5 % podílu způsobilých výdajů projek-

tu z rozpočtu Městské části Praha – Štěrboholy tj.
2 070 862,22 Kč
● ﬁnancování nezpůsobilých výdajů projektu

● návrh rozpočtu Základní školy a Mateřské školy,
Praha 10 – Štěrboholy na rok 2009
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● odpisový plán Základní školy a Mateřské školy na rok
2009

Praha 10 – Štěrboholy ve výši 250 000 Kč na platy
zaměstnanců školy v roce 2009.
storách koloniálu v ulici Měcholupská pro zřízení
kadeřnictví
● poskytnutí účelové dotace Základní škole a Mateřské

škole ve výši 93 391 Kč na koupi herních prvků na
školní zahradu.
● pronájem prostor ve 2. nadzemním podlaží přístavku

sportovní haly, označených v pasportu čísly 227 a 228,
s účinností od 1.5.2009 paní Markétě Třískové, Podjavorinské 1601/8, Praha 4, IČ: 75945509 za účelem provozování solária a masáží.
4. rozhodlo
● ve sporu žalobců Dana Proppera, a Gada Proppera, bytemHashalom 7, Ramat Hasharon, Izrael
(právních nástupců zemřelé žalobkyně Alice Prop-

perové), obou zastoupených JUDr. Liborem Šlaufem,
advokátem, Národní 6, Praha 1, vedeném proti
Městské části Praha – Štěrboholy u Obvodního soudu pro Prahu 10 pod č. j. 11 C 110/2006 podat dovolání do rozsudku Městského soudu v Praze č. j. 24 Co
58/2008 – 109 ze dne 10. 11. 2008.
5. nesouhlasí
● s návrhem na změnu územního plánu pro pozemky
parc.č. 348/7 a 370/6 v k. ú. Štěrboholy, spočívající ve

změně funkčního využití ze současného ZP – parky,
historické zahrady a hřbitovy na OB – obytná území.
● s uzavřením „Dohody o povolení překopu komunikace na pozemku parc. č. 353/17 v k.ú. Štěrboholy za
účelem provedení kanalizační a vodovodní přípojky
na základě Rozhodnutí o umístění stavby a stavební
povolení č. j. OV 3950/05/No ze dne 12. 8. 2005, které
nabylo právní moci dne 3. 9. 2005.
J.Vydrářová,tajemnice

INFORMACE

stavební komise

Rekonstrukce ulice Ústřední – bylo vydáno územní
rozhodnutí, při rekonstrukci byl vypuštěn navrhovaný
kruhový objezd na křížení ulic Ústřední, Měcholupská
a K lesíku. Také konečná otočka autobusu 163 u Nových
Štěrbohol z důvodu nevyjasněných majetkových vztahů.
Dopravní obslužnost bude projednána s DP do konce
června. Výsledek bude zveřejněn na Informačních tabulích v městské části a na Úřadě MČ.
Výstavba Ubytovna s Hostincem – bylo vydáno zamítavé
stanovisko stavebního úřadu, investor se odvolal.
CO SE POSTAVILO NA JAŘE 2009
Došlo ke konečnému dobudování dětského hřiště v ulici
U školy. Hlavně jeho oplocení.
Do konce července bude dokončena realizace nového
sportovního a dětského hřiště v blízkosti ulice U Drupolu určená především pro větší děti. Termín slavnostního
zahájení provozu je směřována na začátek září 2009
Zastupitelstvo schválilo dokoupení dvou herních prvků
do areálu školky v celkové výši 100 000 Kč. Jako náhradu
za v letošním roce odcizené prvky ze školní zahrady. Realizace a montáž bude do konce prázdnin.

Dokončila se další etapa rekonstrukce chodníků v ulicích
Drobná, Pod Valem – hospodářské uličky, ulice Výrobní
a Pod Areálem, oprava chodníků v ulici Slibná.
DŮLEŽITÁ INFORMACE:
Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo převzetí veřejného
osvětlení u námi realizovaných staveb, a to především
v ulici Pod Areálem, Ve Stráni, a propojka autocentrum
ESA – Europark. Trvalo to dva roky , ale dočkali jsme se
a můžeme rozsvítit !
V současné době probíhají podněty na tvorbu nového územního plánu platného po roce 2010. Podklady
vyžádané prostřednictvím městských částí, byly zaslány
do 5. 12. 2008 na Útvar rozvoje města. Zapracované
návrhy možné k nahlédnutí na úřadě městské části.

4

MĚSTSKÁ POLICIE
ve Štěrboholech

komise pro

ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ
Během května a června došlo k výsadbě 40 nových vzrostlých stromů v prostorách celé městské části, jako
náhradní výsadba ﬁrmy autocentrum ESA na stávajících
pozemcích autobazaru.
Jedná se o lokality. Parku Schwerin, podél ulice Ústřední
k Novým Štěrboholům, ulice Měcholupská a centrální
park před školou.

1) V městské části se vyskytuje
přetrvávající problém s psími exkrementy na veřejných prostranstvích.
Městská část osadila problémová
místa specielními koši na psí exkrementy, ale neustále jsou mezi
námi občané, kteří se dopouštějí
přestupku dle §47 ods.1,písm.g) zákona č.200/1990 Sb. o přestupcích.
Tj. každý občan, který venčí psa, je
povinen po něm exkrementy uklidit
a může být proto sankcionován blokovou pokutou na místě až do výše
1 000 Kč.
2) Opět se nám v naší MČ rozmáhá vandalismus

SOUTĚŽ
V minulém čísle jsme uveřejnili poznávací soutěž, kdo
pozná starý dům na fotograﬁi.
Správná odpověď zní : Ústřední ulice 46/75.
Foto pochází z roku 1934, kdy ho postavil a vlastnil Josef
Petera, poté Ciznerovi
Jelikož nikdo přesně neuhádl a nejblíže skutečnému
domu byla Hana Tmejová (Vokolková),
výhra patří jí.
Srdečné blahopřání výherkyni
a děkujeme všem, kteří se
soutěže zůčastnili.

Výhra – zajímavá
publikace o Praze
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VÍTÁNÍ

občánků

Dne 20. a 21. 5. proběhlo tradičně v naší městské části
Vítání nových občánků. Do řad našich občanů jsme
přivítali 24 dětí.

POJIŠTĚNÍ

odpovědnosti

Před několika měsíci došlo k politováníhodné události,
kdy volně pobíhající pes napadl naši spoluobčanku ve
věku přes 70 let. Utrpěla komplikovaná tělesná zranění,
o duševních nemluvě.
Požádali jsme pracovníka České pojišťovny, Ing. F. Rosíka, který také bydlí ve Štěrboholech o jeho názor:
Každý majitel psa, především většího, by měl mít uzavřené pojištění o odpovědnosti z běžného občanského
života. Toto kryje jak to, když pes někomu ublíží /nikdo
nevíme, co se v jeho hlavě děje i když je vycvičený/, tak
také odpovědnost jeho majitele a příslušníků žijících ve

společné domácnosti - např. děti rozbijí někomu okno,
při nákupu v obchodě se špatně otočím s vozíkem
a shodím televizor, na návštěvě sednu hostiteli na
drahé brýle, příkladů by mohlo být mnoho.
Ale zpět k uvedené události. Poškozená bude pochopitelně vymáhat po majiteli psa značnou částku – pobyt
v nemocnici, bolestné, následky úrazu.
Každá pojistná událost je událost nahodilá a nemůžeme
ji předvídat.
Na závěr chci říct, jestli je lepší zaplatit cca 400 Kč
ročně a mít klid nebo se dostat, i když nazaviněně,do
problému.
Ing. F. Rosík
tel. 605 56 39 79, 272 700 301
Nedokončená 18

ODPADY
TERMÍNY PŘISTAVOVNÁNÍ VELKOKAPACITNÍCH KONTERJNERŮ DO ULICE VÝROBNÍ
ZÁŘÍ – PROSINEC 2009
ZÁŘÍ
ŘÍJEN
LISTOPAD
PROSINEC

10. 9.
8. 10.
5. 11.
3. 12.

24. 9.
15. 10.
12. 11.

22. 10.
19. 11.

29. 10.
26. 11.

Žádáme občany městské části, pokud projeví zájem o bio-kontejner ať zašlou nebo
podají tuto informaci na Úřad městské části na tel: 272 701 734, paní Tůmová.
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HISTORIE

P
P

okračování přepisu jediné dochované kroniky
obce Štěrbohol z roku 1934 – autor místní učitel
a kronikář Josef Buňata.

kříže z Dolních Počernice nebo z Prahy, ba i soukromými
auty. Obvodní lékař je v Dol. Počernicích, ale volají se
i lékaři z Hostivaře.

Obžínky slavily se tu dobu, dokud dvůr tj. čp 18. 19.
a 20. byly pronajaty modřanskému cukrovaru a ten na
nich hospodařil svými úředníky: pojezdným, šafářem
a poklasným. V poslední době, kdy nájemce je Leopold
Kliner, obžínky se neslaví. Ani rolníci sami tak nečiní.
Vůbec zde u nás ve Štěrboholech upadají staré zvyky.
Tempo života se zrychluje. Teď veze-li se poslední fůra,
sednou si na ti, co byli poslední na roli a jedou s výskotem, jásotem domů. Někdy i bez tohoto doprovodu
zajede poslední fůra do vrat a je konec žní.

Lidová mluva je nářečí pražského kraje, které se
přibližuje nejvíce jazyku spisovnému. Lidová mluva
nejde přesně se spisovnou.Zvláštních místních přísloví
a pořekadel není.

Masopust už se u nás vůbec neslaví. Jen někdy vzpomene-li několik tancechtivých lidí a udělají věneček.
Někdy zapadnou žebrající maškary.
Tři králové chodí dosud.Místní i cizí. Přijde za den kolik
trojic-bez svěcené vody i bez kůdy. Odzpívají známou
všude a stejnou: My tři králové jdeme k vám, štěstí zdraví
přejeme vám. Je v tom jako v předešlém zahaleno kus
žebroty, která na periferii Prahy je značná.
Pověra je starých ještě zakořeněna. Věří se na „okouknutí“ – „uhranutí“. I zažehnání nemocí se ještě provádí,
ale spíše potají. Nepomůže-li, volá se lékař. Lid léčí
se ještě domácími prostředky, ale neškodnými. Aby si
někdo dával na ránu pavučinu jsem neslyšel.
Léčení
Lékař/nemocnice – dík nemocenskému pojištění, které má
dnes každý dělník – jsou blízko a často jsou vyhledáváni.
Převoz do nemocnice obstarává se autem Čsl. Červeného
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NA POKRAČOVÁNÍ

Předvídání počasí též zvláštních není. Hospodáři dají
nyní více na tlakoměr a hlášení radiem než na to, sedí-li
holubi na hřebeně střechy a oštipují-li se – bude pršet
– nebo bylo-li „kolo“ kolem měsíce.
Správa obce
Pokud jsem mohl zjistiti, byli tito starostové :
Čp.: Levi
od r.
do r.
Král
od r.
do r.
Rollo
od r.
do r.
5. Pucherna Václav
od r. 1882 – 1891
10. Hřibek Josef
od r. 1891 – 1898
21. Kuchař Václav
od r. 1898 -1907
6. Šimon Karel
od r. 1907 – 1910
21. Kuchař Václav
od r. 1910 – 1913
22. Strnad Václav
od r. 1913 – 1919
42. Hodbod Josef
od r. 1919 – 1920
27. Růžička Bohumil
od r. 1920 – 1924
53. Horčík Bedřich
od r. 1924 – 1928
15. Počta Josef od r. 1928 do 1932 a pak 1932 narodil
se 8. VIII. 1890 ve Štěrboholech. Vychodil obecnou školu v Kyjích. V r. 1913 převzal hospodářství
od otce Františka a matky Barbory Baťchové.
pokračování příště...

BITVA

U ŠTĚRBOHOL 2009

V
V

zpomínkové akce na bitvu u Štěrbohol se účastnilo na 80 nadšenců v dobových uniformách,
kteří předvedli bitevní scénu. Řež u malešického
kopce , který dobývá pruská armáda a samotný kopec
hájí armáda rakousko-uherská se svým dělostřelectvem.
Tentokrát ztráty nebyly žádné, jen se podařilo dobovým
hmoždířem podpálit přilehlou louku. Ale díky včasné
reakci místostarosty pana Urbana a pana Neužila došlo
k uhašení. Nutno říct, že hasiči byli rozpuštěni v naší
městské části již před 15 lety, teď by se nám sbor dobrovolných hasičů hodil.

Původní místo pomníku bylo nejdříve označeno
dřevěným sloupem s pamětní deskou.
Roku 1824 bylo místo obehnáno příkopem a osázeno
smutečními vrbami. Správce Michelského statku, Ondřej
Schurch, na vlastní náklady nechal zřídit kamenný pomník v podobě obrácené komolé pyramidy na zděném
podstavci.
Roku 1839 byl za tímto pomníkem rakouskými pionýry
nasypán pahorek, na němž dal pruský král Fridrich
Vilhelm III postavit hranolový pomník z litého železa.
V lednu 1905 byly k pomníku přeneseny všechny pomníky a tělesné pozůstatky čtyř pruských důstojníků a jednoho svobodníka, pohřbených do té doby na vojenských hřbitovech v Praze. Byly zde uloženy i pozůstatky
podplukovníka dělostřelectva Měsčka z Vyškova a dále
28 obětí výbuchu, k němuž došlo r.1866 na Petříně při
vyprazdňování rakouských granátů.

TROCHU DOBOVÉ HISTORIE
Na památku štěrboholské bitvy a na památku generála
polního maršála Schwerina byl ve Štěrboholech postaven pomník, který stával původně o samotě v polích.

Místo kolem pomníku bylo postupně upravováno
a zvelebováno a stalo se výletním místem Pražanů.
Správcem pomníku byl pan Otakar Krňanský, který
měl v sousedství pomníku postaven menší domek pro
svou rodinu. Pan Krňanský se vzorně staral o pomník,
parkovou úpravu a návštěvníkům pomníku vyprávěl
o historii bitvy. Zde se také návštěvníci zapisovali do
pamětních knih, které jim správce pomníku předkládal.
Mnoho významných osobností z kulturního a politického života, ale i obyčejných výletníků bylo v těchto
knihách podepsáno. Bohužel, tyto pamětní knihy se ale
nedochovaly a zmizely někde v nenávratnu.
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V r. 2009 byla odhalena pamětní deska rakouskému
maršálovi Brownovi, který byl na štěrboholském bojišti
těžce raněn a dne 26. 6. 1757 za velkých strastí následkem svého zranění zemřel.
V roce 1939 se místo před pomníkem stalo “posádkovým
německým hřbitovem“. Od roku 1939 do r. 1945 sem byli
pohřbíváni němečtí vojáci, kteří zemřeli v pražských
lazaretech na různá zranění. V třetí části hřbitova byly
pohřbívány i civilní osoby, a to do hromadných hrobů.
Po skončení II. světové války v r. 1945 byl hřbitov zcela
zlikvidován. Nezůstalo jenom u likvidace hřbitova, ale
byl doslova srovnán se zemí i samotný pomník. Od
této doby se stalo místo veřejným smetištěm a prostor
postupně zarostl náletovou zelení. Přesto se na historii štěrboholské bitvy nezapomínalo, neboť místo stále
neslo název „Na Schwerině“.
V roce 2000 byla provedena exhumace kosterních
nálezů, kterých bylo nalezeno 430. Uvedené kosterní
nálezy byly odvezeny k pozdějšímu společnému
pohřbení mimo hl.město Prahu.(Kompletní fotodokumentace je zpracována naším kronikářem J.Pláteníkem)
Muselo uběhnout šedesát let, aby se podařilo tuto
historii obnovit. Rozhodně to nebylo jednoduché, ale
dobrá věc se nakonec podařila. Především díky zastupitelstvu městké části Štěrboholy, byl v roce 2007 k 250.
výročí bitvy u Štěrbohol odhalen nový, skromnější pomník, než který zde do r. 1945 stával.
V r. 2008 byla na žádost rodiny Schwerinů odhalena
pamětní deska generálovi polnímu maršálovi K. Christoph Gr. v. Schwerinovi.
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Maxmilien Ulysses hrabě z Browna (1705 – 1757) nebyl
původem Čech. Jeho předkové pocházeli jako mnoho
emigrantských irských rodin z nižší staré šlechty. Rod
Browne se honosil přídomkem „de Camus et Mountany“. Otec se jmenoval Ulysses. Sloužil jako voják
a zahynul r. 1731 u Frankfurtu n.Mohanem jako plukovník
jízdy. Matka se jmenovala Anabella Fitzgerald. Maxmilien Brown se r.1726 oženil s Mariíí Filipínou hraběnkou
z Martinic, se kterou zplodil několik dětí. Ze všech jeho
potomků se dožili dospělého věku pouze dva synové.
Maxmilien Browne se od svého mládí věnoval vojenskému životu. Jako důstojník se zúčastnil mnoha bojů
jako např. v Itálii,
bojoval proti
Turkům.

V r. 1740 bitva u Mollowitz, a Chtousic ad. V r.1749 se stal
velitelem v Sedmihradsku a v roce 1751 v Čechách.
V r. 1756 mu bylo svěřeno armádní velitelství v Čechách,
kde o rok později v bitvě u Štěrbohol ukončil svůj život
vojáka.
Několik dní po bitvě, když byla Praha bombardována
Prusy a pruské dělové střely dopadaly často do okolí
Hybernského kláštera, kde bydlel Browne, byl raněný
maršál převezen do Collerdova paláce. Stalo se tak
na jeho přání. Chtěl být na blízku místu, kde se činila
důležitá vojenská rozhodnutí. V této kritické době zůstal
Browne vedoucím duchem všech vojenských opatření
obležené armády až do své smrti dne 26. 6. 1757.

Starý a nový pomník

Maršál Maxmilien Ulysses Browne de Camus et Montany, nositel 755 rytířského řádu „Zlatého rouna“ byl
slavnostně za obvyklých vojenských poct pohřben
dne 28.6.1757 v kostele sv.Josefa na Novém Městě, kde
si návštěvník může prohlédnout mramorový náhrobek
umístěný uvnitř kostela po pravé straně.
Odhalená pamětní deska, věnovaná této osobnosti,
která je spjata s historii Štěrbohol si plně zaslouží své
umístění na tomto čestném místě.
J.Pláteník, kronikář Štěrbohol

Městská část Praha-Štěrboholy ve spolupráci s IR Teutschmeister 1757, Europa Prima Plana o.p.s a Muzeem
Karlova mostu vyhlásily dětskou soutěž o nejlepší navržený a namalovaný erb!

Navrhni

VLASTNÍ ERB!
PRAVIDLA SOUTĚŽE:

KAŽDÁ PRÁCE MUSÍ DODRŽET ZÁKLADNÍ

Dětská soutěž je vyhlášena ve čtyřech věkových kategoriích: věk do 4 let, věk do 8 let, věk do 12 let a věk
do 16 let

HERALDICKÉ ZÁSADY:

Termín konání: 25. 4. 2009 – 30. 8. 2009
Práce musí býr označeny jménem,věkem dítěte a kontaktem. Lze zaslat jak papírovou podobu tak elektronickou
formu erbu!
Veškeré podrobnosti k soutěži, její pravidla, podmínky
a vyhodnocení budou zveřejněny na www.sterboholy.cz.
Tam také budou umístěny veškeré práce.
Vyhodnocení proběhne v září 2009 v Muzeu Karlova
Mostu! V každé kategorii budou vyhlášeny
tři nejlepší práce!
Pořadatelé můžou jakoukoliv zaslanou
práci odmítnout bez důvodů!

A. Použít pouze základní 4 barvy – červená, modrá,
zelená,černá.
B. Používat pouze základní dva kovy – zlato (žlutá)
a stříbro (bílá)
C. Nesmí být použita barva vedle barvy a kov vedle
kovu!
D. Tvar erbu a použité symboly v něm musí být
jednoznačné!
E. Nelze používat různých odstínů jedné barvy!
F. Nelze použít moderní kombinované
předměty jako TV, mobil, auto apod.
G. Erb lze ozdobit v okolí různými
vhodnými motivy!
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KLUBIŠTĚ
PÁLENÍ ČARODĚJNIC
Čarodějnice – nově obnovená tradice ve Štěrboholech,
tentokrát s hudebním doprovodem a tancem pod
rouškou tmy. To, že jsme zase jako v roce 2008 zmokli,
nám nikomu nevadilo. Zábava
a večer se skutečně vydařil.

ČAROVNÝ LES
Druhý ročník čarovného lesa opět předčil očekávání a zájem
rodičů s dětmi. Na start se dostavilo přes 200 dětí.
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ŠKOLA

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA – ŠTĚRBOHOLY
Tentokrát bych se chtěla zmínit o projektech zaměřených na děti, které
naši školu na konci školního roku opustí a na děti, které se stanou žáky ZŠ
Štěrboholy až v září 2009.
PROJEKT TETŘEV A STONOŽKA
Společnost Scio každoročně organizuje Národní srovnávací zkoušky žáků základních škol. Těchto testů se může
zúčastnit každá základní škola v České republice. I my
jsme proto využili této možnosti a přihlásili žáky třetí
třídy do projektu Tetřev a žáky páté třídy do projektu
Stonožka. Vzhledem k tomu, že výsledky testování od
společnosti Scio jsou zpracovány zatím pouze pro projekt Stonožka, dovolím si žáky třetí třídy protentokrát
malinko upozadit. Věřím však, že se stejnou hrdostí, jako
píšu dnes o páťácích, budu moci příště psát i o nich.
Testování žáků 5. třídy proběhlo v naší škole dne 14. 4.
2009. Jednalo se o testy z matematiky, z českého jazyka a
Stonožka se páťákům vydařila

Naši páťáci

z obecných studijních předpokladů. Děti k těmto testům
přistupovaly velice zodpovědně a myslím si, že ze sebe
toho dne vydaly maximum, což potvrdila i závěrečná
hodnotící zpráva společnosti Scio.
Závěrečné výsledky žáků v českém jazyce byly špičkové
a ZŠ Štěrboholy se tak zařadila mezi 10% nejúspěšnějších
škol v testování. Výsledky žáků z matematického testu
byly nadprůměrné a ZŠ Štěrboholy tak dosáhla lepších
výsledků v matematice než 80% zúčastněných škol. Test
z obecných studijních předpokladů u našich žáků dopadl také výborně. Děti díky nadprůměrnému výkonu
v testu dokázaly, že mají velký předpoklad dostat se na
osmiletá gymnázia nebo výběrové školy.
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Tento předpoklad potvrdil o několik týdnů později fakt,
že čtyři žáci z pěti přihlášených se dostali na víceletá
gymnázia a jedna žákyně na základní školu s rozšířenou
výukou angličtiny.
Všem žákům ještě jednou gratuluji a děkuji za vzornou
reprezentaci školy.
PROJEKT ŠKOLA NANEČISTO
Zcela nové prostředí, neznámí spolužáci, první setkání
s paní učitelkou – to vše bývá pro dětskou dušičku změna
hodně náročná. Abychom dětem usnadnili jejich vstup do
1. třídy, uskutečnil se na naší škole projekt Škola nanečisto,
který je nenásilnou formou seznamuje se školním
prostředím a s některými činnostmi se školou spojenými.

Výuka

Rodiče budoucích prvňáčků byli s tímto projektem
seznámeni při zápisu a od března už děti pravidelně
každý měsíc v odpoledních hodinách navštěvovaly školu.
Postupně se seznámily s budovou školy, navštívily jednotlivé třídy, vyzkoušely si, jak se vlastně ve škole pracuje. Již
při druhém posezení ve třídě děti ztrácely ostych, snadno
se adaptovaly a zvykaly si na systematičtější práci a na
nutnost se soustředit. Všechny děti, které se projektu
zúčastnily, se zvládly naučit novou písničku, básničku,
zahrály si v pohádce a namalovaly několik obrázků.
Snažili jsme se vypěstovat v dětech důvěru, podnítit
v nich zájem o práci ve škole a touhu naučit se něco
nového. Naším cílem bylo, aby se děti těšily do školy
na nové kamarády, na zajímavé hry, písničky a básničky,
aby se těšily na paní učitelku, která je všemu naučí.
Věřím, že většina dětí, která projektem prošla, bude mít
menší problémy se začleněním do kolektivu, s koncentrací i s navázáním kontaktu s paní učitelkou.

Snad naše budoucí žačka Karolínka Roulová skočí se stejnou
radostí i do školních povinností

VÝLET DO STŘEDOVĚKÉ VESNIČKY BOTANICUS DĚTI NADCHL
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DEN PRO MÉHO TÁTU
Maminky mají svůj svátek
i děti mají svůj svátek. A tak
nám přišlo trochu líto
tatínků, že na ně se svátkem
v kalendáři nikdo nemyslel. Rozhodli jsme se proto letos
poprvé uspořádat akci „Den pro mého tátu“.
Čekali jsme trošku s obavami, ale k naší radosti vše
dopadlo dobře. Počasí se na druhý pokus vydařilo
a k třicetišesti přítomným dětem se sešlo na školní
zahradě třicetšest tatínků (popřípadě dědečků nebo
strýčků).
Nejprve čekal všechny tatínky úkol poznat své děti schované pod látkovým padákem podle hlasu. Děti se ozývaly hláskem: „Táto, to jsem já“ a přestože někdo z tatínku
občas zaváhal, nakonec pod padákem nezůstal nikdo
nepoznaný.

Poté tatínkové se svými ratolestmi vytvořili soutěžní
dvojice, tatínkové obdrželi startovací kartu a děti bílou
kšiltovku, kterou si předem barevně vyzdobily. Takto vybaveni se vydali po cestě za plněním různých disciplín:
●Překvapení na vrcholku
(kdo vyběhne po schodech s dítětem na zádech a po
cestě ukořistí vysoko zavěšené lízátko)
●Nerozliješ – vyhraje
(kdo proběhne slalom s kelímkem naplněným vodou
a nevylije)
●Hop sem, hop tam
(kdo doskáče v pytli k metě a zpět)
●Miř a shod
(kdo shodí nejvíce plechovek míčkem)
●Ty mě a já tebe
(kdo vytvoří vzájemný portrét)

●Zavaž pytel starostí
(kdo omotá kolem své ratolesti co nejvíce šálek)
●Jednu mně a jednu tátovi
(kdo nakrmí sebe i svého tatínka pudinkem)
●Jednoruký zedník
(kdo postaví s jednou rukou za zády co nejvyšší věž
z kostek)
Tatínkové i jejich děti se snažili, protože na závěr
každého čekal diplom za účast, sladká odměna a mohl
si vybrat z velkého množství cen. Podle vyčerpání tatínků
i dětí, myslíme, že jsme jejich síly vůbec nepodcenili. Že
nevěříte? Přijďte si to s námi zase za rok zkusit.
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PERLIČKY

dětí

I PANÍ

učitelek

» Paní učitelko, kluci nám nechtějí dělat manžele..Ale to nevadí, tak budeme svobodný matky...
» Děti si jdou před poledním odpočinkem vyčistit zoubky a na toaletu. Tak trochu ze celý den umluvená učitelka
k nezbedovi: Co tady lítáš, už máš vyčůraný zoubky?

» Děti, dnes určitě půjdeme bobovat, přinesli jste si z domova boby? Sárinka smutně „Já mám s sebou ale jenom
jeden bob“

» Učitelka: U maminky v bříšku je děťátku teploučko, bezpečno, co myslíte děti, má tam i světlo? Jeník: Světlo nemá
ale kdyby si zatáhl za pupeční šňůru, tak by se mu mohlo rozsvítit.

» A když je miminko v bříško hlavičkou nahoru, to potom vyleze krkem, že jo?
» Učitelka: A pak si usmažím vajíčka. ….Vy umíte vajíčka? To se máte, my je musíme kupovat.
» Při vycházce si děti mezi s sebou povídají. Jonášek na kamaráda: A kdy ty půjdeš do důchodu?
» Při narozeninovém přání kamarád kamarádovi: Já ti přeju, abys našel dobrou práci a abys nedostal AIDS.
» Když lidé, co žili před námi, jsou naši předci, tak my jsme jejich zadci?
» Co to dnes máme k obědu? Učitelka: šunkaﬂeky. Mareček: šunku tam vidím, ale ﬂeky ne.
» Tomášek si jde pro talířek s obědem a říká: Paní kuchařko, já bych chtěl s tím držátkem. S jakým držátkem?
To kuře s držátkem (stehýnko).

KULÍŠKOV

pro nejmenší

Od ledna 2009 si k nám do Kulíškova našlo cestu mnoho
malých šikulů, kteří s námi během dopoledne hrají hry,
zpívají, cvičí, malují, shlédnou maňáskovou pohádku a při
příznivém počasí skotačí i venku na hřišti.
Nabízíme dětem rozmanitý program, který se snažíme
přizpůsobovat jejich zájmu i potřebám.
V Kulíškově pro nejmenší máme otevřeno denně od pondělí
do pátku od 8:30 – 13:00 hodin.
Na jedno dopoledne přijímáme deset dětí. Veškeré další informace najdete na našich webových stránkách
www.predskolka-kuliskov.cz .
Již nyní probíhá zápis dětí na další školní rok (září 2009).

Přijďte se na nás podívat, těšíme se na Vás.

15

SPORT
Fotbalové hřiště s UMT 3. generace , nyní nově možno
uzpůsobit i na malou kopanou (až 3 hřiště!).
Možnost uspořádání Vašeho turnaje či ﬁremní akce.
Sportovní hala neděle až pátek jen badminton, sobota
plánované turnaje, následně možnost využití pro kolektivy i jednotlivce např. na fotbal,volejbal,tenis.
V sezóně možno využívat 2 venkovní antukové tenisové
kurty.
Veškeré info na www.halasterboholy.cz , nebo u správce
na mob.: 777191878.

14-ti kurtová
badmintonová herna

SPORTOVNÍ
AREÁL Štěrboholy
● Sportovní areál je zbrusu novým sportovištěm a díky
kvalitnímu povrchu i zázemí se sociálním zařízení
splňuje maximální požadavky na komfort při sportu
i následné regeneraci a relaxaci.
● V areálu je více jak 100 parkovacích míst!
● Součástí areálu je restaurace a vzorková prodejna
badmintonových potřeb.
Provoz. doba: pondělí – čtvrtek
pátek
neděle

8.00 – 22.00 hod.
8.00 – 20.00 hod.
13.00 – 20.00 hod.

Rezervace:

online rezervace na
www.badminton-sterboholy.e.rezervace.cz

Cena:

200 Kč/hod./kurt, permanentka
na 10 hod. v kalendářních 30-ti dnech – 1 800 Kč

Dotazy a připomínky na tel.:+ 420 721 559 961.
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TJ SOKOL Štěrboholy
NOVÉ ČLENSKÉ A ODDÍLOVÉ PŘÍSPĚVKY NA ROK 2009
ODDĚLENÍ

DEN CVIČENÍ

ČAS CVIČENÍ

CENA ODDÍLOVÁ

CENA ČLENSKÁ/ROK

Úterý

17,00 – 18,00

200 Kč

90 Kč

Pondělí

17,00 - 18,00

200 Kč

90 Kč

Čtvrtek
Čtvrtek
Pondělí
Středa
Úterý
Pátek
Středa
Úterý
Pondělí
Středa

17,00 – 18,00
16,00 – 17,00
19,00 – 20,30
19,00 – 20,30
18,00 – 19,00
18,00 – 20,00
17,00 – 19,00
19,00 – 21,00
15,30 – 17,00
15,30 – 17,00

200 Kč
200 Kč

90 Kč
90 Kč

300 Kč

200 Kč

Rodiče a děti
Všestrannost
žactvo 5 – 7 let
Všestrannost žákyně
Všestrannost žáci
Ženy
Zdravotní cvičení
Oddíl nohejbalu
Oddíl volejbalu
Muži – sálová kopaná
SK VIKTORIA
– přípravka kopaná

200 Kč
90 Kč
300 Kč
200 Kč
300 Kč
200 Kč
dle sazby za pronájem
zdarma

inzerce

Markét
a
SOLÁRIUM|MASÁŽE

KLASICKÁ REKONDIČNÍ A SPORTOVNÍ
MASÁŽ
soubor hmatů k osvěžení, urychlení odstranění
únavy a uspěšné odstranění bolesti
regenerace oraganismu

MANUÁLNÍ LYMFODRENÁŽ
detoxikační masáž, jejíž pomocí se tělo zbavuje
texických látek
jedná se o velmi jemné doteky a lehký tlak podél
lymfatického systému po celém těle

ANTICELULITICKÁ
MASÁŽ
masáž zaměřená na vyhlazení celutlitidy

MEDOVÁ MASÁŽ
provádí se na zádech nebo dolních
končetinách a na hýždích
obsahuje trojí nanesení medu
výsledkem je detoxikace organizmu a vyhlazení
pokožky

ČOKOLÁDOVÉ MASÁŽE
detoxikace pokožky, vyhlazení pkožky

UCW – UNIVERSAL CONTOUR WRAP
detoxikační a zeštihlující zábaly z bahna z Mrtvého
moře obohaceného mineráy
pevnění a vyhlazení kůže, zeštíhlení, hbluboká
detoxikace, podpora funkce lymfatického
LETNÍ
systému, vyhlazení celulitidy

Masáže lze na objednávku provést i ve ﬁrmách, kterým záleží na dobré
kondici a zdraví svých zaměstnanců.
KDE NÁS NAJDETE: Sportovní areál -Štěrboholy, U školy 430 | tel: 604 937 647 | Markéta Třísková
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SLEVA

NA VŠ

E

-10 %

květen
- srpen

SVĚTOVÝ POHÁR
A MISTROVSTVÍ EVROPY
v dlouhém triatlonu
v Praze
Sportu fandící příznivci, v termínu 6. – 8. 8. 2009 se v Praze
– Velké Chuchli uskuteční ojedinělý sportovní svátek,
TRIATLONOVÝ FESTIVAL – PRAHA 2009. Jedná se
o projekt, který se svým rozsahem i významem nejen
v Praze, ale i v celé České republice dosud neuskutečnil.
Na tři dny se zastaví v Praze světová triatlonová elita,
aby v historicky prvním ME v dlouhém triatlonu, které
se kdy podařilo České republice získat, utkala na trasách
4 km plavání, 120 km na kole a závěrečném 30 km běhu
o tituly Mistra Evropy. Světová triatlonová federace ITU
se na základě předchozích úspěšných dvou ročníků
Czech BIGMAN rozhodla zároveň svěřit organizátorům
i statut Světového poháru, jenž v letošním ročníku
čítá šest závodů, z toho pouze dva v Evropě. Jedná se
o mimořádný organizační úspěch prezidenta projektu
TRIATLONOVÝ FESTIVAL – PRAHA 2009 a ředitele závodu Mgr. Roman Jaroše, který nám sdělil další podrobnosti. „Rád bych pozval všechny sportu fandící Pražany, aby
přišli v sobotu 8.8 svými hlasivkami povzbudit především
naše závodníky v čele s Petrem Vabrouškem a vytvořit
tak jedinečnou atmosféru, která požene závodníky za
jejich cílem v náročném závodě SP a ME, ale i ty, kteří se
rozhodli absolvovat závod daleko náročnější a to závod
Czech BIGMAN, kdy závodníci během dvou po sobě
následujících dnů absolvují dva závody. První den v pátek
7. 8. závod v terénním triatlonu a druhý den v sobotu 8. 8.
závod v dlouhém triatlonu. Ten, kdo dokončí oba závody
v předepsaném časovém limitu, získává titul BIGMAN
a zlatý přívěšek s logem závodu a vyrytým svým osobním
číslem v historickém pořadí držitelů tohoto titulu.

Třídenní projekt „TRIATLONOVÝ FESTIVAL – PRAHA
2009“ bude slavnostně zahájen ve čtvrtek 6.8. v prostorách Křižíkovy fontány deﬁlém národních federací
a vodním představením na hudbu „Má vlast“. Vstupenky
na toto slavnostní zahájení jsou v předprodeji již dnes
přímo na Křižíkově fontáně.
Veškeré další podrobné informace včetně dopravních
omezení jsou na stránkách www.czechbigman.cz.
Pražané, přijďte se stát součástí „TRIATLONOVÉHO
FESTIVALU – PRAHA 2009“, přijďte fandit a povzbudit
nejen Českou reprezentaci za tituly Mistrů Evropy, ale
i své známé v boji překonání sama sebe.
Záštitu nad projektem Czech BIGMAN, SP a ME v dlouhém
triatlonu převzal primátor hlavního města Prahy Pavel Bém,
starosta MČ Praha - Velká Chuchle Stanislav Fresl, člen Mezinárodního olympijského výboru a trojnásobný olympijský
vítěz Jan Železný, vítěz Světového poháru IRONMAN v roce
2006 Petr Vabroušek (foto).

Triatlonový festival Praha 2009 není však jen o vrcholovém sportu, ale v rámci festivalu je připravena spousta
doprovodných akcí včetně EXPO výstavy sportovního
zboží, výstavy sportovních fotograﬁí, závodu v terénním
triatlonu pro příchozí veřejnost, štafetových tříčlenných
týmů, zdravotně a tělesně postižených, ale také závodu
pro děti v podobě Plavecko-běžeckého poháru (na
jehož startu se v minulosti vystřídalo v rámci VIII. ročníků
více jak 7 900 dětí).
Nezapomínáme však ani na ty, kteří svůj závod absolvují
v každodenním souboji se zákeřnou nemocí, rakovinou.
Jako vyjádření podpory bude věnováno 10% ze startovného každého závodníka závodů Czech BIGMAN,
štafet a veřejnosti na výzkum proti této nemoci.
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TRIATLONOVÝ FESTIVAL – PRAHA 2009
8. 8. 2009
8. 8. 2009
7. 8. 2009
6. 8. 2009

SP a ME v dlouhém triatlonu
Český železný muž
Czech BIGMAN
Terénní triatlon
Czech BIGMAN
ME Plavecko-běžecký pohár dětský závod

POŘADATEL: R TEAM, Ovčí hájek 2169,158 00 Praha 5
tel.: +420 603 93 78 98
e-mail: czechbigman@seznam.cz
www.czechbigman.cz
ŘEDITEL ZÁVODU: Mgr. Roman Jaroš
MÍSTO KONÁNÍ: MČ Praha – Velká Chuchle
plavání – vodní tok Vltava (ME, terénní triatlon, Český
železný muž)
cyklistika – Chuchelský háj (terénní triatlon)
– Strakonická silniční komunikace (ME, Český
železný muž)
běh – podél vod. toku Vltava (ME, terénní triatlon,
Český železný muž)
DISTANCE:
ME v dlouhém triatlonu
4 km plavání, 120 km sil. cyklistika, 30 km běh
Český železný muž (Czech BIGMAN)
4 km plavání, 120 km sil. cyklistika, 30 km běh
Terénní triatlon (Czech BIGMAN)
1 km plavání, 27 km terén. cyklistika, 7 km běh
ME Plavecko-běžecký pohár
100m plavání, 500m – 1000m běh

ŠTAFETOVÝ ZÁVOD
v kategorii

měst,

obcí, městských částí
Pražané, staňte se i Vy součástí týmu boje proti
rakovině a přispějte svou závodní účastí (byť ve
štafetovém týmu) v tomto nerovném boji.
V rámci doprovodných závodů se uskuteční štafetový
závod v kategorii měst, obcí, městských částí. To znamená, že např. městská část postaví tříčlenný tým (může
být i mix – muži, ženy) reprezentující svoji městskou
část. Závodníci se mohou libovolně střídat dle svého
uvážení po každém okruhu, podmínkou je pouze střídat
se ve vymezeném prostoru.
Závod se koná 7. 8. 2009 v loděnici ČVUT Praha, USK
Praha (Strakonická, Praha – Malá Chuchle)
Trasa: plavání 1 km (2 okruhy), terénní cyklistika 27 km
(3 okruhy), běh 7 km (2 okruhy).
Podrobné informace o závodu, propozice a přihlášky
naleznete na:
www.czechbigman.cz/Otevřený závod – stafety
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Motto: „BIGMAN je výzvou, která nechá člověka
klesnout až na samé dno psychických i fyzických sil,
aby mohl v cíli zažít ten neopakovatelný pocit štěstí
z překonání sama sebe.“
autor projektu
Projekt Czech BIGMAN zahrnuje ve svém názvu
i obsahu další z výzev lidského snažení a motivace
překonat sám sebe. Ve svém nitru ukrývá spojení dvou
nejpopulárnějších a také nejtěžších multifunkčních
sportů těšících se obrovskému zájmu příznivců na
celém světě: terénního triatlonu a dlouhého triatlonu,
tzv. Železného muže. Závodník, který absolvuje obě disciplíny dle vypsaných propozic v předepsaném časovém
limitu získá titul BIGMAN, zlatý přívěsek s pořadovým
číslem získání titulu BIGMAN v historické tabulce a certiﬁkát o získaném titulu.
Projekt Czech BIGMAN je určen nejen pro vrcholové
a výkonnostní sportovce, ale i širokou veřejnost v podobě
doprovodných štafetových závodů a závodem pro děti.
V rámci dvou ročníků se na startovní čáru všech závodů
projektu Czech BIGMAN postavilo na 350 závodníků
všech kategorií, když se titul BIGMAN podařilo získat 13
závodníkům za podpory početné divácké kulisy. Centrum závodů je v Praze - Malé Chuchli, plavecká část
se koná ve Vltavě, cyklistická část v Chuchelském háji
a na zcela uzavřené silniční komunikaci Strakonická,
se závěrečným během podél Vltavy a Barrandovských
teras. Start závodu je v prostoru loděnice ČVUT Praha
s cílem na Chuchelském dostihovém závodišti. Oba
závody jsou součástí Českých pohárů i pro rok 2009
a nejen představitelé ČSTT, ale i samotní závodníci velmi
vysoko ohodnotili organizační úroveň proběhnuvších
dvou ročníků Czech BIGMAN a zařadili tento projekt
po organizační stránce ve svém odvětví mezi nejlepší
v České republice.
Na základě úspěšných dvou ročníků nám bylo ve
výběrovém řízení mezinárodní triatlonové federace
ETU přidělen SP a ME v dlouhém triatlonu pro rok
2009. Jedná se o mimořádný úspěch a ocenění naší
organizační práce, když se České republice v minulosti nikdy nepodařilo Mistrovství Evropy v dlouhém
triatlonu získat. Tento závod je součástí projektu
TRIATLONOVÝ FESTIVAL – PRAHA 2009.
Ze startovného každého závodníka projektu Czech
BIGMAN je 10% věnováno na výzkum a léčbu rakoviny.
Mgr. Roman Jaroš
ředitel závodu, autor projektu

KLUB

SENIORŮ

V
V

pátek 24.dubna 2009 se konala beseda s kronikářem městské části a následně v sobotu
a v neděli mohli zájemci o historii naší městské
části navštívit výstavu archivních dokumentů. Členky
Klubu seniorů potěšila nabídka kronikáře prezentovat
v rámci výstavy výsledky jejich činnosti v klubu, využily
jí a předvedly ukázku nádherných ručních prací. Jejich
šikovné ruce obdivovali všichni návštěvníci výstavy.
To, že naši senioři tráví svůj život aktivně a berou svůj
věk s nadhledem a patřičnou dávkou humoru dokládá
i vtipný letáček, který na výstavě rozdávali, aby přilákali
do svých řad nové členy.
Beseda i výstava byly výborně zorganizovány a jsme
rádi, že i v dnešní době se najdou lidé, kteří mají chuť
podobné akce připravit a věnují tomu svůj volný čas.
Přáli bychom si, aby se z podobných setkání v naší
městské části stala tradice.
Jana Vydrářová, ÚMČ Praha - Štěrboholy

Skleróza?
Je smutný čas zimní
tak jako stáří
občas i na nebi
sluníčko září.
Jednou hůř, jednou líp
tak jak dny plynou
máme své starosti
a každý jinou.
Někdy i míváme
potíže s pamětí
a z toho vzniká i
veliké napětí.
Občas je na stole
to, co tam být nemá
když něco hledáme
tak se nám to schová.

Já tomu nevěřím
pravda to není
čtu dětem z pohádek
všechno se mění.

Co jsme si přenesli
to se zas ztratí
hledejte, poraďte
lidičky zlatí!

I v dnešních domovech
žije prý strašidlo
táák a teď něco
co právě mě napadlo!

Lékaři říkají,
že je to skleróza
to není žádná
kytička mimóza.

Všichni se radujte!!
Já už vím co a jak
není to skleróza
– on je to Zášupšák !!!
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Ceník inzerce ve zpravodaji ŠTĚRBOHOLSKÉ LISTY (formát B5)
soukromá inzerce nepodnikající

podnikatelská inzerce

1 str.

1 000 Kč

1 str.

2/3 str.

650 Kč

2/3 str..

2 000 Kč
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

inzerce

KAŽDÉ PONDĚLÍ OD 18:15 DO 19:45
Kde: zasedací místnost MČ Štěrboholy – ulice Výrobní
Více informací na www.veronikajoga.cz

POHŘEBNÍ SLUŽBA – PAVEL STÁREK
Poskytujeme kompletní smuteční služby
na těchto adresách: Praha 10 – Štěrboholy
Andersenova 6
tel.: 602 220 894

NONSTOP SLUŽBA TEL.: 602 220 894

ŠTĚRBOHOLSKÉ LISTY
MČ Praha 10 – Štěrboholy, ROČNÍK II. – červen 2009, 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
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Praha 7 – Letná
Ovenecká 3
tel.: 233 377 194

www.atropos.cz

REDAKČNÍ RADA
Předseda: František Ševít
Členové: Mgr.Martina Petráčková, Jan Pláteník, Jana Vydrářová ,
Indra Vostrá
GRAFICKÁ ÚPRAVA A SAZBA – Lenka Matoušková (VLHAdesign)
Není-li uvedeno jinak, fotograﬁe pořídila redakce.
PŘÍJEM INZERCE: e-mailem nebo po telefonické domluvě
Uzávěrka tohoto čísla: 15. 6. 2009
Příjem inzerce do dalšího čísla: 20. 9. 2009
Uzávěrka příštího čísla: 25. 9. 2009

