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a větších ztrát na majetku. Neustále dochází k ničení 
dopravního značení a „sprejerství“ na zastávkách auto-
busů, především na zastávce „ Drobná“ směr do centra. 
Jako poslední „akci“ zmíním rozbití skla u informační 
skříňky Úřadu MČ v ulici Slibná. Vyzývám proto občany, 
kterým není lhostejné, co se v obci děje: Pokud budete 
svědky takovýchto aktivit, neváhejte kontaktovat Policii. 
Vzhledem k tomu, že Městská policie má určité indicie, 
že pachateli může být mládež, apeluji také na rodiče, 
aby se zajímali o to, co právě dělá jejich syn nebo dcera 
ve svém volném čase. Připomínám, že odpovědnost za 
škody způsobené Vašimi dětmi nesete vy.

A na závěr něco příjemnějšího. Rád bych Vás pozval na 
Štěrboholskou pouť v sobotu 12. června 2010. Doufám, 
že se všichni budeme dobře bavit a zapomeneme na 
své všední starosti.

František Ševít – starosta

Vážení spoluobčané,
dnes bych se rád 
zaměřil na problém, 

který nás zastupitele a dou-
fám že i vás občany velmi 
sužuje. A to je sílící a rozmá-
hající se vandalismus v obci.

V srpnu minulého roku 
neznámí vandalové zapálili 
budovu skladu FOD Klo-
kánek v ulici K Učilišti. Za 
poslední tři měsíce došlo 
k úmyslnému podpálení 
pěti kontejnerů na tříděný 

odpad a jednoho koše na psí exkrementy. Díky včasným 
zásahům hasičů se vše obešlo bez poškození zdraví

ÚVODNÍK

V

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.
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ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA
Zastupitelstvo městské části Praha – Štěrboholy
schvaluje
1.1. návrh rozpočtu městské části Praha – Štěrboholy na 

rok 2010 – hlavní činnost jako vyrovnaný rozpočet ve 
výši 18 510 000 Kč

1.2. návrh rozpočtu hospodářské činnosti městské části 
Praha – Štěrboholy na rok 2010

1.3. přehled investičních akcí, předpokládaných k realizaci 
v roce 2010

● osazení zvonice dvěma zvony různých velikostí, opat-
řených znakem městské části a nápisem L.P. 2010 dle 
varianty č. 1 z předložených návrhů 

● návrh na úpravy rozpočtu městské části Praha – Štěr-
boholy na rok 2010

● záměr pronájmu pozemků parc. č. 418/1 a 418/2 v k. ú. 
Štěrboholy majitelce objektu čp. 351, umístěného na 
jednom z těchto pozemků, paní Petře Míškové na dobu 
určitou do 31. 12. 2014 za cenu 60 tis. Kč/rok

● prodloužení doby výpůjčky pozemku parc. č. 328/1 
v k.ú. Štěrboholy – hřiště na kopanou, zapůjčeného SK 
Viktoria Štěrboholy do 31. 12. 2025

● pronájem kanceláře ve 2. nadzemním podlaží přístav-
ku sportovní haly (v pasportu místnosti označené čísly 
227 a 228) paní Štěpánce Richterové, Na Farském 1076, 
Zruč nad Sázavou, IČ: 68032773 za účelem poskytování 
fotografi ckých služeb s účinností od 1. 2. 2010

projednalo a schválilo 
● závěrečný účet městské části Praha – Štěrboholy za rok 

2009 spolu se Zprávou o přezkoumání hospodaření měst-
ské části za období od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009 bez výhrad

souhlasí
● s převedením zůstatku účtu 431 (výsledek hospodaření 

ve schvalovacím řízení) ve výši 6 182 821,28 Kč na účet 
432 (nerozdělený zisk minulých let) a ponecháním k dal-
šímu možnému zapojení do rozpočtu

vydává
● kladné stanovisko k předložené projektové dokumenta-

ci pro územní řízení na stavbu „Bytový dům Štěrboholy 
na pozemcích parc. č. 348/7 a 370/6 v k. ú. Štěrboholy“

zadává
● provedení přeparcelace pozemků parc. č. 253 a 254 v k.

ú. Štěrboholy za účelem přípravy pro zástavbu rodin-
ných domů Atelieru RENO s.r.o., Václavská 10, Praha 2. 

● realizaci stavby „OBJEKT ZVONICE“ na pozemku parc. č. 
480 v k.ú. Štěrboholy společnosti EMBAU Praha s.r.o. se 
sídlem Ohnivcova 54, Praha 4 za cenu 684 975,25 Kč bez 
DPH, neboť její nabídka je ekonomicky nejvýhodnější

Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete 
na internetových stránkách www.sterboholy.cz v sekci 
Volené orgány – usnesení nebo v listinné podobě v kan-
celáři tajemnice úřadu – MČ Praha-Štěrboholy, Ústřední 
135/15, Praha 10 – Štěrboholy.

Jana Vydrářová, tajemnice

Jako každoročně proběhlo v květnu v naší Městské 
části Vítání občánků. Tentokrát jsme přivítali 23 nových 
občánků.

VÍTÁNÍ občánků
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INFORMACE stavební komise

Z důvodu pozdního výběru zhotovitele na povrchy 
a chodníky, ze strany zadavatele tj. OMI. Dochází k posu-
nutí dokončení samotné realizace stavby do konce srpna 

2010. V současné době se projednává na odboru dopravy 
MČ Prahy 15 možnost zprůjezdnění Štěrbohol po objíždce 
ulice Pod Areálem, Nad Horizontem a Upravená.

SEN

Občas mě trápí noční můry,

V mysli se tvoří divné chmury.

Procházím volně hvězdnou branou,

Svět zůstává stát za mnou.

Vidím se v dávné minulosti,

Jak opar bez masa a kostí.

Vznáším se pavučinou času,

Kde hledám pro svou duši spásu.

Po hlavě padám do propasti,

Temnotou zavřená, jsem v pasti.

Vesmírná velká černá díra,

V hrdle se jazyk strachem svírá.

Náhle se vzbudím celá zmatená,

Se sluncem na obzoru ach to je nádhera.

Můj Bože jak ráda jsme na zemi, 

Dík jitřenko za šťastné proměny.

Autor : Markéta H.

Štěrboholská chvilka poezie
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NA POKRAČOVÁNÍ 
HISTORIE

Pokračování doslovného přepisu jediné docho-
vané kroniky obce Štěrbohol z roku 1934 – autor 
místní učitel a kronikář Josef Buňata.

1914 – 1918
Předešlý rok 1913 byl rokem radosti. Po velikých 
námahách podařilo se v obci zříditi školní exposituru 
celoroční pro děti 6 – 10leté, jež byla přistavěna (třída) 
k obecnímu domku čp.24 na straně jižní do dvorku. 
Začalo se v ní učiti 1. XII. 1913. prvním učitelem byl Jan 
Macháček z Kej. Starostou v té době byl Václav Strnad 
majitel čp. 22. Školním dozorcem Bedřich Straka maji-
tel čp. 27.

Nyní následují zápisy, jak získány z obecních protokolů 
přímých zážitků a vypravování občanů.

1914
1914 v dubnu zavezena louž č. kat. 324 při čp. 38 patří-
cím Janu Černému. 5. května byl kolaudován dům čp. 
48 patřící Tomáši a Anně Petříčkovým na čísl. kat. 277, 
které koupil od Antonie Wernerové z čp. 5 a vystavěl 
domek čp. 49.

Evropský požár-světová válka
Příčiny a vznik nebudou zde vedeny. Pouze to, co se 
dotýká jen obce a občanů. 

26. června v kočáře přijeli do vsi „vojenští páni“. Hle-
dali pana starostu. Hned vylepeny mobilizační plaká-
ty. Zděšení mezi občany.Ti, jichž se vyhláška týkala, 
pořádali již odpoledne své záležitosti, zařizovali se na 
„nejhorší“ a s pocity všelijakými odjížděli ve stanovené 

lhůtě. Mnozí brali vše na lehkou váhu a holedbali se 
“Srba utlučeme čepicemi“ jiní mladší – proklínali císaře 
a vládu.

Nebylo téměř rodiny, aby buď její člen nebo blízký pří-
buzný nešel do války. 19 ročníků – muži 21 – 39letí odešli: 
Boh. Brožek z čp. 41, Jan Makovec z čp. 32, Ant. Sluníčko 
z čp. 31, Ant. Petráček z čp. 10., Jan Sluníčko z čp. 25, 
Karel Svoboda z čp. 23., František Werner z čp. 5.

V prvním týdnu války konaly se odvody a nařízen sou-
pis dobytka. Prvním příznakem války bylo zdražování 
potravin, jež překotně stoupalo až do konce války.

Na základě císař. Nařízení ze dne 5. srpna zvolena 
byla pro žně a k obdělávání polí žňová komise. Fr. Kva-
pil, hospodářský správec dvora čp. 18.19.20, Václav 
Kuchař, kovář čp. 21, Karel Šimon, rolník čp. 6, Josef 
Šimon rolník čp. l13, Frat. Werner, rolník čp. 8 a Jan 
Sluníčko, rolník čp. 25. Předsedou komise byl starosta 
Václav Strnad, rolník čp.22. V případě potřeby zastu-
poval ho Alois Sluníčko, skladník čp. 3 jako námětek. 

23. srpna opatřen desinfekční přístroj, aby mohlo ho 
býti užito při zavlečení nakažlivých nemocí, neboť již při-
cházejí do Prahy první ranění a zajatci. K obsluze toho-
to přístroje přihlásili se Václav Strnad, Bedřich Straka, 
hostinský čp. 27, Karel Šimon a Alois Sluníčko, již dříve 
jmenovaní ve žňové komisi. Občané v blízké pražské 
nemocnici a mají příležitost viděti raněné a dovídají se 
o nich, že není vše pravda, co píše se v novinách o úspě-
ších spojeneckých armád. Kolují vtipy a anekdoty, vypra-
vované potajmu-potichu-„o nářezu o viksu“.

pokračování příště...

P
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Konec školního roku už klepe na dveře, a tak se můžeme směle ohlédnout, co vše 
se v naší škole událo. Kromě toho, že žáci nabrali další vědomosti při výuce samotné 
a jsou zase o něco chytřejší, odnesli si i spoustu zážitků z akcí, které pro ně škola při-
pravila. Pomyslnou tečkou za školním rokem by však měla být naše zahradní slavnost 
na téma Keňa, na kterou tímto všechny čtenáře srdečně zvu. 

Mgr. Eva Kollmannová
ředitelka školy

ŠKOLA
ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA – ŠTĚRBOHOLY

Ukaž a vyprávěj

Barevný den
Škola v přírodě
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AKCE ŠKOLNÍ DRUŽINY
21. 5. Miss Družina 
30. 4. – 7. 5. Na indiánské stezce (Škola v přírodě)
13. 4. Barevný den
8. 4. – 22. 4. Sběrová soutěž
17. 2. – 4. 3. Plavání ve školním bazénu 
14. 2. Valentýnská pošta
8. 2. – 12. 2. ŠTĚRBOHOLSKÁ PÁLKA – turnaj ve
 stolním tenisu 
25. 1. – 29. 1. Královna Vločka
4. 12. Čertí rej
 – pekelné dovádění v maskách
16. 11. Taneční soutěž
7. 10. Štěrboholská superstar
6. 10. – 14. 10. Sběrová soutěž
23. 9. Účast na slavnostním otevření nového
 Sportovního a dětského hřiště 
17. 9. Hoď si svůj koš

KULTURNÍ AKCE ŠKOLY
2. 6.  Strašnické divadlo 
 – Tancem letem světem (4. a 5.roč.)
14. 4. Studentské divadlo Praha 
 – interaktivní anglická hodina (1. – 5. ročník) 
31. 5. Novoměstská radnice – vědohraní (2. a 3. roč.)
22. 3. Divadelní představení “Dárek” 
 – divadlo Spolu pospolu (1. – 3. roč.)
22. 12. Půjdem spolu do Betléma 
 – divadelní představení žáků 4. ročníku 
7. 12. O cukrářce Barborce 
 – divadelní představení – žáci 1. ročníku
3. 11. Strašnické divadlo 
 – “Klaun Bilbo” (2. a 3. ročník) 
13. 10. Strašnické divadlo 
 – “Dobrodružství Toma Sawyera” (4. a 5.roč.) 
26. 10. divadelní představení v MŠ 
 – “Jak se dráček dostal nad obláček” (1. ročník)

PROJEKTY
UKAŽ A VYPRÁVĚJ

Postupně během celého školního roku se vystřída-
li žáci všech ročníků. V září však byla díky žákyním 
čtvrté třídy nasazena laťka velmi vysoko. I když již 
několik dětí v minulých ročnících tohoto projektu 
hovořilo o svých koníčcích, Linda s Míšou vytáh-
ly opravdový trumf z rukávu. Mezi dětmi vypuklo 
nadšení, když se na zahradě ZŠ Štěrboholy objevili 
opravdoví živí koně, a co víc, všichni zájemci ze školy 
i školky se mohli na svět podívat z jejich hřbetu.

PRACUJEME V CENTRECH 
27. 10. Podzimní
16. 12. Vánoční
31. 3.  Velikonoční

PROJEKT TŘÍDÍME, MINIMALIZUJEME 
– návaznost na environmentální výchovu

20. 4. návštěva kina Atlas – Den Země (promítání
 fi lmů z festivalu  EKOFILM) – 4. a 5. roč.

12. 4. Toulcův Dvůr 
 “Krok za krokem vodním tokem” – 4. a 5. roč.

19. 3. Toulcův Dvůr 
 “Pověz mi kytičko” – 3. roč.

16. 3. Toulcův Dvůr 
 “Co mi povídala sýkorka” – 1., 2. roč.

ŠKOLA NANEČISTO
 – projekt pro naše budoucí prvňáčky

vždy v pondělí  15. 3., 29. 3., 19. 4., 17. 5., 31. 5. 2010 

PROJEKT PRAHA 
5. 3. Prezentace projektu jednotlivými třídami

3. 3. Návštěva Národního muzea

22. 2. – 5. 3. Dva projektové týdny PRAHA
   Národní muzeum

VÝLETY A ŠKOLA V PŘÍRODĚ
30. 4. – 7. 5. ŠKOLA V PŘÍRODĚ – Monínec
21. 12. Předvánoční výlet – Koněpruské jeskyně
   a Muzeum betlémů Karlštejn 

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ 
PROGRAM

13. 11. Poznej svého psa

EVALUACE
Zpětnou vazbu získáváme mimo jiné i díky účasti 
v Národních srovnávacích zkouškách žáků základních 
škol, pořádaných společností Scio. Letos se účastnili 
žáci 3. a 5. ročníku projektu Stonožka (výsledky zatím 
neznáme) a žáci 4. ročníku projektu Čtenář. Zde už 
výsledky víme a jsou více než potěšitelné. Naši čtvrťá-
ci totiž v testu čtenářských dovedností dosáhli špičko-
vých výsledků a zařadili tím ZŠ Štěrboholy mezi 10 % 
nejúspěšnějších škol v testování. 

AKCE uskutečněné ve školním roce 2009/2010



9



10

Na podzim jsme u rybníka v Dolních Počernicích slíbili vodníkovi Šupinkovi, že se 
ještě na jaře setkáme a vodník slíbil nám, že přivede své další kamarády. A tak jsme 
v jeden  ještě chladný jarní den nasadili baťůžky se svačinkou na záda a vydali se za 
nimi. Vodník Šupinka dodržel své slovo a už zdáli na nás mával  s kamarády vílou 
Jahodnicí,  hajným Bořkem a lesním skřítkem Vítkem. 

ZA POZNÁNÍM DO LESOPARKU

Děti se formou různých her tentokrát seznámily s kolo-
během vody v přírodě, s  léčivými rostlinkami a stromy 
v lese, životem mravenců v mraveništi a spoustou dal-
ších  zajímavostí z lesního království. Cestou z lesopar-
ku se pak děti vracely po vyznačené trase a poslední 
značka dětem napověděla, že  někde tam je schovaný 
poklad. Rozeběhly se do všech stran a už za chvilečku 
vítězně přinášely pytel zlatých čokoládových dukátů. 
Na sladkém pokladu jsme si pochutnali až ve školce po 
vydatném obědě. 
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AŤ ŽIJÍ DUCHOVÉ
Určitě znáte hrdiny veselé dětské hudební komedie „Ať 
žijí duchové“. Jsou jimi chlapci a děvčata, kteří za vydat-
né pomoci duchů, rytíře Viléma Brtníka z Brtníku, jeho 
dcerky Leontýnky obývajících zchátralý objekt, a mno-
ha trpaslíků, které rytíř přivolal, hrad opraví a předají 
do péče dětí. Z Leontýnky, která si stěžuje na osud 
nesmrtelných bytostí, se díky kopretině darované Dlou-
hým Jendou z lásky stane normální dívka.

Tento příběh natolik okouzlil děti ze třídy koťátek, že 
inspiroval samotné paní učitelky k jeho nastudování při 
příležitosti Svátku všech maminek jako představení.

Choreografi e a dialogy vycházely ze vzájemné spo-
lupráce všech. Samotné děti přivedly paní učitelky 
na spoustu skvělých nápadů. Paní učitelky ve volných 
chvílích našily kostýmy, vytvořily dekoraci starého hra-
du a pro samotné představení poprosily o spoluprá-
ci i rodiče, aby všechny kostýmy byly alespoň trochu 
dobové. Celé to promýšlení a nacvičování netrvalo 
dětem a paním učitelkám déle než 10 dní. Výsledkem 
pak bylo kouzelné vystoupení těch nejmenších z nás, 
na které se přišly podívat nejen jejich maminky, ale 
i děti ze základní školy, které malým zpěvákům, taneč-
níkům a hercům nakreslily a napsaly spoustu krásných 
děkovných dopisů.

Bc. Yvona Grunclová
zástupkyně ředitelky pro MŠ

Srdečně vás zveme na výstavu a prodejní 

JARMARK
připravený dětmi mateřské školy štěrboholy

který se koná

17. a 18. června 2010
ve třídě medvíďat

Slavnostní zahájení proběhne ve čtvrtek 17. 6. 
ve 12.30 hodin, výstava končí v pátek 18. 6. v 17.00 hodin.
Po oba dva dny si můžete prohlédnout výtvarné práce 
a výrobky dětí ze třídy koťátek a medvíďatek.

Přijďte se k nám podívat, můžete ochutnat jarmareční 
perníčky a zakoupit si některé výrobky dětí.

Těšíme se  na vaši návštěvu!
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ
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Otázka dává širší prostor k volbě, o čem by 
anketa mohla být ,,jedno téma je však jed-
noznačně první „na ráně“: Jak děti tráví svůj 

volný čas a proč?; Chybí jim v jejich okolí něco?; Co 
dalšího výběr jejich zájmů ovlivňuje? Odpovědi na tyto 
otázky jsem se rozhodla získat přímo od dětí.

Ve štěrboholské základní škole proběhla ve dnech 13. 
a 14. května 2010 dětská anketa. Díky spolupráci s paní 
ředitelkou Mgr. Evou Kollmannovou a vyučujícími 
všech pěti ročníků vyplnilo dotazníky v průběhu těchto 
dnů 58 žáků ve věku od 6 do 12 let (z 69 dětí navštěvu-
jících naši ZŠ). Anketa byla anonymní, děti vhazovaly 

vyplněné dotazníky ihned do anketní schránky. Pro 
lepší náhled na styl trávení volného času uváděly děti 
svůj věk a pohlaví.

Z celkového počtu zúčastněných bylo:
● dívek 27 (z toho 22 ve věku 8 – 10 let)
● chlapců 31 (z toho 24 ve věku 8 – 10 let)

Zpětnou vazbou pro naši MČ je také názor dětí, kte-
ré bydlí ve Štěrboholech, na kvalitu zdejšího prostředí 
ve smyslu příležitostí pro trávení volného času. Poměr 
dětí z hlediska bydliště byl následující:
● ze Štěrbohol 64 % dětí
● ze sousedních městských částí 36 % dětí

JAK SE ŽIJE 
školákům po škole anketa pro děti

1. Máš kam chodit po škole?
□ ano
□ ne
□ jen v den, kdy mám nějakou zájmovou činnost (kroužek,
 lekci, trénink)

2. Co ti chybí? (můžeš označit více možností)
□ skatepark, in-line dráha, kluziště (v zimě)
□ tenisová stěna
□ cyklostezky
□ dopravní hřiště
□ park, lesopark
□ klub, kam můžeš kdykoli odpoledne přijít a být zde
 s kamarády
□ kamarád/ka ve tvém věku, se kterým/ou bys mohl/a
 trávit odpoledne
□ cokoli dalšího, co tě napadá, že v místě tvého bydliště chybí
……………………………………………………………………

3. Jezdíš za podobným vyžitím někam jinam? (můžeš
 vybrat z předcházejících možností a připsat místo, kam
 jezdíš)  
……………………………………………………………………

4. Kde trávíš volný čas? (můžeš označit i více možností)
□ zejména ve školní  družině
□ sportovní klub – napiš, který a kde…………………………
□ jiné zařízení – napiš, jaké …………………………………..
□ venku s kamarády – napiš, kam nejčastěji chodíte 
…………………………………………….………………………
□ doma 

o sám/sama  
o se sourozencem/ci
o s rodiči, prarodiči

□ jinde, jinak – napiš, kam chodíš nebo co rád/a ve svém 
volném čase děláš ………………………………………….…

5. Co Ti brání v tom, abys chodil po škole do nějakých
 kroužků nebo kamkoli jinam? (můžeš označit i více
 možností)
□ stojí to moc peněz
□ nemám čas (napiš proč) ……………………………………
□ zákaz rodičů (znáš-li důvod, napiš proč)…………………
□ mám to daleko – nemohu se tam dopravit (napiš kam) 
……………………………......................................................
□ nechce se mi nikam chodit
□ jiná překážka – napiš, jaká …………………………………
□ nic mi nebrání

6. Jak bys chtěl trávit svůj volný čas?……………………
……………………………………………………………………

7. Víš, kde se dozvíš o tom, jak můžeš trávit svůj volný
 čas?
□ ano – napiš, kde se to dozvíš 
……………………………………………………………
□ ne – napiš, kde by ses chtěl/a tyto informace dozvědět 
……………………………………………………………………

Kolik je ti let?                       …………

Jsi holka nebo kluk? holka kluk (nehodící se škrtni)

Bydlíš ve Štěrboholech? ano ne (nehodící se škrtni)

Děkujeme za vyplnění dotazníku!

DOTAZNÍK

O
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Výsledky ankety jsem zpracovala po jednotlivých 
bodech, vyhodnotila je početně i procentuálně. Ne 
všechna zjištěná čísla mají vypovídající schopnost 
(zájmy dětí jsou opravdu pestré), a tak níže uvádím jen 
body s nejvíce zastoupenými variantami odpovědí:

Zmíněné procento z celkového počtu 58 dětí uvedlo, že:

● svůj volný čas tráví (děti mohly označit více možností)

 » zejména ve školní družině 67 %
 » ve sportovním klubu 26 %
 » venku s kamarády 52 %
 » doma 67 %

● by chtělo trávit svůj volný čas
 » s kamarády (na hřišti, venku …) 28 %
 » u PC, her nebo televize 14 %
 » sportem 12 %
 » v aquaparku, v bazénu 9 %

● jim chybí v okolí (děti opět mohly označit více možností):
 » skatepark 43 % 
 » tenisová stěna 33 % 
 » cyklostezky 20 % 
 » dopravní hřiště 24 %
 » park, lesopark 19 %
 » klub, kde bych mohl/a 
  trávit odpoledne 15 %
 » kamarád/ka v tvém věku 22 %
 » něco jiného 16 %

● v tom, aby chodil/a po škole do nějakých kroužků 
nebo kamkoli jinam mu:
 » nic nebrání 50 %
 » něco brání 50 % (fi nanční náklady,dostupnost,
   nechuť někam jít,  kroužky, příprava do školy/jazyk. kurz …)

Nepřímo z celé ankety vyplývá:
● Děti v tomto věku většinou nepovažují čas trávený 

organizovaným sportem, výukou v LŠU nebo jazy-
kovém kurzu za svůj volný čas. V odpovědích, kde 
děti mohly vypsat vlastní sdělení, je patrná touha, mít 
možnost rozhodnout o svém volném čase sám/sama. 
28 % dětí napsalo jako odpověď na otázku: „Jak bys 
chtěl trávit svůj volný čas?“ –„ s kamarády venku/na 
hřišti“. Zřejmě tu možnost mají zřídka.

● Většina dětí tráví zbývající volný čas po organizova-
ných aktivitách doma, ať už sami nebo s rodinou. 
Dotazník nenabízel u otázky „Jak trávíš svůj volný 
čas?“ varianty typu „u PC“, „u televize“. Byl zaměřen 
hlavně na aktivity mimo domov. A tak tyto zmíněné 
činnosti uvedlo jen 14 % dětí. Předpokládám, že jinak 

by tuto vyriantu odpovědi zvolilo více než 50 %. Nic-
méně z výsledků ankety též vyplývá, že ve všední dny 
příliš volného času tráveného doma děti nemají.

Já sama mám pocit, nejen díky této anketě, že děti dané 
věkové skupiny většinu svého volného času tráví spor-
tem konkrétního zaměření (tenis, fotbal, jezdectví aj.), 
dále v LŠU, jazykovou průpravou apod. nebo v družině. 
Všechny tyto aktivity probíhají pod organizovaným dohle-
dem. Pro volný pobyt s kamarády jim mnoho prostoru 
nezbývá. Důvod vidím v omezené možnosti se s kama-
rády venku setkat (časový nesoulad díky jejich zájmovým 
aktivitám, vzdálenost bydliště – omezení pohybu po MČ 
z důvodu dopravního provozu/ obavy rodičů). A tak zbý-
vající čas tráví většinou doma přípravou do školy, hrou se 
sourozenci nebo u televize, u PC event. četbou.

Musím konstatovat, že se mi dnešní děti nezdají být jiné, 
než má generace v tomto věku. Jen nabídka a prezen-
tace způsobů trávení volného času je dnes nesrovna-
telně jiná (mnohem širší, rychle a snadněji dostupná, 
odrážející vědecko-technický pokrok), a tudíž děti také 
jinak vybírají. Jinak ovšem vybíráme i my dospělí, jejich 
rodiče, a způsob, jak trávíme svůj volný čas, děti v mno-
ha ohledech kopírují. Úspěchu v odpoutání dítěte od 
sledování televize nebo zábavy u počítače dosáhneme 
lépe než zlobením se a zákazy tím, že mu ukážeme jiné 
možnosti vlastním příkladem.

Závěrem bych se s Vámi ještě chtěla podělit o odpově-
di, které se výrazně lišily od ostatních (některé ve vese-
lém duchu, jiné opačně):

A nakonec...
– toto nebyla otázka, přesto byla doplněna odpověď

Děkuji všem dětem i pedagogům za spolupráci při 
anketě!

Lenka Svobodová
členka zastupitelstva

OTÁZKA ODPOVĚĎ 

Kde trávíš svůj volný čas? v menší nemocnici

Co ti chybí? 
(myšleno jako vybavení okolí) 

nic mi nechybí, kromě 
rodiny (rodičů)

Jak bys chtěl trávit svůj 
volný čas?

skákáním z letadla s tátou

2 roky u moře

Co ti chybí? 
(myšleno jako vybavení okolí) Dinopark

Děkujeme za vyplnění 
dotazníku!

NEMÁTE ZAČ!
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KLUBIŠTĚ

V pátek 30. 4. se brzy po poledni začaly v lesíku u ulice 
Nad Horizontem hemžit prazvláštní postavy. Tu nesl 
trpaslík slunečníky, tam běžela víla s krabicí plnou 
banánů a za ní táhl ohnivý mužík s čarodějnicí stůl. 
Nezvyklý zmatek a chaos v těchto místech. Ale ve čtyři 
hodiny odpoledne už bylo vše jasné. Devět stanovišť 
Čarovného lesa, který letos potřetí připravilo MC Klu-
biště, bylo na svých místech. A tak rychle posledních 
pár tahů šminkami, aby byl dojem dokonalý, a v půl 
páté bylo odstartováno. Ze startu děti pochodovaly s kartičkou na sbírání 

razítek za splněné úkoly. U trpaslíka musely najít zlatý 
poklad a Ohnivý mužík si zase žádal postavení ohniš-
tě. U čarodějnice děti poslepu pátraly po perníčku, 
což jim ovšem hodně usnadnila jejich vůně, která se 
linula kolem. Ani u zakleté princezny, divé žínky nebo 
u jezinky si děti neodpočinuly. Razítko na kartičku si 
tu zasloužily sportovními výkony – slalomem, dráhou 
dovednosti nebo hodem na cíl. Na cestě lesem je dál 
čekali tři chlapíci – hejkal, loupežník a vodník. První 
mámil z dětí písničku, další potřeboval jejich pomoc při 
počítání uloupených barevných dukátů, no a poslední 
prověřil jejich dovednost v rybolovu.

Letošní Čarovný les navštívilo 225 dětí i přesto že akce 
proběhla v termínu, kdy byla zdejší ZŠ na škole v pří-
rodě. Postavičky i úkoly se podle reakcí dětí velmi líbily 
a  počasí vydrželo bez deště. Všechny děti prošly úspěš-
ně trasou, smlsly si na ovocném pohoštění a odnesly si 
domů drobné odměny, perníček a pamětní list.

ČAROVNÝ LES 
A PÁLENÍ ČARODĚJNIC
3. ročník
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Z tohoto ročníku si tedy organizátorky – maminky
z Klubiště a dobrovolné pomocnice odnášejí velmi 
pozitivní dojmy i ohlasy rodičů. Tedy až na výjimku 
výtky dlouhého čekání u jednotlivých disciplín. K tomu 
lze jen dodat, že není snadné na tak krátké trase, kterou 
lesík Nad Horizontem poskytuje a v omezeném počtu 
dobrovolnic, které akci připravují, tomuto důsledku 
zabránit. Prostředí Štěrbohol pro podobnou akci jiné 
vhodné místo vlastně nenabízí. Pokud by ale v příštím 
roce přibylo maminek-členek v MC nebo dobrovolnic 
pro tuto akci, tak bude vše na dobré cestě, aby dětem 
zážitek z Čarovného lesa žádné velké čekání nekazilo. 
Pokud máte chuť se podobné akce jako „pomocná 
ruka“ příště zúčastnit, neváhejte kontaktovat vedení 
MC Klubiště, přijmou Vás s otevřenou náručí. 

V 18.45 h tedy byl u konce Čarovný les, ale to už se na 
travnaté ploše u ulice U Školy „rozjížděla“ akce úřadu 

MČ Praha Štěrboholy – Pálení čarodějnic. Děti, které se 
tu objevily včas s pamětním listem, získaly ještě zdarma 
libový buřtík na opečení. 

U ohniště byl hned celý houf „opékačů“, kteří na při-
pravených prutech více či méně úspěšně opékali voňa-
vou uzeninu nebo krajíc chleba.

Na zastřešeném pódiu se v letošním roce objevila kape-
la „Byzoni“ (zde není chybou použité „Y“, tak svůj název 
skupina v psané formě uvádí). Repertoár oslovil zejmé-
na milovníky táborových songů, ale s pokročilou hodi-
nou se nakonec dočkali i fanoušci tvrdších stylů jako je 
big-beat nebo dokonce rock.

Večer i noc probíhali v příjemné atmosféře, skupinky 
kolem ohně se dobře bavily. Někdo poseděl se sousedy, 
jiní přecházeli od známých ke známým, leckdo pozval 
přátele odjinud. Znovu došlo i na tanec, mírně pozname-
naný kvalitou travnatého „parketu“ i veselostí tanečníků.

Občerstvení bylo pestré a pivo za lidovku (10 Kč/0,5 l). 
Bohužel však jediná pípa, se zjevným problémem 
s pěněním piva, nemohla zvládnout nápor příznivců 
tohoto moku. Předlouhá fronta a velké čekání tedy 
neminulo ani tuto akci. To ale byla snad jediná vada na 
kráse, která úspěch a pohodu celé akce poznamenala.

Lenka Svobodová
členka zastupitelstva
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KULÍŠKOV
pro nejmenší

V  guceleném čtyřhodinovém bloku s dětmi využí-
váme naši hernu vybavenou hračkami, knížka-
mi, stavebnicemi, atd. Cvičíme a sportujeme 

v hale, která nám díky své velikosti nabízí mnoho mož-
ností. Používáme zde nejen náčiní (míče, padák, lana 
aj.), ale i nářadí, např. lavičky, kruhy, žebřiny. Během 
dopoledne také „výtvarničíme“ (kreslíme, malujeme, 
modelujeme, lepíme) a děti si pokaždé odnášejí svůj 
vlastní výrobek.

Za příznivého počasí s dětmi chodíme ven na přilehlá 
hřiště – fotbalové s umělým trávníkem, ale i sousedí-
cí dětské hřiště. Na závěr dopoledne děti shlédnou 
v našem divadélku maňáskovou pohádku.

Náplň a činnosti pro děti jsou v Kulíškově pestré a téma-
ticky zaměřené. Když vzpomenu nedávný svátek všech 
čarodějnic, tak i my v Kulíškově jsme se na něj řádně 
připravili. Tančili jsme čarodějnické tance, čarodějnice 
i ježibaby jsme si namalovali a vyrobili. Naučili jsme se 
mnoho básniček, písniček, létali jsme na koštěti a pohád-
ka v divadélku byla o čarodějnicích a ježibabách.

Dopoledne v Kulíškově vždy rychle uteče, protože my 
zde máme pro dětičky o zábavu postaráno.

Kulíškov pro nejmenší je otevřen od pondělí do pátku 
od 8.30 do 13.00 hod. a provoz bude i během červen-
ce. V srpnu máme zavřeno. Již nyní probíhá zápis na 
nový školní rok (září 2010).

Více informací o nás se dozvíte a mnoho krásných fotek 
můžete shlédnout na www.predskolka-kuliskov.cz

Těšíme se na vás i vaše dětičky.
Hanka Škodová a Olga Kozačová

- příprava dětí na mateřskou školu

V
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SPORT
TJ SOKOL Štěrboholy

PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK SOBOTA NEDĚLE
Ženy – Aerobic 19,00 – 20,00 19,00 – 20,00

Rodiče a děti 17,00 – 18,00 9,00 – 10,00
Zdravotní cvičení – senioři 18,00 – 19,00

Všestrannost žákyně 17,00 – 18,00
Všestrannost žáci 16,00 – 17,00

Nohejbal 18,00 – 20,00
Volejbal smíšený 17,00 – 19,00

Všestrannost žactvo 3 – 6let 17,00 – 18,00
JUDO dospělí 18,00 – 19,00 18,00 – 19,00

ZŠ a MŠ Štěrboholy 11,00 – 12,00 11,00 – 12,00 11,00 – 12,00 11,00 – 12,00
Agentura Kroužky 14,45 – 15,30

FOD – Klokánek 15,00 – 16,00 15,00 – 16,00 10,00 – 12,00 9,00 – 11,00
TENISOVÁ ŠKOLA – DĚTI 15,00 – 18,00

SK VIKTORIA přípravka fotbal 15,30 – 17,00 15,30 – 17,00
SK VIKTORIA muži kopaná 20,00 – 22,00

Pozemní hokej – Smolík 19,00 – 22,00
Muži – fl orbal 20,00 – 21,00

Muži – sálová kopaná 19,00 – 20,00

TĚLOCVIČNA ROZPIS

TJ SOKOL ŠTĚRBOHOLY dotované hodiny placený pronájem

Členské příspěvky:
● Mládež do 18 let, studenti a důchodci  100 Kč
● Dospělí  300 Kč 
Oddílové příspěvky:
● Rodiče a děti 200 Kč 
● Všestrannost žactvo 3 – 6 let 200 Kč
● Všestrannost žákyně 200 Kč 
● Všestrannost žáci 200 Kč 
● Ženy 300 Kč 
● Zdravotní cvičení 200 Kč 

● Oddíl nohejbalu 300 Kč 
● Oddíl volejbalu 300 Kč 

SK VIKTORIA
● přípravka kopaná zdarma

Zápisy se konají vždy v příslušných cvičebních hodinách 
jednotlivých oddílů
e-mail: sokolsterboholy@seznam.cz
www.sokol.sterboholy.cz

ČLENSKÉ A ODDÍLOVÉ PŘÍSPĚVKY PRO ROK 2010
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ŠTĚRBOHOLSKÉ LISTY
MČ Praha 10 – Štěrboholy, ROČNÍK III. – červen 2010, vychází 
kvartálně
VYDAVATEL: Městská část Praha Štěrboholy
REGISTRACE: povolena MK ČR E 18290
REDAKCE: 
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pohřební služba

Kompletní smuteční služby poskytujeme 
na těchto adresách:

Praha 10 – Štěrboholy
Andersenova 6
tel.: 602 220 894

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

Bezplatná nonstop linka: 
800 321 136

www.atropos.cz

Naše pohřební služba poskytuje od roku 
2001 kompletní smuteční služby:

• Sjednání smutečních služeb u Vás doma
 bez cestovních poplatků

• Zajištění obřadních síní dle Vašeho přání

• Zpopelnění zesnulého v zařízení krematoria
 Motol, Strašnice a Kladno

• Pohřeb do hrobu, včetně církevního obřadu

• Smuteční věnce a kytice, potisk stuh 

• Tisk smutečního oznámení na počkání

• Zahraniční převozy zesnulých, vyřízení
 veškerých formalit

• Vyřízení vydání úmrtního listu na příslušné
 matrice a všech administrativních záležitostí
 spojených s úmrtím

• Zajistíme vsyp nebo rozptyl popela na pietních
 loučkách, uložení urny v urnových hájích

• Možnost platby platební kartou

Naše pohřební služba poskytuje od roku Naše pohřební služba poskytuje od roku 
2001 kompletní smuteční služby:2001 kompletní smuteční služby:




